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LIMIAR 

 

 A Comunidade escolar do CEIP “Santa María do Castro” de Cabo de Cruz, Boiro, é un 

núcleo de convivencia e traballo educativo, integrado por tódolos que participan na tarefa 

docente: profesorado, alumnado,  familias (entendendo con este termo ós pais, nais, titores ou 

titoras legais do alumnado). O presente documento establece a regulación da vida académica no 

noso Colexio, así como a relación cos distintos elementos que compoñen a Comunidade 

Educativa. 

 As ensinanzas impartidas no centro axustaranse ás disposicións xerais da Consellería de 

Educación da Xunta de Galicia, así como ó presente documento de Normas de Organización e 

Funcionamento. 

 Estas ensinanzas irán encamiñadas a levar ó noso alumnado a unha formación humana 

integral na súa dobre dimensión persoal e social, adaptada no posible ás capacidades e aptitudes 

de cada un deles, desenvolvendo a súa personalidade, dentro dun clima de convivencia  e 

liberdades fundamentais, completada nos seguintes aspectos: 

 

A)  Desenvolvemento das súas capacidades intelectuais e creativas, fomentando hábitos de 

estudio e traballo persoal. 

B)  Desenvolvemento das súas capacidades físicas e adquisición de actividades psicomotrices, 

fomentando hábitos de orde, limpeza, deportividade... 

C)  Potenciación de actitudes para a convivencia, fomentando hábitos de cooperación.  

D) Impulsar actitudes de respecto, conservación e mellora do medio ambiente. 

  

 Ademais dos obxectivos que comprenden os aspectos anteriores, este centro establece 

como OBXECTIVOS XERAIS os seguintes: 

 

A) Favorecer as relacións entre o Centro e o contorno sociocultural para promover un ensino 

ambientado no medio galego, partindo do medio local, estimulando e profundando nunha 

progresiva galeguización do ensino. 

B)  Impulsar a intervención e a participación de toda a Comunidade Educativa na marcha do 

Centro.  

C)  Colaborar con calquera entidade de ámbito local que promova iniciativas culturais que 
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repercutan nunha mellor formación do alumnado deste Centro. 

D)  Potenciar un réxime de igualdade de oportunidades onde non haxa discriminacións por 

razóns de sexo, orientación sexual, convicción política, relixión, raza ou posición social.  

E)  Orientar profesionalmente ó alumnado ó longo da súa permanencia no centro, de forma 

especial no derradeiro ano de escolaridade. 

 

 O presente documento elaborouse atendendo ó seguinte marco legal:  

- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE) 

- Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, de Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) 

- Lei 4/2011, do 30 de xuño, de Convivencia e Participación da Comunidade Educativa  

- Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. 

- Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011 antes citada. 

- Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización 

e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e 

dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria. 

- Instrución conxunta 9/2017 da Secretaría Xeral técnica e dirección de Centros relativa ás 

recomendacións sobre as saídas do alumnado escolarizado. 

- Protocolos educativos publicados pola Xunta de Galicia. 
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1.- ORGANIZACIÓN PRÁCTICA 

 

 1.1. -  ÓRGANOS DE GOBERNO. 

 

 O  Centro escolar organízase a través dos órganos unipersoais e colexiados.  

 

  1.1.1-  ÓRGANOS UNIPERSOAIS: 

 

 Son órganos unipersoais o Director/a,  o/a Xefe/a de Estudios e o Secretario/a. 

 Os seus nomeamentos, mandatos, funcións e cese serán os sinalados na lexislación 

vixente (Orde do 22 de xullo de 1997, D.O.G. do 2 de setembro de 1997). 

 

 

  1.1.2-  ÓRGANOS COLEXIADOS: 

 

 Son órganos colexiados o Claustro e o Consello Escolar. As súas función son as 

estipuladas nos artigos 129 de 127 da LOE respectivamente (modificados parcialmente pola 

LOMCE) 

 No seo do Consello Escolar existirá unha comisión económica, integrada polo director/a, 

un/unha profesor/a , un pai/nai e o/a secretario/a, que trimestralmente supervisará e aprobará se 

é pertinente o estado de contas. 

 Tamén existe unha Comisión de Convivencia formada por todos os membros do 

Consello Escolar. 

 

FUNCIONAMENTO DOS ÓRGANOS COLEXIADOS: Reuniranse preceptivamente unha 

vez ó trimestre e sempre que o solicite 1/3 dos seus membros. En todo caso reuniranse ó 

principio e final de cada curso. 

 A convocatoria dos órganos colexiados deberá ser acordada e notificada cunha 

antelación  mínima de 48 horas, salvo nos casos de urxencia. 

 Antes de cada reunión de Consello Escolar reunirase o Claustro en sesión ordinaria. 

Trataranse os temas a debater no  Consello Escolar co obxecto de que os representantes do 
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profesorado neste órgano sexan portadores dunha postura o máis consensuada posible.  

 Con posterioridade á reunión do consello escolar, informarase  puntualmente ó 

profesorado sobre os acordos acadados. 

 A orde do día será fixada polo equipo directivo, tendo en conta as  peticións dos demais 

membros que terán opción a engadir algún punto. 

 O quórum para a válida constitución  destes órganos será a da maioría absoluta dos seus 

membros. 

 Non  poderá ser obxecto de acordo ningún asunto que non se atope  na orde do día, salvo 

que a maioría dos membros decida en votación que é un asunto urxente. 

          As actas serán asinadas  polo presidente/a, co visto bo do secretario/a. 

 Cando se someta a votación un tema, será aprobado se o rectifica a maioría  absoluta (a 

metade máis un) . Nunha segunda votación aceptaríase  a maioría simple.  

 Os membros dos  órganos de goberno poderán facer constar en acta o seu voto  contrario 

ó acordo adoptado, así como os motivos  que o xustifiquen. Cando fagan constar a súa  

motivada oposición quedarán exentos  da responsabilidade que poida derivarse dos acordos  do 

órgano colexiado. 

 Cando deba someterse algún asunto a decisión , calquera integrante do órgano poderá 

pedir que se faga baixo votación secreta, e entón será así.  

 

 

 1.2. -  EQUIPOS E COMISIÓNS 

 

1.2.1.- EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA: 

 Establécese este equipo co fin de levar a cabo o disposto na orde do 26/ 8/ 91 e que foi 

actualizada polo D.O.G do 27/ 10/ 92. 

       

 A composición deste Equipo varía cada curso, e os seus obxectivos márcanse na súa 

primeira reunión. Está formado por un coordinador, nomeado por dous cursos consecutivos. As 

súas competencias están recollidas no P.E. 

 

1.2.2.- EQUIPO DA BIBLIOTECA:  Será o encargado, por unha banda do funcionamento 

da biblioteca do centro, e, pola outra, de programar ó longo do curso actividades diversas para o 
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fomento da lectura. As súas competencias están recollidas no P.E. 

 

1.2.3.- EQUIPO DINAMIZADOR DAS NOVAS TECNOLOXÍAS:  Este equipo ten como 

función básica colaborar co resto de profesorado no achegamento das novas tecnoloxías da 

información a todo o alumnado. Igualmente, programará actividades voluntarias de formación e 

procurará manter os equipos informáticos  actualizados, sempre coa colaboración de todos. 

Encargarase tamén da actualización da páxina web do Centro e do Blog, propiciando a súa 

utilización non só como unha fonte de goce, senón tamén de información e integración das 

familias na escola e como unha ferramenta educativa de cara ó alumnado. As súas competencias 

están recollidas no P.E. 

 

1.2.4.- EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: O profesorado deste Centro  

programa actividades a nivel colectivo relacionadas coas  conmemoracións contempladas tanto 

no Calendario escolar, como as propias da contorna na que vivimos. Informarase de todas estas 

ó Consello Escolar e desenvolveranse polos titores e titoras, en colaboración cos mestres 

especialistas e o equipo dinamizador das actividades complementarias, así como coas familias e 

a AMPA cando as mesmas así o contemplen. 

 

1.2.5.- COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA: Estará constituída por os 

coordinadores de cada nivel – A mestra de PT - A Xefa de Estudos - A Directora do Centro - A 

Orientadora - A coordinadora do EDNL. As súas competencias están recollidas no P.E. 

 

 

 1.3. -  PERSOAL LABORAL 

 

1.3.1.- CONSERXE: Realizará as funcións e competencias da súa titulación e especialidade 

profesional, ou ben da súa formación teórico-práctica e propias do seu servizo, respectando o 

código deontolóxico, de ser o caso, tales como: 

-Vixilancia e control de acceso ó Colexio, atendendo a visitantes e cidadáns en xeral sobre 

temas relacionados coas dependencias. 

-Recollida, transporte e reparto de documentos, expedientes, pertenzas, etc; colocación e 

retirada de documentos nos taboleiros de anuncios. 
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-Custodia e manexo das chaves das distintas dependencias; apertura e peche de portas, fiestras, 

luces, calefacción, así como preparación de aulas. 

-Custodia do mobiliario, máquinas, instalacións e locais. 

-Transmitir ós seus superiores as incidencias e anomalías que poidan xurdir no centro, así como 

as tarefas do persoal de limpeza. 

