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I. ÓRGANOS DE GOBERNO 

A. INDIVIDUAIS 

A DIRECCIÓN  

Son competencias da dirección:  

 (Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de 
maio, de educación. Decreto 8/2015 de convivencia e participación) 

a) Desempeñar a representación do centro, representar a Administración educativa nel e 
facerlle chegar a esta as propostas, aspiracións e necesidades da comunidade educativa. 

b) Dirixir e coordinar todas as actividades do centro, sen prexuízo das competencias atribuídas 
ao claustro do profesorado e ao consello escolar. 

c) Exercer a dirección pedagóxica, promover a innovación educativa e impulsar plans para a 
consecución dos fins do proxecto educativo do centro. 

d) Garantir o cumprimento das leis e demais disposicións vixentes. 

e) Exercer a xefatura de todo o persoal adscrito ao centro. 

f) Favorecer a convivencia no centro, garantir a mediación na resolución dos conflitos e impor as 
medidas correctoras que correspondan aos alumnos e alumnas, en cumprimento da normativa 
vixente, sen prexuízo das competencias atribuídas ao consello escolar no artigo 127 desta lei. 
Para tal fin, promoverase a axilización dos procedementos para a resolución dos conflitos nos 
centros. 

g) Impulsar a colaboración coas familias, con institucións e con organismos que faciliten a 
relación do centro co contorno, e fomentar un clima escolar que favoreza o estudo e o 
desenvolvemento de cantas actuacións propicien unha formación integral en coñecementos e 
valores dos alumnos e alumnas. 

h) Impulsar as avaliacións internas do centro e colaborar nas avaliacións externas e na avaliación 
do profesorado. 

i) Convocar e presidir os actos académicos e as sesións do consello escolar e do claustro do 
profesorado do centro e executar os acordos adoptados, no ámbito das súas competencias. 

j) Realizar as contratacións de obras, servizos e subministracións, así como autorizar os gastos 
de acordo co orzamento do centro, ordenar os pagamentos e visar as certificacións e 
documentos oficiais do centro, todo isto de acordo co que establezan as administracións 
educativas. 

k) Propor á Administración educativa o nomeamento e cesamento dos membros do equipo 
directivo, logo de información ao claustro do profesorado e ao consello escolar do centro. 

l) Promover experimentacións, innovacións pedagóxicas, programas educativos, plans de 
traballo, formas de organización, normas de convivencia, ampliación do calendario escolar ou 
do horario lectivo de áreas ou materias, de acordo co recollido no artigo 120.4. 

m) Fomentar a cualificación e formación do equipo docente, así como a investigación, a 
experimentación e a innovación educativa no centro. 

n) Deseñar a planificación e organización docente do centro, recollida na programación xeral 
anual.  
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ñ) Garantir as condicións para que exista no centro un adecuado clima escolar que favoreza a 
aprendizaxe e a participación do alumnado.  

o) Garantir o exercicio da mediación, a imposición de medidas correctoras e o desenvolvemento 
dos procesos e procedementos que se establecen neste decreto.  

p) Velar polo cumprimento das medidas correctoras por parte do alumnado.  

q) Calquera outra que lle sexa encomendada pola Administración educativa.» 

 

As facultades do director ou directora serán: 
 
a) Dirixir e coordinar todas as actividades educativas do centro, de acordo coas disposicións 
vixentes, sen prexuízo das funcións do consello escolar do centro. 

b) Exercer a xefatura do persoal docente. 

c) Convocar e presidir os actos académicos e as reunións de todos os órganos colexiados do 
centro. 

d) Visar as certificacións e documentos académicos do centro. 

e) Executar os acordos dos órganos colexiados no ámbito das súas facultades. 

f) Impor as medidas correctoras que correspondan aos alumnos e alumnas en cumprimento da 
normativa vixente, sen prexuízo das competencias atribuídas ao consello escolar. 

g) Cantas outras facultades lle atribúan as normas de organización e funcionamento do centro. 

 

A XEFATURA DE ESTUDIOS 

É competencia da Xefatura de Estudios: 

(Decreto 374/1996, do 17 de outubro, Regulamento Orgánico das escolas de educación infantil 
e dos colexios de educación primaria): 

a. Exercer, por delegación da dirección e baixo a súa autoridade, a xefatura do persoal docente 
en todo o relativo ó réxime académico. 

b. Substituír o/a director/a en caso de ausencia, enfermidade ou suspensión de funcións. 

c. Coordinar e velar pola execución das actividades de carácter académico e de orientación de 
profesorado e alumnado, en relación co proxecto educativo de centro, os proxectos 
curriculares de etapa e a programación xeral anual. 

d. Elaborar, en colaboración cos restantes órganos unipersoais, os horarios académicos de 
alumnado e profesorado de acordo cos criterios aprobados polo claustro e co horario xeral 
incluído na programación xeral anual, así como velar polo seu estricto cumprimento. 

e. Coordinar a actividade dos/as dos órganos de coordinación docente 

f. Coordinar e orientar a acción dos titores e titoras de acordo co plan de acción titorial. 

g. Coordinar a participación do profesorado nas actividades de perfeccionamento, así como 
planificar e organizar as actividades de formación do profesorado realizadas polo centro. 

h. Coordinar a actividade docente do centro, con especial atención aos procesos de avaliación, 
adaptación curricular e actividades de recuperación, reforzo e ampliación. 
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i. Facilitar a organización do alumnado e impulsar a súa participación no centro. 

j. Establecer os mecanismos para corrixir ausencias imprevistas do profesorado, atención a 
alumnado accidentados ou calquera eventualidade que incida no normal funcionamento do 
centro. O que estará exposto  na pizarra da sala do profesorado 

k. Organizar a atención do alumnado nos períodos de lecer, o que se lle será entregará copia 
ao profesorado. 

l. Calquera outra función que lle poida ser encomendada pola dirección dentro do ámbito da 
súa competencia. 

m) Coordinar e dirixir as actuacións establecidas no plan de convivencia do centro e nas normas 
de convivencia do centro.  

n) Velar polo desenvolvemento coordinado e coherente das actuacións establecidas no plan de 
convivencia e das actuacións relativas á mellora da convivencia reflectidas nos respectivos plans 
de acción titorial e de atención á diversidade do centro.  

ñ) Promover o exercicio da mediación que se leve a cabo no centro.  

o) Organizar a atención educativa do alumnado a que se lle suspendese o dereito de asistencia á 
clase, no marco do disposto nas normas de organización e funcionamento do centro. 

 

A SECRETARÍA 

É competencia da Secretaría: 

(Decreto 374/1996, do 17 de outubro, Regulamento Orgánico das escolas de educación infantil 
e dos colexios de educación primaria): 

a. Ordenar o réxime administrativo, de conformidade coas directrices da dirección. 

b. Actuar como secretario/a dos órganos colexiados de goberno do centro, levantar acta das 
sesións e dar fe dos acordos co visto e prace da dirección. 

c. Custodiar os libros e arquivos do centro coa colaboración dos coordinadores dos órganos de 
coordinación docente. 

d. Expedir as certificacións que soliciten as autoridades e os interesados. 

e. Realizar o inventario xeral do centro e mantelo actualizado. 

f. Custodiar e dispoñer a utilización dos medios audiovisuais, material didáctico, mobiliario ou 
calquera material inventariable. 

g. Coordinar, dirixir e supervisar, por delegación da dirección, a actividade e funcionamento do 
persoal de administración e de servizos adscrito ao centro. 

h. Elaborar o anteproxecto de orzamento do centro da acordo coas directrices do consello 
escolar e oída a comisión económica. 

i. Ordenar o réxime económico do centro, de conformidade coas instruccións da dirección, 
realizar a contabilidade e render contas ante o consello escolar e as autoridades 
correspondentes. 

l. Velar polo mantemento material de centro en todos os seus aspectos, de acordo coas 
indicacións da dirección. 
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m. Dar a coñecer e difundir a toda a comunidade educativa a información sobre normativa, 
disposicións legais e asuntos de interese xeral ou profesional que se reciba no centro. 

n. Presidir, se é o caso, e, por delegación da dirección a comisión económica. 

o. Calquera outra función que lle encomende a dirección do centro dentro do ámbito da súa 
competencia. 

O EQUIPO DIRECTIVO 

Órgano executivo de goberno dos centros públicos, estará integrado polo/a director/a, o/a 
xefe/a de estudos, o/a secretario/a e cantos determinen as Administracións educativas. 

 O equipo directivo traballará de forma coordinada no desempeño das súas funcións 
conforme ás instrucións do director e as funcións específicas legalmente establecidas. 

 A dirección, previa comunicación ao Claustro do profesorado e ao Consello Escolar, 
formulará a proposta de nomeamento e cese á Administración educativa dos cargos de 
xefe/a de estudos e secretario/a de entre o profesorado con destino en dito centro. 

 Todos os membros do equipo directivo cesarán nas súas funcións ao remate do seu 
mandato ou cando se produza o cese do/a director/a. 

 1. A dirección dos centros educativos debe conxugar a responsabilidade institucional da 
xestión do centro como organización, a xestión administrativa, a xestión de recursos e o 
liderado e dinamización pedagóxica, desde un enfoque colaborativo, buscando o equilibrio 
entre tarefas administrativas e pedagóxicas. 

 2. O equipo directivo, órgano executivo de goberno dos centros públicos, estará integrado 
polo director ou directora, o ou a xefe de estudos, o secretario ou secretaria e cantos cargos 
determinen as administracións educativas. 

 3. O equipo directivo traballará de forma coordinada no desempeño das súas funcións, 
conforme as instrucións do director ou directora e as funcións específicas legalmente 
establecidas. 

 4. O director ou directora, logo de comunicación ao claustro de profesores e ao consello 
escolar, formulará proposta de nomeamento e cesamento á Administración educativa dos 
cargos de xefe de estudos e secretario ou secretaria de entre o profesorado con destino no 
dito centro. 

 5. Todos os membros do equipo directivo cesarán nas súas funcións ao termo do seu 
mandato ou cando se produza o cesamento do director ou directora. 

 6. As administracións educativas favorecerán o exercicio da función directiva nos centros 
docentes, mediante a adopción de medidas que permitan mellorar a actuación dos equipos 
directivos en relación co persoal e os recursos materiais e mediante a organización de 
programas e cursos de formación. 

 

B. ÓRGANOS COLEXIADOS 

O CLAUSTRO 

COMPOSICIÓN: 

Estará formado por todo o profesorado adscrito ao centro. 
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FUNCIONAMENTO: 

Convocatoria: 

 Será convocado polo Director ou Directora do centro, e en ausencia deste/a por quen 
regulamentariamente o/a substitúa. 

 Sesión ordinaria: Será convocada con sete días de antelación e acompañarase da 
documentación e información que sexa pertinente para a Orde do Día.  

 Sesión extraordinaria: Será convocada pola Dirección, ben por iniciativa propia ou ben a 
petición dun terzo dos membros do Claustro. A convocatoria realizarase cun mínimo de 48 
horas de antelación e sen suxeición de prazo cando a urxencia do caso así o requirir. Nos 
claustros de carácter extraordinario só se tratarán os temas obxecto do mesmo incluídos na 
súa Orde do Día, polo que non se dará lectura de actas nin se incluirá a formulación de rogos 
e preguntas. 

 Nas sesións de claustro non poderá ser obxecto de deliberación, votación nin acordo, ningún 
asunto que non figure na Orde do Día, agás no caso de que a totalidade dos membros do 
Claustro estean presentes e sexa acordada a súa inclusión por maioría. 

Notificación: 

 Persoalmente e por escrito, incluíndo a orde do día. 

Reunións: 

 O Claustro reunirase preceptivamente unha vez ao trimestre. 

 Con carácter xeral, as reunións celebraranse os luns ás 18:00 h. Ao comezo, se se prevé 
longo, fixarase a hora a que se suspenderá para continuar o luns seguinte ás 18.00 horas. 

 Quórum: O Claustro quedará validamente constituído cando asista á reunión a metade máis 
un dos seus compoñentes entre os que se inclúen Director/a e Secretario/a. 

Desenvolvemento das sesións: 

 A Dirección ou a persoa do Equipo directivo na que delegue, dirixirá e ordenará o 
desenvolvemento das sesións, presentando os sucesivos asuntos da orde do día para o seu 
debate e, se proceder, á súa votación. 

 Os integrantes do claustro poderán intervir nos debates unha vez que, a man alzada, teñan 
pedido o uso da palabra e este lle sexa concedido, o que se fará rigorosamente por orde de 
petición. 

 Ninguén poderá ser interrompido cando estea no uso da palabra. Non obstante, a dirección 
poderao/a advertir que o tempo se esgotou, chamarlle á cuestión ou á orde, e se é preciso, 
retirarlle o uso da palabra. 

 As deliberacións do Claustro son secretas, os acordos públicos. 

Votacións: 

 O voto deberá ser directo e persoal, sen posibilidade de voto anticipado nin voto delegado. 

 A aprobación das propostas que xurdan, poderá ser por asentimento, ou por  votación 
ordinaria ou secreta: 

- Aprobación por asentimento: Cando unha vez enunciada unha proposta formulada 
polo/a Director/a se manifesta o acordo coa mesma e a ausencia de oposición á súa 
aprobación. 
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- Votación ordinaria: A dirección requirirá a votación a man alzada. En primeiro lugar os 
votos a favor, segundo os votos en contra, e por último abstencións. 

- Votación secreta: Mediante papeleta, cando o solicite como mínimo un 10% dos/as 
asistentes. 

 Todos os membros terán dereito a formular votos particulares e a que quede constancia dos 
mesmos nas actas. 

 Acordos: 

 Os acordos adoptaranse, cando menos, por maioría simple (maior número de votos a favor 
que en contra), agás nos casos que a lexislación ou a natureza do acordo a adoptar requira a 
maioría absoluta dos asistentes ou outro tipo de maioría cualificada. 

 En caso de empate decidirá o voto de calidade do/a Director/a. 

 Os acordos son vinculantes para todos os membros do Claustro. 

Actas: 

 O/A Secretario/a levantará acta de cada reunión, salvagardando o dereito a formular as 
correccións que procedan durante a lectura e aprobación da mesma, na seguinte sesión. 

 Calquera membro do Claustro poderá pedir que conste en acta a expresión literal de certos 

pronunciamentos ou declaracións concretas, formuladas coa debida concisión, entregando a 
tal efecto o seu texto escrito, ben durante a sesión ou ben antes das 48 horas seguintes. 

 As actas do claustro poderán ser consultadas polos seus membros en calquera momento, 
solicitándoo a/o Secretario/a. 

 Poderán solicitarse certificacións dos acordos adoptados. 

O Claustro do profesorado terá as seguintes competencias: 

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

a. Formular ao equipo directivo e ao Consello Escolar propostas para a elaboración dos 
proxectos do centro e da programación xeral anual. 

b. Aprobar e avaliar a concreción do currículo e todos os aspectos educativos dos proxectos e 
da programación xeral anual. 

c. Fixar os criterios referentes á orientación, titoría, avaliación e recuperación do alumnado. 

d. Promover iniciativas no ámbito da experimentación e da investigación pedagóxica e na 
formación do profesorado do centro. 

e. Elixir aos seus representantes no Consello Escolar do centro e participar na selección do/a 
director/a. 

f. Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados por as 
candidaturas. 

g. Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar e os 
resultados das avaliacións internas e externas nas que participe o centro. 

h. Informar as normas de organización e funcionamento do centro. 

i. Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e a imposición de sancións e velar por que 
estas se ateñan á normativa vixente. 
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l. Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro. 

m. Realizar propostas para a elaboración do plan de convivencia e das normas de convivencia 
do centro. 

n. Participar na avaliación anual da convivencia no centro, incidindo especialmente no 
desenvolvemento do plan de convivencia. 

o. Propor actuacións de carácter educativo, especialmente as relacionadas coa resolución 
pacífica de conflitos. 

 

O CONSELLO ESCOLAR 

COMPOSICIÓN 

O Consello Escolar do CEIP Sofía Casanova estará composto por: O Director ou Directora, que 
será o/a Presidente/a do mesmo, a Xefa ou Xefe de Estudos, cinco profesores/as elixidos/as 
polo Claustro, cinco representantes de pais/nais de alumnos/as (un/unha deles designado pola 
ANPA legalmente constituída e máis representativa), un representante do persoal de 
Administración e Servizos, un representante do Concello de Culleredo e o Secretario ou 
Secretaria do centro que actuará como secretario do Consello, con voz e sen voto. 

FUNCIONAMENTO 

Convocatoria: 

 Será convocado polo Director ou Directora do centro, e en ausencia deste/a por quen 
regulamentariamente o/a substitúa. 

 Sesión ordinaria: Será convocada con sete días de antelación. A documentación que vaia ser 
obxecto de debate e no seu caso de aprobación, estará a disposición dos seus membros na 
Secretaría do centro de forma que poida consultarse coa antelación mínima de sete días. 

 Sesión extraordinaria: A convocatoria realizarase con 48 horas de antelación e con 24 cando 
a urxencia do caso así o requira. Aínda que non fosen cumpridos os requisitos da 
convocatoria o Consello quedará validamente constituído cando estean presentes todos os 
membros e o acorden por unanimidade. Nas sesións de carácter extraordinario só se 
tratarán os temas obxecto do mesmo incluídos na súa Orde do Día, polo que non se dará 
lectura de actas nin se incluirá a formulación de rogos e preguntas. 

 Nas sesións de consello escolar non poderá ser obxecto de deliberación, votación nin 
acordo, ningún asunto que non figure na Orde do Día, agás no caso de que a totalidade dos 
membros do Consello estean presentes e sexa acordada a súa inclusión por maioría. 

Notificación: 

 Entregarase en man, ou enviarase por correo ordinario ou electrónico, segundo se estableza 
en cada caso. 

Reunións: 

 O Consello reunirase preceptivamente unha vez cada trimestre e sempre que o convoque 
o/a Director/a ou o solicite, por escrito, polo menos un terzo dos seus membros. 

 Será preceptiva unha reunión ao final de curso. 

 As reunións celebraranse en día e horario que posibiliten a asistencia de todos os seus 
membros. Con carácter xeral, as reunións celebraranse os luns ás 18:00 h. Ao comezo, se se 



10 Normas de Organización e Funcionamento                                                                              CEIP Sofía Casanova - Culleredo 

 

prevé longo, fixarase a hora a que se suspenderá para continuar ao día seguinte ás 16.00 
horas. 

 Quórum: O Consello quedará validamente constituído cando asista á reunión a metade dos 
seus membros, o/a Presidente/a e o/a Secretario/a ou as persoas que os substitúan. De non 
existir quórum en primeira convocatoria celebrarase a segunda no seguinte día lectivo, 
sendo suficiente para a constitución a presenza dun terzo dos membros nos que se inclúen 
Director/a e Secretario/a. 

 En ausencia do/a Secretario/a fará a súa función o/a Xefe/a de Estudos ou outro membro 
designado polo/a Presidente/a. 

Votacións: 

 O voto deberá ser directo e persoal, sen posibilidade de voto anticipado nin voto delegado. 

 A aprobación das propostas que xurdan, poderá ser por asentimento, ou por  votación 
ordinaria ou secreta: 

- Aprobación por asentimento: Cando unha vez enunciada unha proposta formulada 
polo/a Director/a se manifesta o acordo coa mesma e a ausencia de oposición á súa 
aprobación. 

- Votación ordinaria: A dirección requirirá a votación a man alzada. En primeiro lugar os 
votos a favor, segundo os votos en contra, e por último abstencións. 

- Votación secreta: Mediante papeleta, cando o solicite como mínimo un 10% dos/as 
asistentes. 

 Todos os membros terán dereito a formular votos particulares e a que quede constancia dos 
mesmos nas actas. 

Acordos: 

 Os acordos adoptaranse, cando menos, por maioría simple (maior número de votos a favor 
que en contra), agás nos casos que a lexislación ou a natureza do acordo a adoptar requira a 
maioría absoluta dos asistentes ou outro tipo de maioría cualificada. 

 En caso de empate decidirá o voto de calidade do/a Director/a. 

Actas: 

 O/A Secretario/a levantará acta de cada reunión, salvagardando o dereito a formular as 
correccións que procedan durante a lectura e aprobación da mesma, na seguinte sesión. 

 Calquera membro do Consello poderá pedir que conste en acta a expresión literal de certos 
pronunciamentos ou declaracións concretas, formuladas coa debida concisión, entregando a 
tal efecto o seu texto escrito, ben durante a sesión ou ben antes das 48 horas seguintes. 

 As actas do Consello poderán ser consultadas polos seus membros en calquera momento, 
solicitándoo a/o Secretario/a. 

 Poderán solicitarse certificacións dos acordos adoptados. 

O Consello Escolar do centro terá as seguintes competencias: 

a) Aprobar e avaliar os proxectos e as normas a que se refire o capítulo II do título V da presente 
lei. 

b) Aprobar e avaliar a programación xeral anual do centro, sen prexuízo das competencias do 
claustro do profesorado en relación coa planificación e organización docente. 
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c) Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados polos 
candidatos. 

d) Participar na selección do director ou directora do centro nos termos que a presente lei 
establece. Ser informado do nomeamento e cesamento dos demais membros do equipo 
directivo. Se for o caso, logo de acordo dos seus membros, adoptado por maioría de dous 
terzos, propor a revogación do nomeamento do director ou directora. 

e) Decidir sobre a admisión do alumnado con suxeición ao establecido nesta lei e disposicións 
que a desenvolvan. 

f) Impulsar a adopción e seguimento de medidas educativas que fomenten o recoñecemento e a 
protección dos dereitos da infancia. 

g) Propor medidas e iniciativas que favorezan os estilos de vida saudable, a convivencia no 
centro, a igualdade efectiva de mulleres e homes, a non discriminación, a prevención do acoso 
escolar e da violencia de xénero e a resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida 
persoal, familiar e social. 

h) Coñecer as condutas contrarias á convivencia e a aplicación das medidas educativas, de 
mediación e correctoras velando por que se axusten á normativa vixente. Cando as medidas 
correctoras adoptadas polo director ou directora correspondan a condutas do alumnado que 
prexudiquen gravemente a convivencia do centro, o consello escolar, por instancia de pais, nais 
ou titores legais ou, se for o caso, do alumnado, poderá revisar a decisión adoptada e propor, se 
for o caso, as medidas oportunas. 

i) Promover, progresivamente, a conservación e renovación das instalacións e do equipo escolar 
para a mellora da calidade e a sustentabilidade e aprobar a obtención de recursos 
complementarios de acordo co establecido no artigo 122.3. 

j) Fixar as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais, coas administracións 
locais e con outros centros, entidades e organismos. 

k) Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar e os 
resultados das avaliacións internas e externas en que participe o centro. 

l) Elaborar propostas e informes, por iniciativa propia ou por petición da Administración 
competente, sobre o funcionamento do centro e a mellora da calidade da xestión, así como 
sobre aqueloutros aspectos relacionados coa súa calidade. 

m) Aprobar o proxecto de orzamento do centro. 

n) Elixir as persoas representantes da comisión de convivencia, de acordo co establecido no 
artigo 6.2 deste decreto.  

ñ) Establecer directrices para a elaboración do plan de convivencia e das normas de convivencia 
do centro.  

o) Realizar anualmente o seguimento e a avaliación do plan de convivencia e das normas de 
convivencia do centro.  

p) Propor actuacións en relación coa convivencia para todos os sectores da comunidade 
educativa, especialmente as relacionadas coa resolución pacífica de conflitos. 

q) Calquera outra que lle sexa atribuída pola Administración educativa. 
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COMISIÓNS NO SEO DO CONSELLO ESCOLAR 

O Consello Escolar do CEIP Sofía Casanova contará, de acordo co establecido na lexislación, con 
comisións que poderán funcionar no seu seo por acordo do propio Consello. En todo caso, 
constituiranse como mínimo a Comisión de Convivencia, a Comisión Económica e a Comisión 
de Biblioteca. 

As Comisións reuniranse sempre que sexan convocadas pola Dirección de acordo coas 
necesidades do seu funcionamento. 