-Manexo de fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras análogas. 

-Realizar dentro das dependencias os traslados de material e mobiliario que foren precisos.  

-Atención telefónica se fose necesario. 

-Atención e coidado do alumeado e calefacción do Centro. 

-Apertura, peche e vixilancia do Centro e recinto. 

-Mantemento das zonas axardinadas, pistas polideportivas e locais de recreo. 

-Realización de tarefas de reposición de cristais, reparación de alumeado, calefacción, etc.  

-Coida do perfecto estado do material e ferramentas que necesite para realizar as súas funcións. 

-Manter o reciclaxe continuo nos coñecementos e procedementos necesarios para realizar as 

funcións do posto de maneira eficiente, dentro dos medios que a Administración dispoña.  

-Efectuar propostas de mellora ós seus superiores en relación cos seus sistemas e procesos de 

traballo. 

-En xeral, calquera outra función de análoga natureza que lle sexa encomendada polo seu 

superior xerárquico, en relación co servicio e coa súa categoría.  

 

1.3.2.- PERSOAL DE LIMPEZA: Realizará as funcións e competencias da súa titulación e 

especialidade profesional, ou ben da súa formación teórico-práctica e propias do seu servizo, 

respectando o código deontolóxico, de ser o caso, tales como: 

-Limpeza do edificio, equipos e instalacións adscritos ós distintos servizos. 

-Limpeza e mantemento das aulas, solos, escaleiras e limpeza de cristais; limpeza e mantemento 

de despachos, dependencias, mobiliario e útiles de oficina. 

-Empregar os produtos e maquinaria máis adecuados e respectar as normas de utilización. 

-Mantemento básico da maquinaria e comprobar o resultado da limpeza mediante a súa revisión 

e reposición de material necesario para o servizo. 

-Dar conta ó coordinador de servizos das anomalías que observe no lugar de t raballo. 

-Informar dos erros ou danos de equipos ou instalacións da súa área de traballo ante o seu 

superior. 
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-Recoller os residuos en recipientes e depositalos no lugar adxudicado para a súa retirada polo 

servizo municipal de recollida de lixo. 

-Manter o reciclaxe continuo nos coñecementos e procedementos necesarios para realizar as 

funcións do posto de maneira eficiente, dentro dos medios que a Administración dispoña.  

-Efectuar propostas de mellora ós seus superiores en relación cos seus sistemas e procesos de 

traballo. 

-En xeral, calquera outra función de análoga natureza que lle sexa encomendada polo seu 

superior xerárquico, en relación co servizo e coa súa categoría.  

 

 1.4. -  ANPA 

 

ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS: “APA LOUREDA”:  Ten reguladas as 

súas funcións no Decreto 374/1996. A ANPA utiliza a sa de profesores do Centro para as súas 

reunións organizativas. 

 Ó comezo do curso escolar informan ás familias sobre a maneira de contactar con eles a 

través de teléfono ou e-mail. Establecen reunións informativas periódicas que se desenvolven na 

Biblioteca do Centro. Tamén utilizan a aplicación “Tokapp School” para enviar información.  

 

 

 1.5.- COORDINACIÓN DO EQUIPO DIRECTIVO, EQUIPOS DE 

NIVEL E EQUIPOS INTERNIVEIS. 

 

O EQUIPO DIRECTIVO, formado polos órganos unipersoais de goberno, traballará 

conxuntamente e de forma coordinada, no desempeño das súas funcións entre as  que se 

encontra como primordial, a mellora da calidade do ensino e un total respecto ós principios 

básicos da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia. Ademais, e dentro do seu 

ámbito de competencia, garantirá o exercicio dos dereitos recoñecidos ó alumnado, profesorado, 

familias e persoal da administración e servicios. Asemade, favorecerá a participación efectiva 

de  tódolos membros da comunidade educativa na vida do Centro, na súa xestión e avaliación.  

Este Equipo, terá asignada unha sesión mensual para reunións  de coordinación e 

planificación de actuacións no Centro, e os seus membros compartirán horario de dirección-

xefatura-secretaría polo menos unha hora á semana para o bo desenvolvemento das súas 
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actividades como equipo. 

 

Os EQUIPOS DE NIVEL, estarán representados e dirixidos por un coordinador ou 

coordinadora que preferentemente será o titor/a. O profesorado programará a súa actividade 

docente de acordo coas programacións didácticas do nivel ó que pertenzan,  mantendo, en 

tódolos casos, a coherencia oportuna co P.E. do Centro. 

 

Co fin de mellorar a coordinación vertical dos diferentes niveis educativos, e favorecer 

así o progreso do alumnado no seu desenvolvemento académico, establecéronse uns EQUIPOS 

INTERNIVEIS que se reunirán unha vez ó mes fora do horario lectivo para abordar temas 

relativos á organización curricular, de tempos e espazos, de actividades conxuntas, propostas de 

mellora, e todos cantos aspectos se consideren oportunos. No Centro establecen 3 Equipos 

Interniveis; un formado polo Ciclo de Educación Infantil, outro por 1º-2º-3º de Educación 

Primaria, e outro por 4º-5º-6º de Educación Primaria. 

 

A ACCIÓN TITORIAL, pretende desenvolver aqueles aspectos  vencellados coa 

formación integral das persoas. Ademais de transmitir  os saberes básicos do currículo e da nosa 

cultura, pretendese formar ós rapaces e ás rapazas, para que asuman os seus deberes como 

cidadáns e cidadás e exerzan os seus dereitos, facilitándolles así a integración nunha sociedade 

respectuosa e solidaria. 

No plano de acción titorial establécense  propostas de actuacións, encamiñadas a :  

 Coñecemento do alumnado (academicamente, aspiracións, expectativas...) 

 Potenciación de aptitudes, habilidades, intereses, necesidades.... 

 Detección de deficiencias. 

 

Por outra banda, establécense pautas de actuación cara os titores e titoras para que exista 

un plano coherente de actuación  nos ámbitos seguintes : 

 Relación co profesorado. 

 Relación coas familias. 

 Relación entre os titores e titoras. 

 Relación co departamento de orientación. 

 Relación co equipo directivo. 
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1.6.- DESEÑO PROCEDEMENTAL DAS SESIÓNS DE 

AVALIACIÓN. 

 

A avaliación do alumnado realizarase atendendo a dúas pautas xerais: 

 Asistencia e participación dos escolares nas actividades valorando positivamente as súas 

participacións, colaboracións e  creatividade. 

 Nivel de execución da tarefa proposta  sen esquecer  as   posibilidades  individuais   de cada 

persoa. 

 

Atendendo as pautas presentes, consideramos conveniente centrar as sesión de  avaliación en 

torno a: 

 Os obxectivos propostos para cada unidade temática ou sesión acadados polo alumnado. 

 Aplicación de instrumentos cualitativos para a avaliación: 

 Listas de control. 

 Anecdotarios. 

 Caderno de clase de cada alumno e alumna.  

 

 Instrumentos cuantitativos: 

 Preguntas de elección múltiple. 

 Preguntas de asociación ou correspondencia. 

 Probas alternativas. 

 Probas de resposta curta. 

 Probas de resposta elaborada 

 

As sesións de avaliación reflectirán as capacidades e habilidades xerais do alumnado 

(psíquicas, cognitivas, sociais, físicas, ..) de xeito que poidan potenciarse  en prol dunha 

formación integral dos escolares. Asemade, servirá como documento informativo  para a 

Administración, equipos docentes, profesorado implicado na formación do alumno, as familias 

e o propio educando. 

 Os mestres e mestras avaliarán tanto os aprendizaxes dos alumnos como os procesos de 

ensino e a súa propia práctica docente.  NA AVALIACIÓN DO ALUMNADO TERANSE EN CONTA OS 

SEGUINTES CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN, ACORDADOS EN CLAUSTRO E APROBADOS POLO 
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CONSELLO ESCOLAR: 

60% :  

 

CONSECUCIÓN DE OBXECTIVOS 

 

         40% :  ACTITUDE: -cara ó traballo 

                   -atención 

                   -responsabilidade 

RESPECTO: -ás persoas 

                     -ás normas 

                     -ó material 

                     -ás instalacións 

 

ASISTENCIA E PUNTUALIDADE 

 

 

1.6.1.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN: O alumnado promocionará ó curso ou etapa seguinte 

sempre que se considere que logrou a progresión axeitada dos obxectivos de etapa e que acadou 

o axeitado grao de adquisición das competencias correspondentes. O alumnado NON 

promocionará cando na avaliación final se dean os seguintes supostos:: 

 Cando a valoración de 3 ou máis áreas sexa negativa. 

 Cando a valoración de 2 das seguintes áreas sexa negativa: Lingua Galega, Lingua 

Castelá e Matemáticas. 

Cando un alumno promocione con algunha área con calificación negativa deberá seguir un plan 

de reforzo. 

 

1.6.2.- AVALIACIÓN ORDINARIA: En cada caso cada titor establecerá a nota que considere 

oportuna para cada alumno en cada área, tendo en conta que non ten por que ser 

obrigatoriamente igual que a terceira, nin inferior, nin superior. Teranse en conta os estándares 

de aprendizaxe e a progresión do alumnado ó longo do curso académico. 