 

As decisións adoptaranse por maioría simple dos presentes agás nos casos recollidos na 
lexislación vixente. Cando fose necesario o Presidente/a dirimirá os empates co seu voto de 
calidade. 

Comisión de convivencia 

Composición 

Estará integrada polo Director ou Directora, Xefe ou Xefa de Estudos, Xefe ou Xefa do 
Departamento de Orientación, dous mestres ou mestras e dous representantes dos pais e nais e 
un/unha representante de administración e servizos. 

Reunións 

Unha ao trimestre, antes do Consello Escolar e extraordinariamente as necesarias que requira a  
situación. 

Convocatoria 

Será convocada pola dirección. 

Notificación 

As reunións ordinarias, coa convocatoria do Consello Escolar, as extraordinarias, polo medio 
máis rápido de contacto cos/coas integrantes, teléfono ou persoalmente. 

Competencias 

a) Elaborar o plan de convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da comunidade 
educativa, incorporando as súas iniciativas e achegas no procedemento de elaboración, 
desenvolvemento e seguimento do citado plan. 

b) Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos os membros da 
comunidade educativa e o cumprimento das normas de convivencia do centro.  

c) Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o fomento de actitudes 
para garantir a igualdade entre mulleres e homes, a igualdade de trato de todos os membros da 
comunidade educativa e a resolución pacífica de conflitos.  

d) Propor ao consello escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a convivencia, 
así como dar conta a este, cando menos dúas veces ao longo do curso, das actuacións 
desenvolvidas e das correccións e medidas disciplinarias impostas.  

e) Propor, de ser o caso, á persoa titular da dirección do centro persoas que poidan formar 
parte do equipo de mediación.  

f) Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos en que 
fosen impostas e informar o consello escolar sobre o grao de cumprimento da normativa 
vixente.  
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g) Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro.  

h) Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no centro, na cal 
se reflictan as iniciativas no ámbito do centro sobre a materia. Este informe será trasladado ao 
consello escolar do centro e ao correspondente servizo territorial de Inspección Educativa.  

i) Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro docente ou polo 
órgano da Administración educativa con competencias na materia. 

Comisión económica: 

Composición: 

Estará integrada polo Director ou Directora, Secretario ou Secretaria, un mestre ou mestra e un 
representante dos pais e nais. 

 

Reunións: 

As que considere necesarias a dirección e en todo caso para a revisión de contas, en xaneiro, e 
para a elaboración do orzamento.  

Notificación: 

Comunicarase telefonicamente ou persoalmente. 

Competencias: 

 Supervisar as contas do Centro e informar ao Consello Escolar. 

 Poderá adoptar decisións en nome do Consello Escolar cando as circunstancias de máxima 
urxencia así o requiran, xa que queda facultada para iso polo Consello Escolar. 

Comisión de Biblioteca: 

Composición: 

Estará integrada polo/a xefe/a de estudos, un/unha representante do profesorado, un/unha 
representante das familias, un/unha representante do Concello, un/unha representante da 
ANPA e a responsable da coordinación da biblioteca. 

Reunións: 

Ordinariamente reunirase dúas veces ao ano, antes ou despois dunha reunión do Consello 
Escolar.  

Convocatoria: 

A comisión será convocada e presidida pola xefatura de estudos e actuará como secretario/a, 
o/a responsable da biblioteca.  

Notificación: 

Entregarase en man ou, se é o caso, por correo ordinario ou electrónico. 

Competencias: 

 Analizar as necesidades da biblioteca escolar referidas a infraestrutura, equipamento, 
mantemento e atención en horario lectivo e en horario extraescolar. 

 Realizar propostas ao Consello Escolar para as melloras necesarias. 
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 Xestionar a apertura da biblioteca en horario extraescolar, procurando as necesarias 
colaboracións e garantindo que todas as intervencións se realizarán seguindo os criterios 
establecidos polo equipo de apoio e o responsable da biblioteca escolar.  

 Propor estratexias de colaboración entre a biblioteca escolar e a biblioteca pública máis 
próxima.  

 Promover actividades de sensibilización e dinamización cultural entre toda a comunidade 
escolar.  

 Realizar propostas para a adquisición de fondos e equipamento, co correspondente 
proxecto orzamentario, que se remitirán ao Consello Escolar. 

 Realizar xestións cos sectores culturais, educativos, sociais e económicos do contorno do 
centro educativo que poidan colaborar coa biblioteca escolar e os seus obxectivos.  

 Facer un seguimento do Proxecto de Biblioteca. 

 

II. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE  

1. EQUIPOS DE CICLO 

Son os órganos básicos encargados de organizar as actividades propias do nivel, baixo a 
supervisión da xefatura de estudos. Están formados polo profesorado que imparte docencia no 
nivel.  

Cada equipo de nivel terá un/unha coordinador/a que será designado pola dirección, oído o 
equipo do nivel. Deberá ser profesorado que imparta docencia no nivel, preferentemente con 
destino definitivo e horario completo no centro. 

Reunións: Reuniranse de xeito ordinario unha vez ao mes e sempre que se convoquen sesións 
de avaliación. No principio de curso establecerase o xeito de participación do profesorado 
especialista que imparte docencia en varios niveis co obxecto de garantir a súa participación nos 
equipos que for preciso e a operatividade das reunións. De maneira xeral, as reunións terán 
lugar nas tardes do Luns. 

Convocatoria: Establecerase na PXA con carácter xeral o calendario de reunións. En caso 
necesario poderán ser convocadas de xeito extraordinario pola dirección, a xefatura de estudos 
ou polo/a Coordinador/a do Ciclo. 

Acordos: Adoptaranse por maioría simple dos seus integrantes. 

Son as súas competencias: 

 Formular propostas ao equipo directivo e ao claustro relativas á elaboración do proxecto 
educativo e a programación xeral anual. 

 Formular propostas á comisión de coordinación pedagóxica relativas á elaboración dos 
proxectos curriculares de etapa ou a modificación deles. 

 Manter actualizada a metodoloxía didáctica. 

 Elaborar a programación didáctica das ensinanzas que ten encomendadas, seguindo as 
directrices xerais establecidas pola comisión de coordinación pedagóxica. 

Corresponde á persoa coordinadora de ciclo: 

a. Dirixir e coordinar as actividades académicas do equipo de ciclo. 
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b. Convocar e presidir as reunións do equipo de ciclo. 

c. Participar na elaboración da concreción curricular de etapa e elevar á comisión de 
coordinación pedagóxica as propostas formuladas a este respecto polo equipo de ciclo. 

d. Coordinar as funcións de titoría do alumnado de ciclo. 

e. Coordinar a ensinanza no correspondente nivel de acordo co proxecto curricular de etapa. 

f. Responsabilizarse da redacción da programación didáctica do ciclo. 

g. Responsabilizarse de que se levante acta das reunións e de que se elabore a memoria final 
de curso. 

h. Coordinar a organización de espazos e instalacións e velar pola correcta conservación do 
equipamento específico do equipo. 

i. Colaborar co secretario ou secretaria na elaboración e actualización do inventario do centro. 

j. Formar parte do D.O. e da C.C.P. e asistir ás reunións para as que sexan convocados/as. 

k. Aqueloutras funcións que lle encomende a xefatura de estudios na área da súa 
competencia, especialmente as relativas ao reforzo educativo, adaptación curricular e 
actividades complementarias 

A programación didáctica dos equipos de ciclo, incluirá necesariamente, os seguintes aspectos: 

 Os obxectivos, os contidos e os criterios de avaliación, con especial referencia aos 
estándares de aprendizaxe. 

 A metodoloxía que se vai aplicar. 

 Os procedementos de avaliación da aprendizaxe. 

 As actividades de recuperación e os reforzos para lograr a dita recuperación.  

 Os materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar, incluídos os libros para uso do 
alumnado. 

 As actividades complementarias e extraescolares que se pretenden realizar desde o 
equipo de nivel. 

 As medidas de atención á diversidade e se é o caso, as adaptacións curriculares para o 
alumnado que a precise. 

2. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 

A Comisión de Coordinación Pedagóxica, estará integrada polo/a director/a, como presidente/a, 
o/a xefe/a de estudios, os/as coordinadores/as de ciclo, o/a profesorado de pedagoxía 
terapéutica, o/a profesorado de audición e linguaxe, o/a coordinador/a de dinamización da 
lingua galega, coordinador/a de bibliotec e o/a xefe/a do departamento de orientación; actuará 
como secretario/a un membro da comisión, designado pola dirección, oídos os restantes 
membros. 

Reunións: Reuniranse de xeito ordinario unha vez ao mes nas tardes dos luns.  

Convocatoria: Establecerase na PXA con carácter xeral o calendario de reunións. En caso 
necesario poderán ser convocadas de xeito extraordinario pola dirección. 

Acordos: Adoptaranse por maioría simple dos seus integrantes. 

Actas: Serán redactadas pola persoa que actúe como secretario/a da CCP. 
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Son as súas competencias: 

a. Elevar propostas ao claustro co fin de establecer os criterios para a elaboración dos 
proxectos curriculares. 

b. Velar para que a elaboración dos proxectos curriculares de etapa e o plan de acción titorial 
se realice conforme os criterios establecidos polo claustro. 

c. Asegurar a coherencia entre o proxecto educativo do centro, os proxectos curriculares de 
etapa e a programación xeral anual. 

d. Establecer as directrices xerais para a elaboración das programacións didácticas dos equipos 
de nivel e do plan de acción titorial, así como das adaptacións curriculares e dos programas 
de diversificación curricular incluídos no proxecto curricular. 

e. Propoñer ao claustro do profesorado os proxectos curriculares para a súa aprobación. 

f. Velar polo cumprimento e posterior avaliación dos proxectos  curriculares de etapa. 

g. Canalizar as necesidades de formación do profesorado cara ao centro de Formación 
Continuada do Profesorado. 

h. Realizar, de ser o caso, a proposta á xefatura de estudios co fin de que se designe o 
responsable do equipo de actividades complementarias e extraescolares. 

i. Propoñer ao profesorado que ha de formar parte do equipo de dinamización da lingua 
galega. 

3. EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

Este equipo ten por finalidade a potenciación do uso da lingua galega. 

Estará constituído por un/unha profesor/a de cada nivel, por proposta da comisión de 
coordinación pedagóxica, que serán nomeados/as pola dirección. Poderán incorporarse ao 
traballo do equipo, para temas puntuais, outros membros da comunidade educativa. 

Reunións: Reuniranse de xeito ordinario unha vez ao mes nas tardes dos luns.  

Convocatoria: Establecerase na PXA con carácter xeral o calendario de reunións. En caso 
necesario poderán ser convocadas de xeito extraordinario pola dirección ou pola persoa 
coordinadora do Equipo. 

Acordos: Adoptaranse por maioría simple dos seus integrantes. 

Son as súas competencias: 

a. Presentar, a través do claustro, propostas ao equipo directivo para a fixación dos obxectivos 
de dinamización da lingua galega que se incluirán no proxecto educativo do centro. 

b. Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica, para a súa inclusión no proxecto 
curricular, o plan xeral para o uso do idioma, no cal se deberá especificar, cando menos: 

c. Medidas para potenciar o uso da lingua galega nas actividades do centro. 

d. Proxectos tendentes a lograr unha valoración positiva do uso da lingua propia e a mellorar a 
competencia lingüística dos membros da comunidade. 

e. Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica, para a súa inclusión no proxecto 
curricular, o plan específico para potenciar a presencia da realidade galega, cultura, historia, 
xeografía, economía, etnografía, lingua, literatura, arte, folclore, etc. no ensino. 
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f. Elaborar e dinamizar un plan anual de actividades tendentes á consecución dos obxectivos 
incluídos nos plans anteriores. Presentar para a súa aprobación no consello escolar o 
orzamento de investimento dos recursos económicos dispoñibles para estes fins. 

g. Aqueloutras funcións que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria prevexa na 
súa normativa específica. 

A coordinación do equipo será desempeñada por un/unha profesor/a, preferentemente con 
destino definitivo no centro, por proposta dos compoñentes, que será nomeado pola dirección 
por un período de dous anos, que poderán ser renovables.  