 

1.7.- TRABALLOS EXTRAESCOLARES DO ALUMNADO 

 Con carácter xeral, os centros evitarán que os alumnos se vexan obrigados a realizar 

traballos suplementarios fóra da xornada escolar. En casos excepcionais, e con carácter 

transitorio, o profesorado poderá propoñer a realización de actividades incluídas no currículo a 

aqueles alumnos que, por ausencia prolongada ou por outras razóns, non sexan capaces de 

seguir o ritmo de traballo dos alumnos da súa clase. 
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 Os traballos que se lle propoñan a estes alumnos dirixiranse ó mellor aproveitamento 

educativo do tempo libre e ó desenvolvemento da súa creatividade e sociabilidade. Serán 

acordes coas características específicas de cada alumno e respectarán, en todo caso, as súas 

necesidades lúdicas, de convivencia familiar e de descanso. 

 

 Non obstante poderáselles encargar ós alumnos a realización de actividades tales como:  

- Lectura e comentarios de libros axeitados á súa idade. 

- Busca e recollida de datos ou materiais para a realización de traballos na aula.  

- Lectura de noticias de prensa e audición de programas de radio ou televisión.  

- Preparación de traballos para o xornal escolar. 

- Audicións musicais. 

- Realización de traballos de plástica. 

 

 

 

 1.8. -  RELACIÓNS COA COMUNIDADE. 

 

É un obxectivo prioritario deste Centro, establecer relacións  coa totalidade da 

Comunidade Educativa desta Localidade,  cooperando activamente nas propostas  e  nas 

actividades que se consideren axeitadas para unha formación integral do alumnado. 

Asemade, as instalacións, materiais e recursos humanos que dispón o Centro, están a 

disposición dos organismos e asociacións que, a xuízo e criterio do Claustro, consideren 

oportunos. 

Consideramos, entre outras, as seguintes institucións, organismos, asociacións e demais 

grupos, como elementos fundamentais para o desenvolvemento de actuacións coa Comunidade:  

 

 Familias. 

 A.P.A. 

 Concello. 

 Departamento de Cultura e Deportes. 

 Departamento de Asistencia Social.  

 Asociación de veciños “ A Unión” de Cabo de Cruz. 
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 Asociacións Culturais. 

 Confraría de pescadores. 

 Asociación de mexilloeiros. 

 Club de xubilados. 

 Asociación de empresarios. 

 Radio Boiro. 

 Casa da Cultura “Ramón Martínez López”. 

 Cruz Vermella de Boiro. 

 Policía Local de Boiro. 

 

Establécese o seguinte plano de actuación  a desenvolver coas entidades anteriormente 

citadas, durante os períodos que abrangue o curso escolar: 

 Exposicións e xornadas  de carácter  aberto . 

 Invitación ás familias a tódalas  celebracións e festivais que se organicen no Centro. 

 Participación e colaboración en actividades análogas promovidas  polas institucións 

culturais e sociais ligadas ó Colexio. 

 Envío de trípticos informativos ós domicilios das familias do alumnado. 

 Atención especial á imaxe física do recinto ( patios, zonas verdes, xardíns...). 

 Colaboración e aproveitamento dos  medios de comunicación social da Localidade.  

 Participación conxunta coa A.N.P.A en actividades deseñadas para o alumnado e as 

familias. 

 Incrementar as relacións co profesorado, alumnado e as familias doutros Centros Educativos 

do Concello. 

 Representación docente en actos formais promovidos polas Institucións Locais.  

 Controlar o cumprimento e a promoción da Lei Educativa.  

 Establecer canles de orientación ás familias, sobre o futuro académico, social e laboral dos 

escolares. 

 

O Equipo Directivo realizará xestións ante os diferentes organismos públicos e entidades 

privadas para conseguir melloras no Centro, contando sempre con informes positivos do 

Claustro e o Consello Escolar. 
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 1.9. -  ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

E EXTRAESCOLARES 

  

 Na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, no apartado f) do artículo 91.1 

establécese como función do profesorado “A promoción, organización e participación nas 

actividades complementarias, dentro ou fora do recinto educativo, programadas polos 

Centros”. Nesa mesma Lei, na súa disposición final primeira, na que se modifica a Lei Orgánica 

8/1985, do 3 de xullo, do Dereito á Educación, establécese como deber do alumno “Participar 

nas actividades formativas e, especialmente, nas escolares e complementarias” 

 Na orde do 22 de xullo de 1997, no artigo 2.1.3 do capítulo V establece “As cinco horas 

non lectivas serán destinadas á realización de actividades tendentes á consecución dos 

obxectivos previstos na PXA do Centro. En calquera caso, dentro deste horario, 

preferentemente de tarde, garantirase a realización das actividades seguintes: (...) 

Programación da actividade da aula e realización de actividades complementarias e 

extraescolares”. 

 Tendo en conta a lexislación anterior establécense as seguintes consignas para a 

programación, organización e desenvolvemento das actividades complementarias e 

extraescolares no noso Centro: 

 ACTIVIDADES ORGANIZADAS PARA UN OU VARIOS NIVEIS: 

 Todo o profesorado do Centro ten o dereito a programar as actividades complementarias 

que considere oportunas para o desenvolvemento dos obxectivos fixados na súa 

programación con un grupo de alumnos. Esta decisión obriga a ese ou eses mestre/s a 

organizar os recursos persoais e materiais necesarios para o desenvolvemento da mesma. 

 Todo o alumnado ten o deber de asistir a estas actividades citadas no punto anterior. O 

alumno que non poda participar nalgunha actividade deberao xustificar.  

 O profesorado, de xeito excepcional, e cunha causa xustificada, poderá decidir a non 

participación dalgún alumno en concreto nestas actividades. Eses alumnos quedarán 

baixo a garda doutro mestre do Centro. 

 ACTIVIDADES ORGANIZADAS PARA TODO O ALUMNADO DO CENTRO: 

 Todo o profesorado do Centro participará nas actividades aprobadas na PXA, a non ser 

que manifeste a súa desconformidade no Claustro de inicio de curso. 

 Todo o alumnado do Centro participará no desenvolvemento destas actividades, a 
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excepción daqueles alumnos que como medida correctora teñan imposta a suspensión na 

participación nunha ou algunha delas. 

 Cando na realización destas actividades faltara algún titor, un mestre especialista 

ocuparase dese grupo de alumnos en concreto, sen esquecer que todo o alumnado do 

Centro é responsabilidade de todo o profesorado do Centro. 

 A programación e organización destas actividades corresponderalle ó Equipo que efectúa 

a súa proposta. 
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2.- ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS, TEMPOS E RECURSOS E 

NORMAS DE USO DOS MESMOS. 

 

 As normas sobre convivencia nos Centros Docentes, establecidas na Lei 4/2011, de 30 

de xuño, de Convivencia e participación da comunidade educativa, oriéntanse ós seguintes fins:  

 A garantía dun ambiente educativo de respecto mutuo que faga posible o cumprimento 

dos fins da educación  e que permita facer efectivo o dereito e o deber de aproveitar de 

xeito óptimo os recursos que a sociedade pon á disposición do alumnado no posto 

escolar. 

 A educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de 

dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non 

discriminación das persoas. 

 A prevención e o tratamento das situacións de acoso escolar mediante as medidas 

eficaces. 

 O recoñecemento ó profesorado, en especial ós membros dos equipos directivos dos 

centros docentes, das facultades precisas para previr e corrixir as condutas contrarias á 

convivencia, así como da protección xurídica adecuada ás súas funcións.  

 A corresponsabilidade das nais e pais no mantemento da convivencia nos centros 

docentes, como un dos principais deberes que lles corresponden en relación coa 

educación dos seus fillos ou fillas. 

 Promover a resolución pacífica dos conflitos e fomentar valores, actitudes e prácticas 

que permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas.  

 Avanzar no respecto entre todos os membros da comunidade educativa e a mellora da 

convivencia escolar. 

 A promoción da sensibilización dos distintos sectores que interveñen na educación sobre 

a importancia da convivencia como parte fundamental para o desenvolvemento persoal e 

social do alumnado. 
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 2.1.-  NORMAS PARA AS ENTRADAS E SAÍDAS. 

 Unha vez efectuada a chamada correspondente, o alumnado dará por rematados os xogos 

e outras actividades  e dirixirase con prontitude ás zonas de entrada. 

 O alumnado accederá ó Centro, sen facer filas, segundo se acheguen á porta de entrada: 

1º,2º,e 3º nivel de Educación Primaria, farano pola porta principal.  

4º,5º, e 6º nivel de Educación Primaria, pola porta traseira. 

O profesorado da quenda de vixilancia regulará  o bo funcionamento das entradas. 

          O alumnado dirixirase directamente ás aulas, sen correr, nin empurrar polos corredores. 

Débese subir e baixar pola man das escaleiras que corresponda ( subir pola dereita, baixar pola 

esquerda). Ningún alumno ou alumna entrará noutra clase que non sexa a súa, salvo que llo 

permita algún dos profesores/as. 