Serán as súas competencias: 

a. Colaborar na elaboración dos proxectos curriculares de etapa. 

b. Responsabilizarse da redacción dos plans que han de ser propostos á comisión de 
coordinación pedagóxica. 

c. Convocar e presidir as reunións do equipo. 

d. Responsabilizarse da redacción das actas de reunión, así como da redacción da memoria 
final de curso, na que se fará unha avaliación das actividades realizadas que se incluirá na 
memoria do centro. 

e. Proporcionarlles aos membros da comunidade educativa información sobre as actividades 
do equipo e de todos aqueles actos e institucións culturais relacionados coa realidade 
galega. 

4. EQUIPO   DE   ACTIVIDADES   COMPLEMENTARIAS  E  EXTRAESCOLARES 

O equipo de actividades complementarias e extraescolares encargarase de promover, organizar 
e facilitar este tipo de actividades. Estará integrado por profesorado do centro, de xeito que 
exista unha representación dos distintos niveis educativos para garantir o seu carácter 
interdisciplinar. O/A xefe/a, que será un/unha profesor/a, preferentemente con destino 
definitivo no centro, que designe a dirección por proposta da xefatura de estudios, oída a 
comisión de coordinación pedagóxica. Actuará en coordinación co equipo directivo. Terá un 
nomeamento de dous cursos. 

Reunións: Reuniranse de xeito ordinario unha vez ao mes nas tardes dos luns.  

Convocatoria: Establecerase na PXA con carácter xeral o calendario de reunións. En caso 
necesario poderán ser convocadas de xeito extraordinario pola dirección ou polo/a xefe/a do 
Equipo. 

Acordos: Adoptaranse por maioría simple dos seus integrantes. 

Actas: Serán redactadas polo/a Xefe/a do Equipo. 

As súas funcións serán as seguintes: 

a. Elaborar o programa anual destas actividades para o que se terán en conta as propostas dos 
equipos de nivel, dos profesores e dos pais e as orientacións do claustro e comisión de 
coordinación pedagóxica 

b. Programar cada unha das actividades especificando obxectivos, responsables, momento e 
lugar de realización, repercusións económicas e forma de participación do alumnado. 

c. Proporcionarlle ao alumnado e a pais/nais a información relativa ás actividades do equipo. 
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d. Promover e coordinar actividades culturais e deportivas en colaboración co claustro, a 
comisión de coordinación pedagóxica, os equipos de nivel e a asociación de pais/nais. 

e. Coordinar a organización dos intercambios escolares e calquera tipo de viaxes que se 
realicen co alumnado. 

f. Distribuír recursos económicos destinados para o efecto, procedentes de achegas de 
institucións, asociacións ou do propio centro, logo de aprobación polo consello escolar. 

g. Elaborar unha memoria final de curso coa avaliación das actividades realizadas que se 
incluirán na memoria do centro. 

h. Presentar propostas ao equipo directivo para a realización e intercambio de actividades cos 
centros do seu contorno. 

5.  EQUIPO DE BIBLIOTECA 

Composición: Estará integrado por profesorado do centro, de xeito que exista unha 
representación dos distintos ciclos educativos para garantir o seu carácter interdisciplinar.  

Reunións: Reuniranse de xeito ordinario unha vez ao mes nas tardes dos luns.  

Convocatoria: Establecerase na PXA con carácter xeral o calendario de reunións. En caso 
necesario poderán ser convocadas de xeito extraordinario pola dirección ou polo/a responsable 
do Equipo. 

Acordos: Adoptaranse por maioría simple dos seus integrantes. 

Actas: Serán redactadas polo/a Responsable da Biblioteca. 

A coordinación do equipo será desempeñada por un/unha profesor/a, preferentemente con 
destino definitivo no centro, por proposta dos compoñentes, que será nomeado pola dirección 
por un período de dous anos, que poderán ser renovables. 

Funcións do/a responsable da biblioteca: 

a. Elaborar a programación anual de biblioteca escolar, atendendo aos proxectos curriculares 
do centro e unha memoria final. 

b. Colaborar no deseño e posta en práctica do proxecto lector de centro, coordinándoo, no seu 
caso.  

c. Realizar o tratamento técnico dos fondos (seleccionar, organizar, clasificar e catalogar). 

d. Informar ao Claustro das actividades da biblioteca e integrar as súas suxestións. 

e. Difundir os fondos existentes e as súas posibilidades de consulta entre toda a comunidade 
escolar. 

f. Definir os criterios para o préstamo e atender ao servizo xunto co equipo de apoio. 

g. Asesorar ao profesorado en técnicas de animación á lectura, estratexias de dinamización, 
formación de usuarios e traballo documental, seleccionando e elaborando materiais, xunto 
co resto do profesorado, para a formación do alumnado nestes aspectos e a dinamización 
cultural do centro.  

h. Coordinar o equipo de apoio á biblioteca escolar. 

As funcións dos integrantes do equipo de biblioteca son: 

a. Apoiar o responsable da biblioteca na súa organización e dinamización, desenvolvendo así as 
funcións que se lle encomendan á biblioteca escolar.  
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b. Recompilar informacións, materiais e recursos necesarios para o bo funcionamento do 
servizo, co fin de facilitárllelos aos usuarios da biblioteca escolar.  

c. Cooperar ao deseño, organización e posta en marcha das actividades programadas.  

d. Establecer criterios para a adquisición e actualización dos fondos da biblioteca.  

e. Recoller propostas e suxestións do profesorado e o alumnado co fin de mellorar as 
intervencións e colaborar ao desenvolvemento da competencia lectora, o hábito lector e as 
habilidades de traballo intelectual.  

6. EQUIPO DE TICs  

(Decreto 130/2007, de 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria na  
Comunidade Autónoma de Galicia. )  
 Resolución do 3de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación Profesional, 
pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital  

Composición:  

2. O equipo de dinamización do Plan Dixital estará formado pola persoa titular da dirección do 
centro, ou membro do equipo de dirección na que delegue, outro membro do claustro que 
actuará como coordinador e no seu caso as persoas que se designen a tal efecto. 

A coordinación do equipo será desempeñada por un/unha profesor/a, preferentemente con 
destino definitivo no centro, por proposta dos compoñentes, que será nomeado pola dirección 
por un período de dous anos, que poderán ser renovables. 

Entre as súas funcións: 

a. Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación e de colaboración con toda 
a comunidade educativa. 

b. Coordinar a acción do profesorado de distintas áreas e materias en relación ao traballo coas 
TIC. 

c. Facilitar o acceso a esta ferramenta por parte do alumnado con necesidades especiais de 
apoio educativo e nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. 

d. Impulsar a comunicación con outros centros e localidades, para coñecer e transmitir valores 
sociais e de respecto doutros costumes e outras formas de vida. 

e. Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado, a súa motivación e o seu afán de 
coñecemento. 

f. Fornecer ao alumnado estratexias para obter e xestionar a información conseguida 
mediante o uso das TIC. 

g. Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos propostos nas 
diferentes áreas do currículo. 

h. Utilizar o ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación e de expresión 
das propias ideas. 

i. Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente ao aproveitar as 
posibilidades que ofrecen as TIC. 

j. Empregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula: programacións, proxectos, 
explicacións, actividades... 
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k. Consultar e obter información a través das TIC, tanto para temas profesionais como para 
experiencias interesantes para a súa actividade docente. 

l. Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración 
como a internet. 

m. Promover a integración das TIC como medio dinámico de comunicación, de maneira que se 
constitúan nun elemento común de información e de contacto con todos os axentes do 
proceso educativo, facilitando a conexión entre eles. 

n. Favorecer a superación das limitacións de acceso ás TIC derivadas das desigualdades sociais. 

ñ) Colaborar co equipo directivo no deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital 

o) Coordinar o equipo de dinamización do Plan Dixital. 

p) Dirixir e organizar o proceso de autoavaliación coa ferramenta SELFIE (desde o rexistro na 
plataforma ata a recollida de resultados e o diálogo dentro da comunidade educativa sobre os 
mesmos). 

q) Asesorar aos membros da comunidade educativa no desenvolvemento da ferramenta SELFIE 
e no deseño do Plan Dixital. 

r) Deseñar e redactar, xunto co profesorado participante no equipo, o Plan Dixital. 

s) Dinamizar o proceso de transformación dixital -dixitalización do centro educativo. 

t) Avaliar os procesos postos en marcha, a súa repercusión e a adaptación das actuacións 
previstas se fose preciso. 

u) Todas as funcións que fosen necesarias para o correcto desenvolvemento do deseño e 
aplicación do Plan Dixital. 

 

7. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

ORDE do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a organización e funcionamento da 
orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia 

Composición 

Formarán parte do departamento de orientación: 

 O xefe ou xefa do departamento de orientación. 

 O profesorado de pedagoxía terapéutica e de audición e linguaxe, que exerce a función de 
apoio á atención do alumnado con necesidades específicas. 

 O/A coordinador/a de Educación Infantil.  

Son competencia do departamento de orientación as seguintes: 

a. Elaborar, de acordo coas directrices da Comisión de Coordinación Pedagóxica e as achegas 
dos equipos de nivel e ciclo, a proposta do Plan Xeral de Atención á Diversidade, que 
trasladará ao equipo directivo.  

b. Valorar as necesidades educativas, no ámbito da orientación dos alumnos e alumnas do seu 
contorno e deseñar, desenvolver e avaliar programas específicos de intervención. 
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c. De acordo coas directrices establecidas no plan de orientación deseñado e da comisión de 
coordinación pedagóxica do centro, elaborar as propostas do plan de orientación académica 
e do plan de acción titorial, incidindo no desenvolvemento persoal, social e cognitivo do 
alumnado e ofrecerlle ao profesorado o soporte técnico para o desenvolvemento deste 
plan. 

d. Participar na elaboración, seguimento e avaliación do proxecto educativo do centro, 
incidindo nos criterios de carácter organizativo e pedagóxico para a atención á diversidade 
do alumnado e nos principios de avaliación formativa e, cando cumpra, na adecuación dos 
criterios de promoción. 

e. Deseñar accións encamiñadas á atención temperá e á prevención de dificultades ou 
problemas de desenvolvemento ou de aprendizaxe derivadas tanto de condicións 
desfavorables como de sobredotación que presenten os alumnos e alumnas. 

f. Participar na avaliación psicopedagóxica conforme á normativa ao respecto e participar no 
deseño e desenvolvemento de medidas de atención á diversidade.  

g. Facilitarlle á comunidade educativa os apoios e o asesoramento necesarios para que o 
alumnado poida enfrontar adecuadamente os momentos escolares máis decisivos ou de 
maior dificultade, como o ingreso no centro, o cambio de ciclo ou etapa ou a resolución de 
conflitos de relación interpersoal. 

h. Impulsar a participación do profesorado en programas de investigación e innovación 
educativa nos ámbitos relativos a hábitos de traballo intelectual, programas de ensinar a 
pensar, habilidades sociais, técnicas de dinámica de grupos ou en calquera outros 
relacionados co seu ámbito de actuación. 

i. Cooperar cos membros dos equipos de orientación específicos no deseño, desenvolvemento 
e avaliación de programas de intervención. 

j. Co obxecto de potenciar estratexias de actuación conxuntas, promover a cooperación entre 
o centro e as familias implicándoas no proceso educativo dos seus fillos: estimulación da 
motivación e intereses, adquisición de hábitos de hixiene e de autonomía; desenvolvemento 
motriz e da linguaxe; relacións interpersoais e aqueloutros aspectos que favorezan o 
desenvolvemento evolutivo do alumnado. 

k. Establecer canles de comunicación cos diferentes servicios ou institucións no ámbito das 
súas competencias. 

Funcións da xefatura do departamento 

a. Dirixir e coordinar as actividades e actuacións propias do departamento de orientación. 

b. Responsabilizarse da redacción do plan anual de actividades do departamento, velar polo 
seu cumprimento e elaborar a memoria final de curso. 

c. Representar o departamento na comisión de coordinación pedagóxica. 

d. Convocar e presidir as reunións ordinarias do departamento e as que con carácter 
extraordinario fose preciso celebrar, levantando a acta correspondente. 

e. Asistir ás reunións convocadas polo xefe ou xefa do departamento de orientación do 
instituto de educación secundaria ao que está adscrito.  

f. Velar pola confidencialidade dos documentos, se é o caso. 
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g. Coordinar a organización de espazos e instalacións para a orientación, así como a 
adquisición de material e de equipamento específico, velando polo seu uso correcto e 
conservación. 

h. Realizar as avaliacións psicopedagóxicas, no caso de estar en posesión das titulacións que se 
indican no artigo 4 a) do Decreto 120/1998, e asesorar no deseño, desenvolvemento e 
avaliación das medidas de atención á diversidade conforme o procedemento e os criterios 
establecidos no Plan Xeral de Atención á Diversidade do centro e responsabilizarse, se é o 
caso, da elaboración do informe psicopedagóxico. 

i. Coordinar, en colaboración cos profesores ou profesoras de apoio, a atención do alumnado 
con necesidades educativas especiais, elevando á xefatura de estudios, cando cumpra, a 
proposta de organización da docencia para este alumnado. 

j. Participar nas sesións de avaliación para o deseño, desenvolvemento e avaliación de 
actuacións conxuntas que permitan a coherencia das respostas educativas. 

A participación do xefe do departamento de orientación nas sesións de avaliación responderá as 
súas competencias de asesoramento e apoio ao profesorado e asistirá ás mesmas con voz e sen 
voto. 

Funcionamento 

Reunión semanal: 

Asistirán o xefe ou xefa do departamento de orientación e o profesorado de pedagoxía 
terapéutica e de audición e linguaxe, que exerce a función de apoio á atención do alumnado con 
necesidades específicas. 

Reunión bimestral, en horario das tardes do luns: 

Asistirán o xefe ou xefa do departamento de orientación, o profesorado de pedagoxía 
terapéutica e de audición e linguaxe, que exerce a función de apoio á atención do alumnado con 
necesidades específicas e os coordinadores e coordinadoras dos equipos de ciclo de E. Primaria 
que se designen na P.X.A. e  o coordinador ou coordinadora de Educación Infantil. 

 

III.  PROFESORADO. AS TITORÍAS 

Funcións do profesorado. 

(Lei Orgánica 2/2006) 

As funcións do profesorado son, entre outras, as seguintes: 

a. A programación e o ensino das áreas, materias e módulos que teñan encomendados. 

b. A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado, así como a avaliación dos procesos de 
ensinanza. 

c. A titoría do alumnado, a dirección e a orientación da súa aprendizaxe e o apoio no seu 
proceso educativo, en colaboración coas familias. 

d. A orientación educativa, académica e profesional do alumnado, en colaboración, no seu 
caso, cos servizos ou departamentos especializados. 

e. A atención ao desenrolo intelectual, afectivo, psicomotriz, social e moral do alumnado. 
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f. A promoción, organización e participación nas actividades complementarias, dentro ou fóra 
do recinto educativo, programadas por os centros. 

g. A contribución a que as actividades do centro se desenrolen nun clima de respecto, de 
tolerancia, de participación e de liberdade par fomentar nos alumnado os valores da 
cidadanía democrática. 

h. A información periódica ás familias sobre o proceso de aprendizaxe dos seus fillos e fillas, así 
como a orientación para a súa cooperación no mesmo. 

i. A coordinación das actividades docentes, de xestión e de dirección que lles sexan 
encomendadas. 

j. A participación na actividade xeral do centro. 

k. A participación nos plans de avaliación que determinen as Administracións educativas ou os 
propios centros. 

l. A investigación, a experimentación e a mellora continua dos procesos de ensinanza 
correspondente. 

O profesorado realizará as funcións expresadas no apartado anterior baixo o principio de 
colaboración e traballo en equipo. 

Atención ás familias do alumnado 

Todo o profesorado destinará 1 hora semanal de atención ás familias dos seus alumnos e 
alumnas, que con carácter xeral, será os luns ás 16:00 horas. 

Procurarase habilitar outros horarios alternativos para aquelas familias que presenten 
imposibilidade de acudir ao centro no horario fixado, sempre e cando o mesmo non supoña 
unha interferencia no normal funcionamento do centro. 

Titores e Titoras 

Cada grupo de alumnado terá un mestre/a titor/a, que será designado polo/a director/a a 
proposta do/a xefe/a de estudios, respectando os criterios de adscrición funcional do 
profesorado. 

O/A xefe/a de estudios coordinará o traballo dos/as titores/as e manterá as reunións necesarias 
para o bo funcionamento de acordo co establecido no plan acción titorial do centro. 

 

IV. ALUMNADO 

Consideracións xerais: 

En todas as actuacións relacionadas co alumnado do centro (admisión, agrupamento, etc) non 
se  establecerán discriminacións por razóns ideolóxicas, relixiosas, morais, de raza, sexo, 
nacemento ou calquera outra circunstancia de carácter persoal ou social. 

Actuarase de acordo co disposto na Lei 4/2011, do 16 de xullo, galega para a igualdade de 
mulleres e homes e o Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, que a desenvolve. 

Admisión do alumnado 

O proceso de admisión do alumnado está regulado no Decreto 254/2012, a Orde que o 
desenvolve do 12 de marzo de 2013 e as que modifican esta, Orde do 25 de xaneiro de 2017,  
Orde do 18 de decembro de 2020 e o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170201/AnuncioG0164-260117-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201222/AnuncioG0598-211220-0001_gl.html
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-040222-0004_gl.pdf
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  A solicitude de admisión deberá presentarse na forma e prazo establecido nesta orde, e 
ademais, nais, pais ou representantes legais deberán manifestar expresamente que optan a 
unha praza reservada para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo derivadas 
de discapacidade física, psíquica ou sensorial, de sobredotación intelectual, de trastornos graves 
de conduta ou por encontrarse en situación desfavorecida como consecuencia de factores 
sociais económicos ou culturais. 

O alumnado procedente do estranxeiro incorporarase de acordo co establecido na orde de 8 de 
setembro de 2020. 

A información relativa ao proceso de admisión, así como as listaxes de alumnado admitido 
publicaranse no taboleiro habilitado. 

Agrupamento 

O agrupamento será mixto e flexible e favorecerá a coeducación e a aprendizaxe cooperativa, 
evitando calquera tipo de discriminación por razón de raza, sexo, relixión, rendemento escolar, 
etc. 

Sempre que a organización do centro o permita, poderanse desdobrar os grupos para a 
realización de determinadas actividades. 

Criterios de agrupamento 

Para a confección dos grupos do alumnado, se hai máis de un, que se incorpora ao comezo do 
2º Ciclo da Educación Infantil seguiranse os seguintes criterios: Reparto equilibrado do 
alumnado nos diferentes grupos en función do xénero, idade (considerada en relación ao 
trimestre de nacemento) e orde alfabética. Como norma xeral, se os houbera, os/as 
xemelgos/as escolarizaranse en grupos distintos. 

Ao comezo de 1º e 5º de educación primaria reagruparase o alumnado en novos grupos 
seguindo os criterios anteriores, así como os informes do profesorado titor e o departamento de 
orientación coa finalidade de que os grupos obtidos resulten equilibrados. 

Poderase levar a cabo o mesmo proceso ao comezo de 3º de educación primaria se as 
circunstancias o aconsellan, o que decidirá a dirección do centro, oído o equipo de nivel de 2º 
de Primaria e o informe do Departamento de Orientación. 

No caso do alumnado que se incorpore ao centro, con carácter xeral asignaranse os novos 
alumnos e alumnas aos diferentes grupos de xeito que o número de integrantes dos mesmos 
sexa equilibrado. No caso de teren os grupos o mesmo número de alumnado, o seguinte 
alumno ou alumna que se incorpore adscribirase ao grupo A.  

 

V. NORMAS DE CONVIVENCIA QUE FAVOREZAN AS RELACIÓNS 
ENTRE OS DISTINTOS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

(Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa e o Decreto 
8/2015, do 8 de xaneiro, que a desenvolve). 

Dereitos e deberes das nais e pais ou das titoras ou titores 

1. As nais e pais ou as titoras ou titores, en relación coa educación dos seus fillos ou fillas ou 
pupilos ou pupilas, son titulares dos seguintes dereitos de convivencia e participación, sen 
prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación: 
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1. Os pais, nais ou titores, en relación coa educación dos seus fillos e fillas ou pupilos e pupilas, 
teñen os seguintes dereitos: 
a) A que reciban unha educación, coa máxima garantía de calidade, conforme cos fins 
establecidos na Constitución, no correspondente estatuto de autonomía e nas leis educativas. 

b) A escolleren centro docente tanto público como distinto dos creados polos poderes públicos. 

c) A que reciban a formación relixiosa e moral que estea de acordo coas súas propias 
conviccións. 

d) A estaren informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración socioeducativa dos seus 
fillos e fillas. 

e) A participaren no proceso de ensino e aprendizaxe dos seus fillos e fillas. 

f) A participaren na organización, funcionamento, goberno e avaliación do centro educativo, nos 
termos establecidos nas leis. 

g) A seren oídos naquelas decisións que afecten a orientación académica e profesional dos seus 
fillos e fillas. 

2 Así mesmo, como primeiros responsables da educación dos seus fillos e fillas ou pupilos e 
pupilas, correspóndelles: 
a) Adoptar as medidas necesarias, ou solicitar a axuda correspondente en caso de dificultade, 
para que os seus fillos e fillas ou pupilos e pupilas cursen as ensinanzas obrigatorias e asistan 
regularmente a clase. 

b) Proporcionar, na medida das súas dispoñibilidades, os recursos e as condicións necesarias 
para o progreso escolar. Así mesmo, deberán informar das dificultades que poidan ter os seus 
fillos ou fillas nos seus procesos de aprendizaxe ou socialización. 

c) Estimulalos para que leven a cabo as actividades de estudo que se lles encomenden. 

d) Participar de maneira activa nas actividades que se establezan en virtude dos compromisos 
educativos que os centros establezan coas familias, para mellorar o rendemento dos seus fillos e 
fillas. 

e) Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en colaboración co 
profesorado e os centros. 

f) Respectar e facer respectar as normas establecidas polo centro, a autoridade e as indicacións 
ou orientacións educativas do profesorado. 

g) Fomentar o respecto por todos os compoñentes da comunidade educativa. 

h) Participar de forma cooperativa naqueles proxectos e tarefas que se lles propoñan desde o 
centro educativo. 

Dereitos e deberes do alumnado 

1. Todos os alumnos e alumnas teñen os mesmos dereitos e deberes, sen máis distincións que 
as derivadas da súa idade e do nivel que estean cursando. 

2. Todos os alumnos e alumnas teñen o dereito e o deber de coñecer a Constitución española e 
o respectivo estatuto de autonomía, co fin de formarse nos valores e principios recoñecidos 
neles. 

3. Recoñécenselle ao alumnado os seguintes dereitos básicos: 
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a) A recibir unha formación integral que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa 
personalidade. 

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

c) A que a súa dedicación, esforzo e rendemento sexan valorados e recoñecidos con 
obxectividade. 

d) A recibir orientación educativa e profesional. 

e) A unha educación inclusiva e de calidade. 

f) A que se respecte a súa liberdade de conciencia, as súas conviccións relixiosas e as súas 
conviccións morais, de acordo coa Constitución. 

g) Á protección contra toda intimidación, discriminación e situación de violencia ou acoso 
escolar. 

h) A expresar as súas opinións libremente, respectando os dereitos e a reputación das demais 
persoas, no marco das normas de convivencia do centro. 

i) A participar no funcionamento e na vida do centro, de conformidade co disposto nas normas 
vixentes. 

j) A recibir as axudas e os apoios precisos para compensar as carencias e desvantaxes de tipo 
persoal, familiar, económico, social e cultural, especialmente no caso de presentar necesidades 
educativas especiais, que impidan ou dificulten o acceso e a permanencia no sistema educativo. 

k) Á protección social, no ámbito educativo, nos casos de infortunio familiar ou accidente. 