 

 É preciso , para o bo orde das clases , que o profesorado espere ó alumnado na aula, ou que, 

a súa entrada  sexa simultánea coa do alumnado. 

 A saída realizarase seguindo as mesmas normas que se observan á entrada. Cada profesor e 

profesora controlará  a saída do alumnado da súa aula. 

 Os alumnos  e alumnas que utilicen o transporte escolar esperaran ós  autobuses dentro do 

recinto escolar. Tanto na  entrada como  nas saídas, só estarán fóra o tempo imprescindible 

para baixar ou subir ordenadamente ós autocares. 

 Os familiares que acoden a levar ou recoller ó alumnado de Infantil poderán esperar na porta 

do pavillón de Infantil situados fóra da zona das filas, e cunha marxe como máximo de 10 

minutos anteriores ó toque da serea. 

 Os familiares que acoden a levar ou recoller ó alumnado de Primaria poderán esperar dentro 

do recinto na zona da entrada, nunca nas portas do edificio, e cunha marxe como máximo de 

10 minutos anteriores ó toque da serea. 

 O alumnado de 5º e 6º de primaria poderá abandonar o Centro sen o acompañamento dun 

adulto sempre que traia asinada a autorización correspondente (Tal como se establece na 

instrución conxunta 9/2017 da Secretaría Xeral Técnica e da Dirección de Centros e 

Recursos Humanos). Tamén poderá autorizarse ó alumnado de 5º e 6º de primaria para a 

recollida de irmáns que cursen niveis inferiores no noso Centro. 

 No caso de retraso na recollida do alumnado seguirase as indicacións que figuran na 

instrución conxunta citada anteriormente: Esperarase un tempo prudencial co alumnado 
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dentro do Centro ó tempo que se efectúan as chamadas ós responsables. Se transcorridos 30 

minutos (ou menos en caso de que se dea esta situación en reiteradas ocasións) non se 

consigue establecer comunicación, poderase chamar á Policía Local para que continúen coa 

súa custodia. 

 

 

 2. 2   NORMAS DAS AULAS 

 Acordarase ó comezo do curso entre todos (titores-alumnos) unhas normas básicas de aula 

para regular o correcto funcionamento da mesma. 

 Manterase na aula un clima que permita traballar con tranquilidade, evitando berros, ruídos, 

interrupcións e molestias innecesarias, evitando entorpecer o labor do profesorado nin o dos 

seus compañeiros/as. 

 O respecto mutuo é a base das relacións, por iso procurarase o uso de solucións pacíficas 

dos problemas e das situacións conflitivas. 

 No caso de ausencia dalgún profesor ou profesora ,a porta da aula deberá permanecer aberta 

ata que chegue o profesor substituto. Se pasados 10 minutos non chegou ningún mestre de 

garda para facerse cargo do alumnado, o delegado deberá baixar a secretaría para comunicar 

esta situación ó profesorado que estea de garda. 

 Os profesores e profesoras  farán o cambio de clase con rapidez, para evitar posibles 

desordes nas aulas. 

 Os alumnos e alumnas  terán un sitio asignado  na aula . Cada  un farase responsable do seu 

mobiliario, procurando manter as mesas limpas e ordenadas. Calquera dano deberao 

comunicar ó seu profesor/a -titor/a. 

 O alumnado absterase de asomar polas ventás, así como de tirar papeis ou calquera outro 

obxecto a través delas. 

 O alumnado deberá sentarse correctamente, tendo en conta hábitos saudables.  

 Durante o desenvolvemento das clases , a saída ós servizos, reducirase ó mínimo, salvo que 

o profesorado o considere oportuno. 

 Nas aulas non se pode consumir chucharías ou calquera outro alimento, a non ser por 

algunha causa xustificada. 

 Está prohibido traer ó Centro móbiles, tabletas, videoconsolas ou calquera outro dispositivo 

electrónico, a non ser con fins educativos, previa petición do profesorado. 
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2.3  NORMAS NOS PERÍODOS DE RECREO E USO DO PATIO 

ESCOLAR: 

 O inicio do curso estableceranse entre o profesorado quendas de garda. Encargaranse de que 

as entradas se fagan con normalidade e de que se cumpran normas  que  sobre os recreos se 

recollen neste regulamento. Cando xurda algún problema, o alumnado dirixirase ó 

profesorado de garda. 

 Establécese como zona de atención preferente o espazo de recreo de Educación Infantil, no 

que estarán sempre presentes dous profesores ou profesoras de cada quenda.  

 O alumnado de Educación Infantil, poderá ter outros tempos de lecer no patio escolar no que 

estarán atendidos polas respectivas titoras. 

 Está prohibido saír do recinto escolar sen permiso do profesorado. 

 Non se pode subir ós muros do colexio. Se sae un balón  fora, pedirase permiso ó  

profesorado de vixilancia para recollelo. 

 Todo o patio está dispoñible para xogar, agás as zonas de horto escolar (nas que se pode 

pasear) e a zona de aparcamento de coches. 

 Respectaranse ó  máximo as zonas axardinadas, coidando plantas, árbores, céspede, ... 

 Coidaremos as zonas verdes, utilizando os pasos de cemento e evitando pisar o céspede.  

 Durante o recreo, ademais dos patios exteriores, poderá facerse uso da biblioteca e a 

ludoteca, respectando as súas normas específicas. 

 Durante o recreo é preciso ter autorización expresa do profesorado para subir ás aulas.  

 O alumnado utilizará os servizos do patio, procurando que queden en perfecto estado 

despois de telos usado. 

 Evitaranse os xogos violentos, que poidan  poñer en perigo a integridade física dos alumnos 

e alumnas. 

 Coidarase o material deportivo, non colgándose , nin trepando polos pasamáns, canastras ou 

porterías. Rematado o recreo, o material de xogo (balóns, cordas, raquetas de pin-pon...) 

depositaranse nos espazos dedicados a eles antes de subir ás  aulas.  

 Todo o alumnado poderá participar nos xogos e deportes  sen que se faga ningún tipo de 

discriminación. 

 Ó comezo de cada curso escolar, farase un horario  para a utilización  das distintas pistas,  en 

función das necesidades e dos grupos. 

 Manteranse limpos os patios. Utilizarémolos bidóns  e evitaremos tirar nada ó chan.  



C.E.I. P.  “SANTA  Mª  DO CASTRO”    -    CABO DE CRUZ    -    BOIRO 

22 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 

 

 Todo alumno ou alumna  lesionado/a  acudirá axiña onde algún profesor ou profesora. 

 Todo o profesorado do centro pode facer indicacións a calquera alumno/a, aínda que non 

sexa da titoría do mesmo. 

 Os días de choiva utilizaranse os patios cubertos, así como a biblioteca e ludoteca. 

 Ningún alumno permanecerá na aula a non ser acompañado dun mestre. 

 Durante o recreo non se pode permanecer no Hall, entendendo este como un lugar de paso. 

 

 

 2.4.-  NORMAS DE USO DOS SERVICIOS HIXIÉNICOS: 

 Porase especial coidado en manter limpos os servizos hixiénicos. Queda 

terminantemente prohibido golpealas portas  ou escribir nelas, tirar papeis humedec idos ó teito, 

pechar os servizos por dentro, tirar ós sanitarios obxectos  que poidan atascalos e xogar coa 

auga, ou calquera outra acción que altere o bo estado ou a limpeza destas instalacións.  

 É importante: 

- Pechar ben as billas para ter un consumo xusto da auga. 

- Tirar da cadea. 

- Respectar a intimidade das demais persoas. 

- Utilizar só o papel hixiénico necesario. 

- Entornar as portas que dan ós corredores. 

*Farase uso dos servicios preferentemente nos tempos de recreo e nos cambios de clase.  

  

 

 2.5-  NORMAS DA AULA DE MÚSICA 

 Os instrumentos son para facer música. Evitaremos pois que sirvan para xogar con eles 

ou facer ruído. 

 A frauta só se toca na aula de música, non nas outras dependencias do Centro. 

 Debemos velar polo coidado e uso correcto dos instrumentos. 

 

 

 2.6.- NORMAS DA SA DE AUDIOVISUAIS 

 Deberá informarse do uso desta sa ó resto do profesorado do Centro para evitar 

solapamentos nos horarios. 
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 Os medios audiovisuais  deberán ser desconectados da rede  unha vez que sexan utilizados.  

 Ó rematar a actividade nesa sa pecharase a porta de chave e devolverase a mesma ó seu 

sitio. 

 

  

2.7.- NORMAS DO LABORATORIO 

 O material de Laboratorio utilizarase preferentemente nese espazo. Cando o mestre así o 

considere poderá levalo para a súa aula ou calquera outra dependencia do Centro pero deberá 

devolvelo ó seu lugar o antes posible. Se precisa telo durante un tempo moi prolongado na súa 

aula avisará ó resto do profesorado que poda verse afectado deixando anotado no propio 

laboratorio o material que se colleu, a data de recollida e a aula onde se atopa. 