4. Son deberes básicos dos alumnos e as alumnas: 
a) Estudar e esforzarse para conseguir o máximo desenvolvemento segundo as súas 
capacidades. 

b) Participar nas actividades formativas e, especialmente, nas escolares e nas complementarias 
gratuítas. 

c) Seguir as directrices do profesorado. 

d) Asistir á clase con puntualidade. 

e) 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 e á autoridade e orientacións do profesorado. 

f) Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, e a diversidade, 
dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da comunidade educativa. 

g) Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro educativo, 

h) Conservar e facer un bo uso das instalacións do centro e materiais didácticos. 

Dereitos e deberes do profesorado. 

1. Ao profesorado, dentro do marco legal establecido e no ámbito da convivencia escolar, 
recoñécenselle os seguintes dereitos: 

a. A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade 
educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. 

b. A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no que se preserve 
en todo caso a súa integridade física e moral. 
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c. A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia escolar e da 
educación integral do alumnado. 

d. 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. 

e. Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes. 

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

g. 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. 

2. Son deberes do profesorado: 

a. Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e 
dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa. 

b. Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado ambiente de 
convivencia durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e 
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. 

c. Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias á 
convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

d. Informar ás nais e pais ou ás titoras ou titores sobre o progreso da aprendizaxe e integración 
socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, cumprindo as obrigas de 
dispoñibilidade dentro do horario establecido no centro para a atención a aqueles que lle 
impoña a normativa aplicable. 

e. Informar aos responsables do centro docente 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. 

Dereitos e deberes do persoal de administración e de servizos. 

1. Ao persoal de administración e de servizos dos centros docentes, dentro do marco legal 
establecido e no ámbito da convivencia escolar, recoñécenselle os seguintes dereitos: 

a. A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade 
educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. 

b. A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve en todo caso a 
súa integridade física e moral. 

c. A participar, no exercicio das súas funcións, na mellora da convivencia escolar. 

d. Á protección xurídica adecuada ás súas funcións. 

e. A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración 
educativa, nos termos previstos no título IV da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e 
participación da comunidade educativa. 
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2. Son deberes do persoal de administración e de servizos: 

a. Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que se respecten as normas 
de convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de todos os 
membros da comunidade educativa. 

b. Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias á 
convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

c. Informar aos responsables do centro docente 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. 

d. Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co ámbito educativo 
das que teña coñecemento. 

 

VI.  NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA 

Lei 4/2011 de convivencia e participación  

Estarán recollidas no Plan de Convivencia do centro, pero en todo caso:  

1. No exercicio das funcións directivas e organizativas, docentes e de corrección disciplinaria, 
o profesorado ten a condición de autoridade pública e goza da protección recoñecida a tal 
condición polo ordenamento xurídico.  

2. No exercicio das funcións de corrección disciplinaria, os feitos constatados polo profe-
sorado e que se formalicen por escrito en documento que conte cos requisitos establecidos 
regulamentariamente teñen presunción de veracidade, sen prexuízo das probas que na súa 
defensa poida sinalar ou achegar o alumnado ou os seus representantes legais cando sexa 
menor de idade.  

3. O profesorado está facultado para requirir ao alumnado, dentro do recinto escolar e 
tamén durante a realización de actividades complementarias e extraescolares, a entrega de 
calquera obxecto, substancia ou produto que porte e que estea expresamente prohibido polas 
normas do centro, resulte perigoso para a súa saúde ou integridade persoal ou a dos demais 
membros da comunidade educativa ou poida perturbar o normal desenvolvemento das 
actividades docentes, complementarias ou extraescolares.  

O requirimento previsto neste punto obriga a alumna ou alumno requirido á inmediata entrega 
do obxecto, que será depositado polo profesorado na dirección do centro coas debidas 
garantías, quedando á disposición da nai ou pai ou da titora ou titor, unha vez terminada a 
xornada escolar ou a actividade complementaria ou extraescolar, todo iso sen prexuízo das 
correccións disciplinarias que poidan corresponder. 
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VII. NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

Normas xerais  

1. Horario de apertura do centro. 

O horario de apertura do centro é de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 18:00 horas 

O horario de apertura do recinto escolar é de 8:50 a 14:10 e de 15:50 a 18:10 horas 

Por razóns de seguridade as portas do recinto permanecerán pechadas de 9:10 a 13:45, polo 
que as persoas que entren no recinto nese intervalo deberán solicitar a súa entrada a/o 
conserxe chamando ao timbre da entrada. 

Normas que o/a conserxe terá en conta para abrir e pechar as entradas: 

 Porta do parque Sofía Casanova: 

o Abrir: ás 8.50 horas. 

o Pechar: ao redor das 9.10 horas.. 

o Abrir: despois das 13.45 e antes das 13.50. Pechar ás 14.10 horas. 

o Tardes: abrir ás 15.50 horas. Pechar ás 18.10 horas 

 Portal do patio: 

o Abrir: 8.50 horas. 

o Pechar: de 9.10 a 9.15 horas. 

o Permanecerá pechado ata 13.50 horas e pecharase ás 14.15 horas permanecendo 
así ata as 16.00 horas. 

Seguiremos, en todo caso, o aprobado no proxecto educativo de xornada escolar de sesión 
única de mañá, mentres dure esa circunstancia. 

2. Entradas ao recinto escolar.  

 As familias serán informadas, mediante circulares, como debe ser o seu comportamento no 
Centro en canto ás visitas ao profesorado. 

 As outras persoas recibirán información polo conserxe, sobre os lugares do Centro nos que 
poden estar e en cales non, en función da persoa que se trate e dos motivos polos que están 
no Centro, tendo en conta que está prohibida a presenza de persoas alleas á comunidade 
escolar sen autorización da dirección. 

 O alumnado que vén no transporte escolar non poderá saír do recinto. 

 O alumnado só pode entrar para as aulas ou á biblioteca se está o profesorado responsable 
da actividade. 

 Se ás 16.05 h., no centro non están os/as profesores/as da quenda da tarde o/a conserxe 
comunicarallo telefonicamente ao/á Xefe/a de Estudos. 

 Cando rematen as actividades das tardes e xa non quede alumnado dentro, pecharanse as 
portas do edificio. Despois desa hora, se queda dentro alguén autorizado, será o encargado 
de pechar. O/A conserxe faralle saber tal circunstancia. 

 Só poderán entrar no recinto escolar os vehículos autorizados pola dirección do centro. 
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 3. Entradas e saídas do alumnado 

 Ao oír o sinal acústico, o alumnado acudirá con prontitude e en orde diante de cada porta 
subindo ás clases ordenadamente, acompañados polo profesorado. 

 O alumnado que ten as súas aulas na ala Norte do edificio de Primaria utilizará para entrar e 
saír a porta Norte. O resto do alumnado que utilizará para entrar e saír a porta Leste. 

 O alumnado de transporte será custodiado polo profesorado de garda ata a hora de entrada. 

 O alumnado de E. de Infantil irá á aula de usos múltiples. 

 O alumnado de educación primaria sairá, acompañado polo profesorado, ao oír a música. 

 O alumnado de educación infantil que utiliza o transporte escolar será entregado polo 
profesorado ao persoal acompañante do transporte, no patio cuberto da entrada. O que vai 
a pé sairá acompañado polo seu profesorado ata o patio onde os esperará a súa familia. O 
alumnado que fai uso do comedor será recollido polo persoal de comedor 10-15 minutos 
antes da saída.  

 A saída das clases farase así mesmo ordenadamente, controlados polo/a profesor/a 
correspondente, evitando as carreiras ou outros comportamentos que poidan provocar 
caídas ou danos aos outros compañeiros ou compañeiras. 

 Á entrada e saída non está permitido permanecer no patio onde dan volta os autobuses  
porque pode resultar perigoso. 

 O alumnado que non empregue o transporte escolar, abandonará o Centro 
preferentemente pola porta do parque Sofía Casanova. 

 Ningún alumno ou alumna poderá abandonar o Centro en tempo lectivo se non é 
acompañado por un adulto e comunicándollo por escrito ao seu profesor/a titor/a. 

 Calquera alteración no horario deberá ser comunicada ao profesor/a titor/a por escrito. 

4. Patios 

 A presenza de alumnado no patio estará sempre supervisada por profesorado de garda, que 
intervirá para solucionar calquera problema que poida xurdir, comunicándoo ao titor/a, 
cando o considere oportuno. 

 Está prohibido permanecer na zona de estacionamento dos coches. O alumnado deberá ter 
claro que é unha zona de aparcamento, e que non se pode pasar, nin xogar nela.. 

 No recreo o alumnado non poderá subir ás aulas, salvo permiso do profesorado de garda 
que o acompañará.  

 Cando chove, o alumnado de E.Infantil, poderá ir á aula multiusos e o alumnado de 
E.Primaria quedará no patio cuberto sen poder andar por fóra mollándose. Suspéndense 
tamén os xogos con balón. 

 Nas zonas cubertas non se pode xogar ao balón nin a outros xogos violentos. Nesta zona 
xogarase dun xeito tranquilo, evitando utilizar os servicios para os xogos. 

 Na pista de  xogo, respectaranse os horarios establecidos para cada curso, non podendo 
cambiarse os días que corresponden a cada curso agás que así o indiquen os profesores/as 
titores/as. 

 Zona parque infantil. Zona autobuses. Xogarán aquí preferentemente o alumnado de 
e.Infantil e 1º e 2º de Primaria. Os xogos infantís (tobogáns, bambáns,...) están destinados 
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ao uso do alumnado de Educación Infantil. O alumnado de 1º e 2º de E. Primaria, tamén 
poderán utilizalos, sempre e cando coiden os xogos e respecten aos nenos/as máis 
pequenos. Os alumnos maiores non poderán utilizalos. 

 O alumnado debe ter claro cales son as zonas de xogo con balóns e a que pode xogar en 
ditas zonas: 

o A zona de autobuses e xogos infantís está reservada para o alumnado de E. Infantil e  
1º e 2º  de Primaria. O resto do patio é para  3º, 4º, 5º e 6º de primaria. 

o Pistas: 

o Pista de Baloncesto: 

- Balón utilizado o de baloncesto. 

- Xogo: Baloncesto 

o Pista de Fútbol: 

- Balón de fútbol. 

- Xogo: Fútbol 

o Pista de Brilé: 

- Xogo: brilé. 

o Zona Beirarrúa ao lado do pavillón: Pode xogar alumnado de 3º e 4º con coidado. 

o Zona Autobuses: 

- Zona do Fondo (portalón): 1º e 2º de primaria 

- Zona preto do areeiro: E. Infantil 

 Cando saia un balón fóra do recinto ou caia no tellado do pavillón, o alumnado acudirá ao 
profesor/a de garda o/a cal chamará a/ao conserxe para que o recupere se é posible.  

 Na pista de Brilé se fai falta faranse quendas como na de fútbol. 

5. Aulas 

 As clases e mais o seu mobiliario deben ser respectadas e conservadas limpas durante  todo 
o curso escolar. 

 Calquera alumno/a que cause desperfectos intencionadamente ou por neglixencia ten a 
obriga de reparar o dano causado. 

 O alumnado ao entrar na aula, debe dirixirse ás súas mesas e preparar os útiles de traballo. 

 Non se poden comer caramelos, pipas, chicles ou outras lambetadas, salvo excepción 
autorizada polo/a profesor/a: cumpreanos, festas.... 

 Débense evitar ruídos innecesarios,  especialmente aqueles que podan molestar aos 
compañeiros e compañeiras e ás demais clases. 

 Deixarase o material ben ordenado. 

 Empregarase un vocabulario axeitado, evitando, palabras ou expresións groseiras,  fóra de 
lugar. 

 Non se poderán utilizar tizas, borradores, papeis, etc., como instrumentos de xogo e 
diversión. 
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 O alumnado debe seguir as normas do profesorado dentro do ámbito da súa competencia. 

 Non se poderán ter teléfonos móbiles acendidos. Nin outros aparellos electrónicos. 

 Ningún alumno/a permanecerá na aula nin no corredores e servizos no tempo de recreo se 
non é acompañado polo/a profesor/a. 

6. Normas de utilización da biblioteca 

Durante os recreos: 

 Haberá profesorado de garda durante os recreos, preferentemente integrantes do equipo 
de apoio á biblioteca. 

 Á biblioteca accederase póla porta exterior.  