 

 

 2.8.-  NORMAS DA BIBLIOTECA 

 O funcionamento da Biblioteca estará coordinado por unha comisión de profesores/as 

que se ocuparán da súa organización e de regulamentar o seu uso. Supervisarán a actividade dun 

grupo de alumnos do 5º e 6º de E.P. que se ocupará dos préstamos e recollida de libros durante 

o recreo. 

 Establecerase ó comezo do curso un horario que facilitará, durante as horas lectivas, o 

acceso de todo o alumnado á Biblioteca. 

 A Biblioteca é un lugar para ler, por conseguinte gardarase silencio. Pódense realizar 

traballos de investigación e consulta de libros; pero non é un lugar de castigo nin de realización 

de deberes. 

 O alumnado e profesorado respectarán en todo momento as normas de funcionamento 

establecidas polos profesores/as encargados, sendo as seguintes: 

  

 NORMAS DE USO DA BIBLIOTECA: 

1. A biblioteca estará aberta e a disposición de todo o alumnado nos recreos da mañá (de luns a 

venres de 11:45 a 12:15) para ler, buscar información ou coller ou devolver algún libro. 

Pasados 10 minutos dende o toque do timbre non se poderá acceder á biblioteca, se ben se 

pode saír cando consideremos que xa non imos facer máis uso dela nese mesmo recreo. 

2. A biblioteca non é un patio: polo tanto non é lugar para merendar, gritar ou andar ás 
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carreiras. Permaneceremos en silencio. En caso de incumprimento sairemos fóra da 

biblioteca. 

3. Os préstamos e devolucións realizaranse no tempo do recreo sempre por parte do 

profesorado responsable nese momento. 

4. Os mestres deben asegurarse de que o libro prestado queda perfectamente rexistrado. De ser 

devolto deberá poñerse no sitio correspondente. 

5. A duración do préstamo é de 8 días. O prazo poderá renovarse unha vez mais.  

6. Na biblioteca débese deixar todo recollido e non deixar libros nas mesas nin nos estantes que 

non correspondan. 

7. Débese coidar moi ben os libros evitando manchas, rascaduras ou calquera outro dano.  

8. Se algún libro se entrega cun gran deterioro ou se extravía deberá repoñerse ou abonar o 

importe do mesmo. 

9. Os libros deben entregarse sempre ao responsable da biblioteca. 

10. A biblioteca tamén estará aberta baixo a responsabilidade de cada titor/a, seguindo as 

normas de arriba, nas horas que está libre . 

11. Cada titor/a responsabilizarase da colección de libros que leve para a súa aula e apuntaraos 

para que o equipo de biblioteca teña constancia.  

12. Os Netbooks das Aulas Abalar poderán baixarse durante o recreo á biblioteca para rematar 

tarefas ou realizar calquera actividade de ámbito educativo. Nunca poderán utilizarse para 

xogar. 

 

 

 2.9.- NORMAS DA LUDOTECA 

 Pasados os primeiros 10 minutos do recreo non se poderá entrar na Ludoteca. Podemos 

saír cando queiramos. 

 Está permitido merendar sen manchar e recollendo sempre os residuos. 

 Procurarase xogar sen molestar ó resto dos compañeiros e compañeiras. 

 Prestarase atención para non perder as pezas, comprobando cando se recolle ó rematar o 

xogo que está completo, deste xeito manteremos en bo estado o material.  

 Ó finalizar o recreo deixamos cada xogo no seu lugar. Cando se comecen quebracabezas 

de moitas pezas, pódese deixar tapado cun plástico ata o día seguinte. 

 Non se pode utilizar a Ludoteca para facer deberes, o outros xogos que non sexan os 

propios desta sa. 
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 Non poderán utilizarse os Netbooks para xogar. 

 

 

 2.10.- NORMAS DA AULA DE PSICOMOTRICIDADE 

 É obrigatorio acceder a esta aula sen o calzado, e preferentemente con calcetíns.  

 Cando o alumnado de Infantil teña establecido no seu horario unha hora de 

psicomotricidade, deberá levar ó Centro calzado de velcro para facilitar o calzado e 

descalzado do alumnado. 

  

 

 2.11.-  NORMAS DE USO DO PAVILLÓN 

 Débese deixar a bolsa con roupa deportiva e material de aseo colocada no vestiario ou 

lugar indicado. 

 Utilizar correctamente os materiais: pelotas, aros, picas, conos... As espaleiras, escaleiras 

e aparellos de trepa non poderán ser utilizados sen a presenza dun mestre/a. 

 Baixo ningún concepto se poderá correr pola zona de gradas ou escaleiras dentro do 

pavillón. 

 Os vestiarios e aseos estarán separados e designados por sexo, non podendo empregar os do 

sexo contrario. 

 O alumnado esperará, se fose preciso, na zona cuberta fora do pavillón a que o mestre 

encargado chegue para entrar acompañados. En ningún caso poderán entrar sos sen 

vixilancia. 

 Ao rematar a clase o material sempre deberá quedar recollido, así como as luces terán que 

quedar todas apagadas. 

 

 

 2.12.- NORMAS DA AULA DE INFORMÁTICA 

 Asignaráselle a cada alumno un ordenador para traballar nel ó longo de todo o curso, de 

xeito que será o responsable dese equipo (xunto cos nenos dos outros niveis ós que lles sexa 

asignado o mesmo ordenador), debendo informar ó mestre no caso de atopar algún dano. 
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 Os mestres que acoden cos nenos á aula de informática deberán anotar nunha folla os 

problemas que xurdan cos equipos informáticos para comunicarllos por escrito ó 

responsable TIC. 

 Cada alumno deberá levar un USB á aula de informática para gravar nel todo o seu traballo, 

non debendo quedar gravados os traballos nos propios ordenadores. 

 Equipo TIC designará a principio de curso un mestre encargado para o acendido e apagado 

dos ordenadores cada día. O alumnado NUNCA acenderá nin apagará os ordenadores (a non 

ser que llo indique expresamente o mestre encargado nese momento). 

 O alumnado non poderá desenchufar ou cambiar de sitio os auriculares sen previa 

autorización. 

 

 
 2.13.- NORMAS DE USO DO MATERIAL FUNXIBLE E DE 

REPOGRAFIA 

 O material audiovisual e didáctico en xeral (mapas, libros de consulta…) terán un espazo 

propio. É  preciso que, unha vez utilizado, sexan recollidos de forma axeitada e devoltos 

ó seu lugar habitual. 

 O material funxible estará a disposición do profesorado no corredor situado entre a 

secretaría e a sa de profesores. Deberá facerse un uso responsable do mesmo, así como 

prestar especial atención á manter a orde nos armarios e caixóns. 

 O material ó que se refire o punto anterior é para uso colectivo do alumnado, nunca para 

o uso individual. Cando o alumnado precise material a nivel individual deberá traelo da 

casa. 

 A multicopista, fotocopiadora, máquinas de plastificar e encadernar, etc,  serán usadas 

polo conserxe . En caso de necesidade, ou por ausencia deste, poderán ser utilizadas por 

calquera profesor/a que coñeza ben o seu manexo. O profesorado terá a consideración de 

entregar o traballo coa antelación suficiente para evitar apuros de última hora. 

 O alumnado non poderá entrar neste espazo sen ir acompañado dalgún profesor ou 

profesora. 

 O profesorado fará un uso responsable das fotocopias e das impresións, utilizando cor só 

cando sexa necesario, procurando imprimir a dobre cara cando sexa posible, etc. 
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 No arquivo xeral do Centro estarán centralizados os expedientes de todo o alumnado. 

Sempre que o profesorado colla algún expediente , devolverase ó lugar de orixe e 

colocarase por orde alfabética. 

 

 

2.14.- NORMAS DE UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS, RECURSOS E 

SERVICIOS EDUCATIVOS POR PERSOAS ALLEAS Á COMUNIDADE 

EDUCATIVA 

 

 Para a utilización das instalacións do Centro por parte de entidades ou persoas alleas á 

comunidade, presentarase a solicitude ante a dirección do centro, que solicitará do Consello 

escolar o preceptivo informe para a súa posterior tramitación á delegación provincial de 

educación, que resolverá logo do informe da inspección educativa. 

Para uso ocasional e con carácter excepcional, a dirección do centro, poderá autorizar o uso das 

instalacións sempre que non se altere o normal desenvolvemento das actividades docentes.  

 A utilización das instalacións por parte de ANPAS, asociacións de antigos alumnos, 

sindicatos, movementos de renovación pedagóxica e grupos de profesores, só require a 

solicitude á dirección do centro con tres días de antelación. 

 Os alumnos /as do Colexio poderán utilizar as pistas do centro os mércores de 17,15 a 

18,15 (na hora de atención ás familias), co permiso do profesorado ou do conserxe. 

Responsabilizaranse dos danos que poidan producirse. 

 O alumnado que queira xogar algún partido noutras horas, deberá notificalo ó conserxe 

con anterioridade. 