 Non se poderá entrar con comida, nin chicles, nin bebida 

 Cando o profesorado de garda mande recoller, cada alumno poñerá o seu libro e o 
mobiliario no seu lugar. 

 Unha vez dentro da biblioteca non se poderá saír ata que se acabe o recreo. 

 Dentro da biblioteca poderanse facer traballos de consulta, ou ler pero non poden facer 
deberes, nin castigos. 

 Deberá falarse en voz baixa e manter un comportamento adecuado. 

 Ao alumnado que incumpra as normas, poderáselle prohibir a entrada na biblioteca durante 
un tempo determinado. 

 Poderán usarse os  ordenadores seguindo o Plan Anual da Biblioteca. 

Nas tardes: 

 Estará vixiada polo profesorado de garda. 

 A biblioteca accederase póla porta exterior. 

 Non se poderá entrar con comida, nin chicles, nin bebida. 

 Cando o profesorado de garda mande recoller, cada alumno poñerá o seu libro e o 
mobiliario no seu lugar. 

 Deberá manterse silencio e un comportamento adecuado. 

 Se o alumnado incumpre as normas chamarase telefonicamente á familia para que veña a 
recollelo e poderáselle prohibir a entrada na biblioteca durante un tempo determinado. 

 Poderanse usar os  ordenadores seguindo o Plan Anual da Biblioteca 

7. Servizos 

 Os alumnos utilizarán os servizos que lles son asignados por proximidade á súa aula. No 
recreo utilizaranse exclusivamente os servizos do patio.  

 Durante as horas de clase deberase facer uso moderado dos servizos segundo as idades e 
circunstancias persoais, suprimíndose practicamente o uso ao alumnado a partir de 5º de 
Primaria. 

 O alumnado non poderá xogar con billas, atascar os inodoros e urinarios, xogar cos 
enchufes, etc. 

 Ás entradas non utilizarán os servizos, sen permiso expreso do profesorado. 
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8. Transporte 

 O alumnado viaxará sentado e ocupará os asentos que lles asigne o/a condutor/a ou o 
persoal acompañante.  

 O alumnado transportado será custodiado, por profesorado de garda, no período de tempo 
que transcorre desde a súa chegada ata o inicio da actividade lectiva e desde a súa saída ata 
a subida no autobús. 

 Ao chegar ao colexio baixarán ordenadamente e dirixiranse ao patio cuberto ou á zona do 
patio próxima á entrada leste do colexio. Ao alumnado de educación infantil acompañarao o 
profesorado de garda. 

 Non se poderá permanecer na zona na que estacionan os autobuses. 

 Á saída, ningún alumno ou alumna se dirixirá ao autobús ata que estes estean totalmente 
parados, debendo permanecer na zona do patio próxima ao areeiro ata que llo indique o 
profesorado de garda. 

 Tanto á ida como á volta seguirán as instrucións do/a condutor/a e/ou persoal 
acompañante. 

9. Actividades das Tardes 

 A entrada e saída do centro polas tardes efectuarase preferentemente pola Porta Norte. 

 Os participantes nas actividades extraescolares das tardes observarán as mesmas normas de 
comportamento que empregan na xornada lectiva. 

 Polas tardes, o alumnado, non  poderá acceder ás aulas sen permiso expreso. 

 Todo o alumnado que estea no centro entre as 16:00 e 18:00 horas deberá estar baixo a 
supervisión do profesorado de garda (na biblioteca, anotándose hora de entrada e saída), 
dos responsables das actividades extraescolares ou pais/nais. 

 O alumnado usará os servizos da planta baixa. 

 A biblioteca permanecerá aberta de 16.00 a 18.00 horas, de martes a venres, onde estará o 
profesorado de garda. 

 Dado o sentido lúdico, pero respectuoso que debe ter unha biblioteca, onde se acode para 
ler, investigar, documentarse e informarse, consideramos que tales actitudes non as pode 
manter un alumno/a que ten que permanecer nela de xeito “forzoso”, dúas horas, todos os 
día da semana. Por iso reconsiderarase a permanencia, ou non, na biblioteca (de xeito 
continuo) de aqueles alumnos/as que por idade (E. Infantil e 1º e 2º de E. Primaria), 
comportamento ou estancia reiterada toda a semana, distorsionen o bo funcionamento da 
mesma. En tales casos, o equipo directivo, tomará as medidas oportunas de acordo con este 
regulamento. Para tal efecto terase en conta as “incidencias diarias” reflexadas polo 
profesorado de garda. 

 As familia recollerán ao alumnado, como hora límite, ás 18:00 horas. No caso de non facelo 
poderase poñer en coñecemento da Policía Local para que se faga cargo dese alumnado. 

10. Faltas de asistencia: 

 O alumnado ten o deber de asistir a clase con puntualidade e cumprir e respectar os 
horarios. A falta de asistencia a clase ou de puntualidade de forma  reiterada pode provocar 
a imposibilidade da aplicación correcta dos criterios xerais de avaliación e a apertura dun 
expediente de absentismo. 
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 Os/as titores/as, a principios de curso, informarán aos pais e nais de todo o relacionado coas 
faltas de puntualidade, de asistencia e o seu modo de xustificación e consecuencias. Cando 
as faltas de asistencia ou de puntualidade non sexan xustificadas pola familia, o/a titor/a 
informará á xefatura de estudios. O profesorado titor rexistrará na aplicación de xestión 
académica da Consellería de Educación (XADE) as incidencias na asistencia do alumnado. 

 A xustificación das faltas por parte dos/as pais/nais, titores legais farase por escrito, para o 
que empregarán un modelo de xustificación que estará dispoñible na conserxería. 

11. Traballos extraescolares  

 O profesorado poderá indicar ao alumnado a realización de actividades complementarias 
para a realización na casa (“deberes”). A decisión sobre a adopción das mesmas incluirase 
cada curso na PXA. 

 Os mesmos terán unha función complementaria ou de reforzo do traballado na aula e 
dirixiranse ao mellor aproveitamento educativo do tempo libre. 

 Serán acordes coas características específicas do alumnado dos diferentes niveis escolares e 
programaranse de xeito que non supoñan unha sobrecarga de traballo e respectarán, en 
todo caso, as súas necesidades lúdicas, de convivencia familiar e de descanso. 

 Os traballos extraescolares terán por parte do profesorado que os propoña o control e 
seguimento en canto a corrección e execución do alumnado. Se este non os realiza, o 
profesorado deberá informar de tal circunstancia á familia do alumno. 

12. Avaliación do alumnado  

 Na avaliación do alumnado de E. Infantil atenderase ao establecido no Decreto 330/2009, do 
4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma 
de Galicia, e ao disposto no proxecto educativo do centro. 

 Na avaliación do alumnado de educación primaria atenderase ao que estableza o Decreto e 
as Ordes que  desenvolvan o currículo, a ordenación e as ensinazas mínimas na Comunidade 
Autónoma de Gaicia así como as Ordes xa publicadas: Orde do 2 de marzo de 2021 pola que 
se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o 
procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e a 
Orde de 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas 
ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no 
sistema educativo de Galicia. 

 A promoción en 1º, 3º e 5º de educación primaria, será automática 

 Na reunión informativa que o profesorado titor celebre ao inicio do curso coas familias 
informarase sobre os criterios xerais que se van aplicar para a avaliación e promoción do 
alumnado. 

 No caso do alumnado obxecto de medidas de atención á diversidade que impliquen a 
intervención do profesorado especialista de apoio en pedagoxía terapéutica, en audición e 
linguaxe ou outro profesorado en funcións de apoio, estes participarán na avaliación dos 
aspectos relacionados coa súa actuación. 

 O alumnado que conte con adaptacións curriculares significativas, será avaliado de acordo 
cos criterios de avaliación e de promoción establecidos na mesma. 

 Cada titor/a coordinará as sesións de avaliación do equipo docente que imparte clases ao 
seu grupo.  
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 As sesións de avaliación celebrarse segundo o calendario que se establecerá para cada curso 
na PXA, nas datas máis próximas ás datas fixadas para a entrega de boletíns, pero con tempo 
suficiente para cumprimentar a documentación por parte do/a titor/a. 

 Despois de cada sesión de avaliación, cada titor/a cubrirá as actas e demais documentos 
oficiais relativos ao seu grupo de alumnos/as e informará ás familias. 

 As familias que non estean de acordo coa cualificación final, poderán presentar, no prazo de 
cinco días, unha reclamación por escrito ante a dirección na que explique as razóns nas que 
fundamenta a súa solicitude. 

 A dirección do centro nomeará unha comisión presidida pola xefatura de estudios e 
integrada polo coordinador/a do nivel e todos os membros do correspondente equipo de 
avaliación que, no prazo de tres días contados desde a presentación da reclamación, deberá 
adoptar unha decisión que será comunicada de inmediato ao reclamante, e informarao ao 
mesmo tempo do dereito que o asiste de interpoñer recurso contra ela, no prazo de dez 
días, ante a Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e O. U. de A Coruña, 
que, logo do informe do servicio de inspección, resolverá, poñendo fin a dita resolución á vía 
administrativa.  

 Cando unha reclamación sexa estimada procederase a rectificar a cualificación, mediante 
dilixencia expendida pola secretaría co visto e prace da dirección, facendo referencia da 
resolución adoptada. 

13. Asistencia sanitaria 

Diante de calquera accidente ou enfermidade actuaremos do seguinte xeito: 

 No caso de feridas leves farase a cura no botiquín do colexio. 

 Os botiquíns están situados no espazo dos aseos do profesorado na planta baixa do edificio 
de primaria e de educación infantil e contarán co material de curas básico. Do mantemento 
actualizado das súas existencias encargarase a Secretaría do Colexio. 

 Se a gravidade o aconsella chamarase ao nº 112 de emerxencias e actuarase de acordo co 
que indiquen.No caso que sexa necesario trasladar a un/ha alumno/a ao servizo de 
urxencias, farano sempre dous/dúas profesores/as, preferentemente nun taxi e se a 
urxencia o esixe polos medios dispoñibles. A Xefatura de Estudios organizará a atención do 
alumnado que quede sen profesorado. 

 Sempre que a natureza da ferida ou o estado do/a alumno/a o requira, comunicaráselle á 
familia de maneira telefónica, para o que existirá na conserxería unha relación de teléfonos 
das familias do alumnado. 

 As familias informarán da existencia de calquera intolerancia alimentaria ou doutro tipo, así 
como das modificacións dos números de teléfono de contacto para casos de emerxencia. 

14. Actividades complementarias e extraescolares 

 As actividades que se realicen fóra da localidade deberán contar coa aprobación do Consello 
Escolar e a autorización escrita dos pais do alumnado. Cada unidade de alumnos deberá ser 
acompañada por un profesor 

 Ao comezo de curso, cada familia asinará unha autorización xeral para a realización destas 
actividades. 

 Nas datas próximas comunicaráselles data, lugar, hora de saída e volta e resumo da 
actividade. 
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 O día da saída cada titor/a comunicará, na xefatura de estudos, cantos/as nenos/as  saen e 
quen non realiza a saída cubrindo a ficha correspondente. 

 O profesorado deixará traballo programado para o alumnado que non realice a saída. 

 O alumnado con n.e.a.e irá acompañado de coidador/a ou dun profesor/a, se a súa situación 
o require. 

 

VIII. CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA E MEDIDAS DE 
CORRECCIÓN 

As condutas contrarias á convivencia están tipificadas en condutas gravemente prexudiciais 
para á convivencia e condutas leves contrarias á convivencia 

 Actuarase segundo o disposto no Título III do Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro, polo que se 
desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 
educativa en materia de convivencia escolar. 

 O órgano encargado da imposición de medidas correctoras dunha conduta é a dirección. 

 A dirección consultará á comisión de convivencia as medidas a adoptar ante unha conduta 
grave, sempre que non esixa unha toma de decisión inmediata, neste caso comunicarallo a 
posteriori. 

 As medidas de corrección comunicaranse no 1º Consello Escolar ordinario que se celebre. 

 O profesorado que teña coñecemento dunha incidencia, rexistraraa nun parte e 
comunicarao, se é o caso, ao/á titor/a, empregando o modelo que figura como anexo. 