 Cando as portas estean pechadas por ausencia do conserxe, non se pode entrar no centro. 
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3.- ORGANIZACIÓN E PARTICIPACIÓN DAS FAMILIAS 

  

 As normas sobre participación directa das familias establecidas na Lei 4/2011 

anteriormente citada, oriéntanse ós seguintes fins: 

 A participación de todos os sectores afectados na programación xeral do ensino. 

 A regulación de procedementos de consulta e participación directa das familias.  

 A mellora da comunicación entre o profesorado e as familias.  

 

 

3.1.- DEREITOS DAS FAMILIAS 

 As nais e pais ou titoras e titores, en relación coa educación dos seus fi llos, son titulares 

dos seguintes dereitos de convivencia e participación recollidos na Lei 4/2011, de convivencia e 

participación da Comunidade Educativa, sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de 

educación. 

 A ser respectados e recibir un trato adecuado polo resto da Comunidade Educativa. 

 A estar informados sobre o proceso de aprendizaxe e interacción socioeducativa dos seus 

fillos, para o que se lles facilitará o acceso ó profesorado e ó Equipo Directivo do 

Centro. 

 A recibir información sobre as normas que regulamentan o Centro. 

 A ser oídos, nos termos previstos pola lei antes citada, nos procedementos disciplinarios 

para a imposición de medidas correctoras de condutas contrarias á convivencia dos seus 

fillos. 

 A participar no proceso educativo a través de consultas e outros procedementos de 

participación directa que estableza a administración educativa. 

 

 

3.2.- DEBERES DAS FAMILIAS 

 Así mesmo, como primeiros responsables da educación dos seus fillos, as nais e pais 

teñen os seguintes deberes. 

 Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en colaboración co 

profesorado do Centro. 
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 Coñecer as normas establecidas polo Centro, respectalas e facelas respectar, así como 

respectar e facer respectar a autoridade e as indicación ou orientacións educativas do 

profesorado no exercicio das súas competencias. 

 Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da Comunidade Educativa.  

 Colaborar co Centro na prevención e corrección das condutas contrarias ás normas de 

convivencia dos seus fillos. 

 

 Cando unha familia non estea dando resposta á solicitude de reunión por parte do 

profesorado, enviaráselle o aviso mediante carta certificada, burofax ou calquera outro tipo de 

notificación con acuse de recibo. Se o mestre considera que se esta desatendendo o proceso 

educativo dalgún alumno por parte da familia, este poderá facer un escrito argumentado (previo 

aviso á familia implicada) e poñelo en coñecemento de asuntos sociais.  

 

O lugar para facer consultas sobre o desenvolvemento educativo do alumnado,  as 

actividades que se levan a cabo no Centro, as normas, as queixas, as felicitacións, as propostas 

de mellora…é o propio Centro. Cando estas consultas sexan sobre un alumno ou un problema 

relacionado cunha titoría ou unha clase en concreto, solicitarase reunión primeiramente co titor 

ou mestre pertinente. De non atopar unha solución recorrerase ó Equipo Directivo. Se o 

problema ou dúbida é a nivel de Centro poderá consultarse directamente co Equipo Directivo. 
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4.- ORGANIZACIÓN E PARTICIPACIÓN DO 

PROFESORADO 

 

4.1.- DEREITOS DO PROFESORADO 

 Ó profesorado, dentro do marco legal establecido, e no ámbito da convivencia escolar, 

recoñécenselle os seguintes dereitos: 

 A ser respectado, a recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade 

educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. 

 A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no que se 

preserve en todo caso a súa integridade física e moral. 

 A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia escolar e da 

educación integral do alumnado. 

 A que se lle recoñezan as facultades precisas para manter un adecuado ambiente de 

convivencia durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e 

extraescolares. 

 Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes. 

 A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa, nos termos provistos no título IV da Lei 4/2011 antes 

mencionada. 

 A acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na conflitividade escolar e 

recibir os estímulos máis axeitados para promover a implicación do profesorado en 

actividades e experiencias pedagóxicas de innovación educativa relacionadas coa 

convivencia e a mediación. 

 

 

4.2.- DEBERES DO PROFESORADO 

 Serán deberes do profesorado: 

 Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade 

e dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa.  

 Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado ambiente de 

convivencia durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e 
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extraescolares, corrixindo, cando lle corresponda a competencia, as condutas contrarias á 

convivencia do alumnado, ou no caso contrario, poñéndoas en coñecemento dos 

membros do Equipo Directivo do Centro. 

 Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación de condutas contrarias á 

convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar.  

 Informar ás nais e pais ou titoras e titores legais sobre o progreso da aprendizaxe e 

integración socioeducativa dos seus fillos, cumprindo as obrigas de dispoñibilidade 

dentro do horario establecido no Centro a aqueles que lle impoña a normativa aplicable.  

 Informar ós responsables do Centro e, de ser o caso, á Administración educativa das 

alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a información e 

as circunstancias persoais e familiares do alumnado. 

 

 

4.3.-AUSENCIAS E PUNTUALIDADE DO PROFESORADO: 

 O profesorado notificará ó equipo directivo, se é posible con antelación, as faltas de 

asistencia. 

 O control de puntualidade e asistencia do profesorado, farase conforme ó establecido na 

Orde de 22 de xullo do 97 (D.O.G. do 2 de setembro do 97). 

 Sempre que as circunstancias o permitan deixará programado o traballo a realizar polo 

alumnado na súa ausencia. O devandito traballo deberá ser preparado para que calquera 

profesor ou profesora que non sexa especialista nesa materia poida desenvolvelo.  

 As faltas serán cubertas polo profesorado que estea libre nese momento. A tal efecto 

elaborarase un horario de “gardas de clase”. 

 Cando non sexa posible atender tódalas aulas que se atopen sen profesor/a, 

estableceranse as agrupacións de cursos que nese momento se consideren máis axeitadas, 

seguindo como criterios a proximidade de nivel dos cursos a xuntar, así como o número de 

alumnado. 

 Os permisos e a súa xustificación estarán regulados pola lexislación vixente (normas de 

principio de curso, Lei 2/2015 do 29 de abril-D.O.G. do 4 de maio; Orde de 29 de xaneiro de 

2016-DOG do 15 de febreiro de 2016). 
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4.4.-ADSCRICIÓN FUNCIONAL DO PROFESORADO NO CENTRO: 

 A directora do Centro por proposta motivada da xefa de estudos, no primeiro Claustro do 

curso e unha vez oído este, asignaráselle curso e grupo de alumnos a cada un dos mestres do 

Centro. 

 

 A proposta da xefa de estudios constituirase sobre as tres premisas seguintes:  

 Prestarlle a mellor atención posible ás necesidades do alumnado do Centro. 

 Rendabilizar ó máximo os recursos humanos dispoñibles. 

 Buscar o consenso facilitando o contraste de pareceres e a concorrencia de capacidades.  

Para a asignación do profesorado ós grupos teranse en conta os seguintes criterios:  

 Respectar en todo caso o posto de traballo e/ou especialidade que cada mestre teña 

asignado pola súa adscrición ó Centro. 

 Respectar o dereito de cada grupo de alumnos a manter o mesmo titor durante dous 

cursos seguidos; referíndose neste punto a 1º e 2º cursos, 3º e 4º cursos e 5º e 6º cursos 

de Educación Primaria e ó 2º ciclo da Educación Infantil.  

 Excepcionalmente, cando a xuízo do Equipo Directivo existan razóns pedagóxicas para 

obviar o criterio expresado no punto anterior, a directora disporá a asignación do mestre 

a outro grupo, área ou actividade docente, oído o interesado e o Claustro e coa 

conformidade da Inspección Educativa. 

 No suposto de que no Centro haxa varios mestres aspirantes ó mesmo curso, a proposta 

de adscrición farase de acordo coa seguinte orde de prioridades:  

- Maior antigüidade como definitivo no Centro. 

- Maior antigüidade no corpo como funcionario de carreira. 

- Menor número de rexistro persoal ou de orde de lista se é o caso. 

 En Educación Infantil, sempre que haxa acordo unánime, alternaranse tres anos de titoría  

entendéndose en 4º, 5º e 6º de Educación Infantil e un ano de apoio. 
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5.- ORGANIZACIÓN E PARTICIPACIÓN DO ALUMNADO 

 En tódalas clases elixirase un delegado/a e un subdelegado/a. Estes serán os portavoces 

do alumnado diante do profesorado. 

 - Serán funcións do delegado  ou delegada da clase:  

 Representa-la clase  ante os profesores/as, facendo aquelas suxestións que consideren 

oportunas, unha vez oído ó resto da clase.. 

 Cerra-las portas das aulas ás saídas e recreos e apaga-las luces. 

  Informar ó resto do alumnado dos acordos tomados nas reunións para os que sexan 

convocados. 

 

 -Serán funcións do subdelegado ou subdelegada: 

  Substituír ó  delegado/a en caso de ausencia deste e asumi-las súas funcións. 

  

 Tódolos alumnos  e alumnas serán electores e elixibles para os cargos de delegado e 

subdelegado. A elección efectuarase no mes de setembro. 

 Un delegado ou delegada  poderá cesar por vontade propia, presentando a súa dimisión 

diante do profesor/a -titor/a , expoñendo as razóns polas que quere cesar. Poderá ser cesado en 

caso de que non cumpra coas súas funcións. 