 

IX. ASOCIACIÓNS DE PAIS/NAIS DE ALUMNOS/AS 

No colexio poderán existir asociacións de pais/nais de alumnos/as, segundo a lexislación 
vixente. 

Entre os seus cometidos figuran: 

a. Elevar propostas ao consello escolar para a elaboración do proxecto educativo e ao equipo 
directivo para a elaboración da P.X.A. 

b. Informar ao consello escolar e aos seus/súas asociados/as do que considere interesante. 

c. Recibir información, a través dos seus/súas representantes no consello escolar, sobre os 
temas tratados nel. 

d. Elaborar informes para o consello escolar a iniciativa propia ou a petición deste. 

e. Elaborar propostas de modificación do Plan de Convivencia. 

f. Formular propostas para a realización de actividades complementarias e extraescolares que, 
unha vez aceptadas, deberán figurar na P.X.A. 

g. Coñecer os resultados académicos referidos ao centro e a valoración que deles realice o 
consello escolar. 

h. Recibir un exemplar da programación xeral anual e de cantos documentos sexan aprobados 
polo consello escolar e das súas modificacións. 
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i. Recibir  información sobre libros de texto e demais materiais didácticos adoptados polo 
centro. 

l. Fomentar a colaboración entre os membros da comunidade educativa. 

m. Facer uso das instalacións do centro nos termos que estableza o consello escolar de acordo 
coa lexislación vixente. 

 

X. CANLES DE COORDINACIÓN ENTRE OS ÓRGANOS DE 
GOBERNO E COORDENADORES/AS DE NIVEL, TITORES/AS, E.N.L. 
e XEFE/A DO E.A.C.E. 

 O equipo directivo dentro do horario para tal fin está dispoñible para calquera consulta, 
dúbida ou actuación que se lle pida por parte de coordinadores/as e titores/as. 

 A xefatura de estudios repartirá persoalmente toda a correspondencia que chegue dirixida 
aos coordinadores/as de nivel, xefes/as de equipo ou especialistas o que dá lugar a 
encontros nos que se resolvan ou encaucen pequenos problemas. 

 Asistencia dalgún membro do equipo directivo ás reunións de nivel ou departamento de 
orientación sempre que os temas a tratar o requiran. 

 Facilitar a presencia de titores/as nas reunións do departamento de orientación para 
clarificar temas que lles afecte á súa titoría. 

 Faranse reunións xerais informais para tratar de temas puntuais e urxentes, sempre que 
sexa preciso. 

 

XI. HORARIOS 

Ao comezo do curso farase público o calendario escolar e  comunicaranse, mediante circular, os 
períodos de vacacións e os días non lectivos. 

O profesorado terá o horario regulado na Orde de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a 
xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas 
reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. 

O día de permanencia do profesorado pola tarde será o luns, e entre outras terá as seguintes 
actividades: 

 Entrevistas con pais, nais ou titores/as. 

 Asistencia a reunións de nivel. 

 Programación de actividades de aula e realización de actividades extraescolares e 
complementarias. 

 Asistencia a reunións de coordinación e seguimento co orientador/a do centro ou co 
profesorado de apoio ás n.e.e. 

Os horarios dedicados a funcións directivas terán unha periodicidade fixa durante os días da 
semana. 

O profesorado que non cubra o horario lectivo, poderá atender outras necesidades como: 
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 Atención á diversidade, a alumnos/as con dificultades de aprendizaxe ou con necesidades 
educativas especiais. 

 Impartir áreas con outros grupos de alumnos/as. 

 Desdobramentos ocasionais de grupos con máis de 20 alumnos/as de linguas estranxeiras, 
laboratorio e informática. 

 Substitución do profesorado: primeiro o titor se falta un especialista. Nos demais casos o 
profesorado con máis horas de garda. 

 Dinamización e potenciación da utilización dos recursos didácticos: biblioteca, medios 
audiovisuais, informática, laboratorio, etc. 

 O profesorado de lingua estranxeira, se ten horas libres, poderá impartir esa área a todo o 
alumnado do colexio. 

Redución horaria por postos de traballo: 

 O equipo directivo terá unha liberación horaria que no seu cómputo global  sumará 25 horas 
á semana. 

 O/A coordinador/a de educación infantil 2 horas, máis outra hora de asistencia ao 
Departamento de Orientación. 

 Os/As coordinadores/as de dinamización da lingua galega, de actividades complementarias e 
extraescolares e tics  terán 2 horas semanais. O/A responsable da  biblioteca, terá o máximo 
de horas que a organización de horarios permita (5 horas semanais). 

Nos recreos fixaranse as zonas de atención do profesorado que formará quendas na seguinte 
proporción: 

 Un/unha profesor/a de E. Infantil por cada 25 alumnos/as ou fracción. 

 Un/unha profesor/a de E. Primaria por cada 50 alumnos/as ou fracción. 

Todos os horarios serán elaborados pola xefatura de estudios en colaboración coa comisión de 
coordinación pedagóxica, unha vez oído o claustro. 

Os horarios serán expostos no taboleiro de anuncios para coñecemento da comunidade 
educativa. 

Control de puntualidade e asistencia: 

 A puntualidade e asistencia do profesorado ás clases e demais actividades serán controladas 
pola xefatura de estudios. 

 As incidencias serán enviadas mensualmente ao servicio de inspección, figurarán na sala do 
profesorado e serán asentadas no libro de rexistro, segundo se dispón na lexislación vixente. 

Horario de atención ás/aos nais/pais: 

 Os días de permanencia pola tarde de 16 a 17 horas. Os/as pais/nais, para seren mellor 
atendidos, deberán pedir vez, o que se lles indicará na primeira  circular do curso. Os/As 
pais/nais serán atendidos/as nas aulas ou nas titorías. 
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XII. DISTRIBUCIÓN DOS ESPAZOS 

O equipo directivo, oído o claustro, organizará e distribuirá os espazos. Poderá ser modificado 
en cada curso e figurará na P.X.A. 

En cada curso, o/a profesor/a titor/a será o responsable do coidado e conservación da súa aula 
e o material que nela teñamos. Deberá, ao remate do curso, deixala en condicións de ser 
utilizada por outro/a profesor/a, retirando todo aquilo que foi específico do seu traballo, para 
facilitar a limpeza xeral do mes de xuño, cando rematan as clases. Cando algún material se 
deteriora -mesas, cadeiras, mapas, etc.- deberá adoptar as medidas necesarias para deixalo en 
boas condicións de uso. 

Nos espazos comúns, deberemos colaborar todos/as, con iniciativas ou suxestións para que o 
colexio teña cada vez unha mellor imaxe de orde e limpeza. 

Pavillón 

Para E. Física e festas ou actos coa participación de todo o colexio 

Aula de Informática 

A xefatura de estudos elaborará un horario mensual para a súa utilización. 

Biblioteca 

Asinaráselle unha hora semanal a cada grupo. 

Aula Multiusos  

Utilizarase habitualmente polo alumnado de educación infantil. 

Comedor 

Empregarase para as celebracións de todo o colexio e outras actividades que así o precisen. 

 

XIII. RECURSOS MATERIAIS  

O centro conta cos seguintes recursos materias: 

 2 salas de profesorado. 

 Biblioteca. 

 Aula de informática. 

 Aula de inglés.  

 Conserxería: 

o Material de reprografía 

 Teléfono. 

 E outro material e mobiliario propio de todo centro educativo do que hai inventario (aulas, 
música, educación física, etc.) 

 O que apuntamos na distribución dos espazos, canto da conservación, serve tamén aquí. O 
material que ten asignado o profesorado debe ser gardado no arquivo no mes de xuño. Se 
algún ten  deficiencias  deberá comunicarse ao equipo directivo. Isto  mesmo faremos cos 
proxectores. 
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XIV. SERVIZOS COMPLEMENTARIOS: TRANSPORTE E COMEDOR 
ESCOLAR 

TRANSPORTE ESCOLAR  

Seguirase en todo caso o establecido no Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condicións 
de seguridade no transporte escolar e de menores e nas addendas-instrucións anuais da 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería 

O principio de curso o alumnado será informado das novidades que se poidan producir nos 
horarios e itinerarios. Tamén será informado dos seus dereitos e obrigas para a utilización do 
servizo. 

Cada profesor/a titor/a tratará de ser informado polo seu alumnado dos posibles fallos ou 
problemas, dos que informará á dirección que se responsabilizará na procura de solución. 

 

COMEDOR ESCOLAR  

O funcionamento, modalidade e admisión de alumnado para o comedor contémplanse no 
Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros 
docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia 
de educación. 

Almorzos 

O almorzo está xestionado pola ANPA do centro, pero nel rexerán as mesmas normas que na 
comida. Durante este tempo so poderán usar o espazo do comedor. 

As 8.55 horas o persoal acompañará ao alumnado ao lugar de entrada. Cando choiva poderán 
facelo polo interior do centro. 

Comidas 

Son de xestión directa segundo a modalidade marcada no artigo 2, apartado b do citado 
decreto. 

Normas 

 O persoal encargado do comedor velará porque non estea ao alcance do alumnado todo 
aquilo que poida ser perigoso. 

 Están establecidas dúas quendas de comedor. Na primeira de 14.00 a 15.00 estará, ata 
completar as 210 prazas, o alumnado de menor idade (completando nivel); e na segunda 
quenda o resto. 

 O alumnado de Educación Infantil será recollido, 10 minutos antes do remate das clases, 
polo persoal encargado de comedor nas aulas. O alumnado de primaria da 1ª quenda irá 
para o comedor ao saír da clase. O alumnado da 2ª quenda esperará no patio ou no pavillón, 
acompañado do persoal de vixilancia. 

 Ao remate da comida o alumnado da primeira quenda esperará, no patio ou na aula 
multiusos de educación infantil, ata que veñan a recollelos. Este alumnado non se entregará 
ás familias ata as 15.00, excepto casos especiais. 

 Durante o tempo de comedor o alumnado usará, acompañado de vixiantes, os servizos da 
planta baixa. 
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 En todo momento o alumnado atenderá as indicacións de coidadores/as e vixiantes. 

 Cada neno e nena sentará na mesa que lle corresponda e agardará a súa quenda para recibir 
o xantar.  

 O persoal de comedor, das 14 ás 16 horas terá acceso ao teléfono e botiquín de primeiros 
auxilios do que dispón o colexio, para  casos de emerxencia. 

 O servizo de comedor remata as 16.00 horas. Todo o alumnado que non fora recollido polas 
familias, marchara só por ter autorización escrita da familia ou non se incorporara a 
actividade extraescolar será entregado ao profesorado de garda na biblioteca. 

 En ningún caso pode quedar un neno ou unha nena só na parte exterior do colexio a partir 
do remate do servicio do comedor. En caso de dúbida, o/a monitor/a deberá deixalo na 
biblioteca. 

 Os pais e nais ou titores/as legais deberán informar ao monitor/a de comedor das 
actividades ás que están inscritos os nenos e nenas; no caso de non facelo, o/a monitor/a os 
deixará na biblioteca.  

 O alumnado que falte sen causas xustificadas poderá ser privado da praza do comedor, por 
acordo do consello escolar do centro, podendo entrar no seu lugar alumnado da lista de 
espera. 

 Para ser expulsado citarase á familia para comunicarlle a decisión. 

 Se o alumnado se nega a comer comunicaráselle á familia, informándoa que si se repite 
sistematicamente expulsarase do comedor ao non poder garantir a adecuada alimentación. 

 No comedor, polo que respecta ás normas de convivencia, serán de aplicación as recollidas 
no decreto de dereitos e deberes do alumnado. 

 Ante o deterioro do material, as familias deberán pagar os desperfectos. De non producirse 
poderá ser expulsado do comedor. 

 Durante o horario de comedor ningún alumno ou alumna poderá ir a outras dependencias 
do centro que as aquí sinaladas. 

 Todas as cuestión relativas ao servizo de comedor serán aprobadas polo Consello Escolar 
por iniciativa de calquera dos seus membros. 

 
 
Lexislación: 
 

 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

 Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 
3 de maio, de educación. 

 
Decretos, Ordes e Circulares que as desenvolven 

 
 
 
(Aprobada a súa revisión en Claustro e Consello Escolar de ................ de 2022) 