 Actuarán como portavoces dos seus compañeiros/as á hora de transmitilas súas 

suxestións, e do profesorado cando comuniquen ó seu alumnado a información recibida.  

 

 

5.1.- DEREITOS DO ALUMNADO 

 Recoñécenselle ó alumnado os seguintes dereitos básicos de convivencia escolar, sen 

prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación: 

 A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ó pleno desenvolvemento 

da súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia, liberdade e respecto 

mutuo. 

 A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais. 

 Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular contra as 

situacións de acoso escolar. 

 A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 
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Administración educativa, nos termos previstos no título IV da Lei 4/2011 antes citada. 

 A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica de 

conflitos e, en xeral, a participar na toma de decisión do centro en materia de 

convivencia. 

 

 

5.2.- DEBERES DO ALUMNADO 

 Son deberes básicos de convivencia do alumnado: 

 Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun adecuado 

clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros e compañeiras á 

educación. 

 Respectar a dignidade e as funcións e orientación do profesorado no exercicio das súas 

competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do Centro. 

 Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a igualdade de 

dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, integridade e intimidade dos restantes 

membros da comunidade educativa. 

 Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do Centro. 

 Conservar e facer bo uso das instalacións e dos materiais do Centro. 

 Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte á convivencia do 

Centro. 

 Seguir as directrices do profesorado respecto da súa educación e aprendizaxe.  

 Asistir a clase con puntualidade e co material preciso. 

 

 

5.3.- ASISTENCIA E PUNTUALIDADE DO ALUMNADO 

 O horario normal de clases será de 9 a 13,30 horas (de luns a venres) e de 16:00 a 17:15 

(luns e mércores), salvo nos meses de setembro e xuño, que se fará a xornada continuada con 

horario entre as 9:00 e as 13:30 horas. 

 O profesorado titor, levará un rexistro diario das faltas de asistencia a clase do 

alumnado, esixindo a súa xustificación, por escrito, por parte do pai, nai ou titor/a, quen 

aportará a documentación oficial pertinente (xustificante da cita médica, do ingreso dun 

familiar, certificado de defunción…). A asistencia do alumnado á clase e ós actos que se 
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programen no Centro será obrigatoria.  

 Nos casos reiterados de faltas de asistencia sen xustificar (superado o 10% do horario 

lectivo dun mes), levarase a cabo o Protocolo para a Prevención e Control de Absentismo 

Escolar en Galicia. Neste Protocolo defínese como falta de asistencia “a non presenza dun 

alumno ou alumna nunha sesión completa de clase”. Tamén especifica como faltas 

xustificables as seguintes: 

 Citacións que impliquen un deber inescusable. 

 Morte ou enfermidade grave dun familiar de 1º ou 2º grao. 

 Tramitación de documentos oficias, presentación a exames ou similares. 

 Indisposición (máximo 2 días lectivos) 

 Enfermidade (xustificada con prescrición médica) 

 

Tamén deberán ser xustificadas polo alumnado as faltas de puntualidade nas entradas ó colexio. 

 

 Cando as faltas do alumnado coincidan en datas de probas de avaliación, o alumno 

deberá presentar a documentación xustificativa oficial (xustificante da cita médica, do ingreso 

dun familiar, certificado de defunción...) para que o mestre lle poda realizar dita proba noutro 

momento. Nos casos nos que a familia non aporte esta xustificación o alumno perderá o dereito 

a que se lle realice a proba noutro momento, contando como “non presentado” e sendo a súa 

nota nesa proba dun 0 para o cómputo global da nota da área correspondente. 

 

 

5.4.- ATENCIÓN Ó ALUMNADO ACCIDENTADO 

 Co obxecto de facilitar a asistencia sanitaria, o profesorado titor, recollerá nas aulas a 

tarxeta da Seguridade Social daqueles alumnos que non a teñan entregado por ser novos no 

Centro.. 

 En caso de accidente ou indisposición dun alumno, porase de inmediato en coñecemento 

da familia. No suposto de que un familiar non puidera facerse cargo do alumno accidentado ou 

indisposto ou a urxencia o requira, chamarase ó 112 para que envíen unha ambulancia e un 

mestre acompañará ó escolar, provisto, se procede, da fotocopia da tarxeta  de beneficiario da 

Seguridade Social. 

 No caso de non seren beneficiarios da Seguridade Social ou non exista un centro dela 
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acudirase á institución sanitaria máis próxima. 

                          

PROGRAMA ALERTA ESCOLAR: 

  A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria puxo en marcha, dende o 

curso 2007-2008, o programa de Alerta Escolar en colaboración co 061, que ten como 

obxectivo a atención inmediata e eficiente do alumnado que presente unha patoloxía crónica e 

pode desenvolver en calquera momento unha crise con compromiso vital, tales como: 

 Crises alérxicas (anafilaxe) por exposición a alérxenos normalmente alimentarios. 

 Crises comiciais (epilepsia nas súas diferentes formas). 

 Crises diabéticas (en xeral, hipoglicemias). 

 

5.5.- ATENCIÓN Ó ALUMNADO CON BAIXA MÉDICA PROLONGADA 

A Xunta de Galicia estableceu un Protocolo de Atención Educativa Domiciliaria co obxecto 

de proporcionar un marco de referencia que facilite unha resposta educativa axeitada ó alumnado 

que non poida asistir con regularidade ó centro docente no que está escolarizado por un período 

prolongado, por prescrición médica, debido a enfermidade ou lesión. 

 

Esta atención desenvolverase seguindo o calendario escolar aprobado pola Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e terá como finalidade a continuidade do proceso 

formativo do alumnado, co obxecto de satisfacer as necesidades detectadas e conseguir que ese 

proceso se desenvolva do xeito máis normalizado posible. 

 

Este protocolo está destinado ó alumnado que curse ensinanzas de réxime xeral en 

modalidade presencial en centros sostidos con fondos públicos que deba permanecer convalecente 

no domicilio, por prescrición médica, por un período de tempo superior a un mes. Igualmente, será 

obxecto desta atención o alumnado que padeza algunha enfermidade crónica que sexa a causa de 

faltas de asistencia ao centro de seis ou máis días continuados ao mes dentro dun período mínimo 

de seis meses. En todos os casos contarase co preceptivo informe médico. 
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6.- RÉXIME DISCIPLINARIO. 

 

 A disciplina do alumnado ten carácter preventivo e formativo. Partirá do coñecemento 

do alumno sobre as normas, axudándoo e guiándoo para adquirir unhas pautas de 

comportamento responsable. 

 

 Este réxime disciplinario terá en conta os seguintes criterios na aplicación das medidas 

correctoras: 

 As correccións deberán ser educativas e recuperadoras. 

 Non poderán impoñerse correccións contrarias á integridade física e a dignidade persoal 

do alumno. 

 Terase en conta a idade do alumno e as súas circunstancias familiares, persoais e sociais.  

 As imposicións das correccións serán proporcionais á conduta do alumno, e contribuirán 

a mellorar o seu proceso educativo. 

 Consideraranse circunstancias agravantes a premeditación e a reiteración; o dano, 

inxuria o calumnia ós compañeiros de menor idade ou ós incorporados recentemente ó 

Centro; así como os actos discriminatorios por razón de nacemento, raza, sexo ou por 

calquera outra circunstancia persoal ou social.  

 Consideraranse circunstancias atenuantes a falta de intencionalidade, o recoñecemento 

espontáneo da súa conduta e a petición de escusas. 

 

 

6.1.- CONDUTAS PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA 

 

6.1.1.- CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA 

 As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa na alínea a), os actos de 

discriminación da alínea b), os actos de indisciplina da alínea c), os danos da alínea g), 

os actos inxustificados da alínea h), e as actuacións prexudiciais da alínea i) do artigo 15 

da Lei 4/2011 (Condutas gravemente prexudiciais) que non alcancen a gravidade 

requirida no devandito precepto. 

 Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas normas do 
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Centro, perigoso para a saúde ou a integridade persoal de calquera membro da 

Comunidade Educativa  ou que perturbe o normal desenvolvemento das actividades 

docentes, complementarias ou extraescolares, cando non constitúa conduta gravemente 

prexudicial para a convivencia de acordo coa alínea j) do artigo 15 da Lei mencionada 

no punto anterior. 

 A inasistencia inxustificada a clase e as faltas reiteradas de puntualidade.  

 A reiterada asistencia ó Centro sen o material e o equipamento preciso para participar no 

desenvolvemento das clases. 

 A falta de normas elementais de educación. 

 A falta de atención ás explicacións do profesorado reiterada e previa advertencia.  

 A falta de hixiene persoal previa advertencia.  

 

6.1.2.- CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA 

 As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as 

coaccións contra os demais membros da Comunidade Educativa.  

 Os actos de discriminación grave contra membros da Comunidade Educativa por razón 

de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, nivel social, 

conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou 

psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.  

 Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ó persoal de 

administración e servizos que constitúan unha indisciplina grave. 

 A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes ou informacións 

que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e 

familiar e a propia imaxe dos demais membros da Comunidade Educativa.  

 As actuación que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da Lei 

4/2011 de Convivencia e participación da Comunidade Educativa. 

 A suplantación da personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou 

subtracción de documentos académicos. 

 Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás 

instalacións e ós materiais do Centro, incluídos os equipos informáticos e o software, ós 

bens doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, ou no transporte 

escolar, así como a súa subtracción. 
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 Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das 

actividades do Centro, incluídas as de carácter complementario ou extraescolar. 

 As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros 

da comunidade educativa do Centro, ou a incitación a elas. 

 Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou a 

integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, 

reputarase indisciplina grave a resistencia ou a negativa a entregar os obxectos, 

substancias ou produtos que estean expresamente prohibidos polo Centro, result en 

perigosos para calquera membro da comunidade educativa ou poidan perturbar o normal 

desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou extraescolares.  

 A reiteración nun mesmo curso escolar de condutas leves contrarias á convivencia (3 

condutas leves suporán 1 conduta grave). 

 O incumprimento das sancións impostas. 

 Saír do recinto escolar sen permiso. 

 

6.1.3.- PRESCRIPCIÓN DAS CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA 

 As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia prescriben ós catro meses da 

súa comisión, e as condutas leves contrarias á convivencia, ó mes, tal como figura na Lei 

4/2011 de convivencia e participación da Comunidade Educativa. 

 

 O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día que a conduta se leve a cabo. No 

caso de condutas continuadas no tempo o prazo de prescrición no empezará a contar ata que 

estas condutas nos cesen. No caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, 

interromperá a prescrición a iniciación, con coñecemento do interesado ou interesada, do 

procedemento para a corrección da conduta, e continuarase o cómputo do prazo de prescrición 

para o caso de producirse a caducidade do procedemento. 

 

 

6.2.- MEDIDAS CORRECTORAS 

 

 Intentarase SEMPRE atopar unha solución pacífica, baseada nun modelo proactivo e  

terán un carácter educativo e recuperador, no que prime a necesidade de aprender dos 
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erros e construír sobre eles aspectos positivos, e non só de castigar o mal feito. Así 

mesmo garantirán os dereitos do resto do alumnado e procurarán a mellora da 

convivencia no Centro. 

 Serán sancionados os actos contrarios ás normas de convivencia realizados polos 

alumnos no recinto escolar ou durante a realización de actividades complementarias e 

extraescolares. Tamén poderán sancionarse actuacións do alumnado que, aínda que fosen 

realizadas fóra do recinto escolar, estean motivadas ou directamente relacionadas coa 

vida escolar e afecten ós seus compañeiros ou a outros membros da comunidade 

educativa. 

 Os alumnos que individual ou colectivamente causen danos de forma intencionada ou 

por neglixencia nas instalacións no Colexio ou no material, estarán obrigados a reparar o 

dano causado ou a facerse cargo do custe económico da súa reparación.  

 O alumnado que furta bens do Colexio ou doutras persoas (alumnos, mestres, etc.) 

deberá devolver ou repoñer o subtraído. 

 

En todo caso, na corrección das condutas contrarias á convivencia aplicaranse os 

seguintes principios: 

- Ningún alumno ou alumna poderá ser privado do exercicio do seu dereito á educación 

nin á escolaridade.  Para estes efectos, non se entenderá como privación do dereito á 

educación a imposición das correccións previstas nesta sección que supoñen a suspensión 

da asistencia ás clases ou o cambio de Centro. 

- Non se poderán impoñer sancións contrarias á integridade física e á dignidade persoal do 

alumnado. 

- A imposición das correccións previstas respectará a proporcionalidade coa conduta do 

alumnado e deberá contribuír á mellora do seu proceso educativo. 

- Terase en conta a idade do alumnado e as demais circunstancias persoais, familiares e 

sociais. 

 

En todo caso os proxenitores ou representantes legais do alumnado serán os responsables 

civís nos termos previstos nas leis. 

 

As medidas correctoras relativas a condutas leves serán tramitadas polo titor ou mestre 
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responsable, dando conta á xefa de estudos ou á directora. Estas resolucións son 

inmediatamente executivas. 

 

Nas faltas graves e moi graves será o Equipo Directivo quen decida as medidas 

correctoras que se levarán a cabo, oído o titor ou mestre responsable do alumnado nese 

momento. 

 

 O Consello Escolar, a través da Comisión de Convivencia, supervisará o cumprimento 

efectivo das correccións nos termos que foran impostas. 

 

 Se a reincidencia nestas faltas continúa, ou a súa gravidade así o require, poderá 

decidirse a incoación dun expediente disciplinario.  

 

 As medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia 

prescriben o ano da firmeza en vía administrativa da resolución que as impón. As medidas 

correctoras das condutas leves prescriben ós catro meses da súa imposición. 

 

6.2.1.- PROCEDEMENTO PARA A INSTRUCCIÓN DUN EXPEDIENTE.  

- A dirección nomea á persoa instrutora. Solicitaranse voluntarios entre o profesorado do 

Centro, e de non saír ningún voluntario realizarase por sorteo, xa que non existe ningún 

mestre con preparación específica en resolución de conflitos. 

- Comunicación da iniciación de incoación do expediente ó alumnado implicado, ós seus 

responsables e á Inspección Educativa (Antes de 3 días dende os feitos) 

*En calquera momento da tramitación poden acordarse medidas provisionais (cambio de 

grupo, suspensión de actividades no Centro por un período inferior a 5 días...) 

- A dirección do Centro pode abrir un período de información previa nun prazo máximo 

de 2 días dende os feitos. 

- A directora, a xefa de estudos, a orientadora e a titora analizarán e valorarán a conduta e 

os antecedentes. 

- É a dirección do Centro quen decide cal procedemento se aplicará. Sempre que sexa 

posible iniciarase o Procedemento Conciliado, senón iniciarase o Procedemento Común.  
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PROCEDEMENTO CONCILIADO: 

- NOMEAMENTO DUN MEDIADOR. 

- REALIZACIÓN DA REUNIÓN DE CONCILIACIÓN: ACÁDANSE ACORDOS CONSIGNADOS POR 

ESCRITO (EN CASO DE NON ACADARSE INICIARASE O PROCEDEMENTO COMÚN). 

- CUMPRIDOS OS ACORDOS PONSE FIN Ó PROCEDEMENTO CONCILIADO. 

 

PROCEDEMENTO COMÚN: 

- REALIZACIÓN DAS AVERIGUACIÓNS PERTINENTES. 

- CITACIÓN A UNHA ENTREVISTA ÓS IMPLICADOS E TESTEMUÑAS. 

- GRADACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS, REPARACIÓN DE DANOS (SE PROCEDE), 

COMPENSACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, PROPOSTA DE RESOLUCIÓN E CITACIÓN PARA O 

TRÁMITE DE AUDIENCIA. 

- REALIZACIÓN DO TRÁMITE DE AUDIENCIA. 

- TRASLADO DAS ACTUACIÓNS E ALEGACIÓNS DO TRÁMITE DE AUDIENCIA É DIRECCIÓN DO 

CENTRO. 

- RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN DO CENTRO. NOTIFICACIÓN Ó INTERESADO E Á INSPECCIÓN 

EDUCATIVA. 

*PODE PROPOÑERSE CAMBIO DE CENTRO. 

*A FAMILIA PODE SOLICITAR A REVISIÓN DA MEDIDA Ó CONSELLO ESCOLAR. 

- CUMPRIDAS AS MEDIDAS CORRECTORAS PONSE FIN Ó PROCEDEMENTO COMÚN. 
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7.- PROCEDEMENTO PARA A REVISIÓN E DIFUSIÓN DAS 

N.O.F. 

 
7.1.- REVISIÓN DAS N.O.F. 

 
 As Normas de Organización e Funcionamento (N.O.F.) do CEIP Santa María do Castro 

deberán revisarse nos casos que se ditan a continuación, e realizaranse preferiblemente no 3º 

trimestre para a súa entrada en vigor ó curso seguinte.: 

 Sempre que entre en contradición por algunha disposición ditada pola Administración 

Pública, procedendo á súa modificación ou derrogación. 

 Cando o soliciten os 2/3 do Consello Escolar. 

 Cando o solicite calquera membro da Comunidade Educativa cando conte cun aval do 

20% do seu sector. 

 

 

7.2.- DIFUSIÓN DAS N.O.F. 

As N.O.F. difundiranse a toda a Comunidade Educativa a través dos distintos medios dos 

que dispón o Centro: 

□ Difusión entre o profesorado: 

 Claustro de inicio de curso. 

 Copia de las N.O.F. na Secretaría do Centro. 

 Difusión na Páxina web do Centro. 

□ Difusión entre o alumnado: 

 Titorías. 

 Copia de las N.O.F. na Secretaría do Centro. 

 Difusión na Páxina web do Centro. 

□ Difusión entre as familias: 

 Reunións de inicio de curso. 

 Consello Escolar 

 Copia das N.O.F. na Secretaría do Centro. 

 Difusión na Páxina web do Centro. 

 


