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PREÁMBULO 

 

O obxectivo primeiro e fundamental da educación é o de proporcionar  ós  alumnos/as unha 
formación plena, que lles permita conforma-la súa propia e esencial identidade, así como construír 
unha concepción da realidade que integre á vez o coñecemento e a valoración ética da mesma. Tal 
formación plena irá dirixida o desenvolvemento da súa capacidade para exercer, de xeito crítico 
nunha sociedade plural: a liberdade, a tolerancia, e a solidariedade. 

O noso Centro, sen perder de vista estes valores, pretende que se recoñeza o valor do noso, 
do que nos rodea, porque Galicia é unha Comunidade cun patrimonio histórico, artístico, cultural e 
lingüístico propio. 

A promulgación das Leis Orgánicas L.O.D.E. , L.O.X.S.E. e L.O.P.A.X.C.E., ademais do 
desenvolvemento do Artigo 27 da Constitución Española, supón unha transformación radical na 
ordenación do actual sistema educativo do cal o primeiro e principal obxectivo é o de mellora-la 
calidade do ensino que estamos a impartir. 

O actual desenvolvemento en Galicia das devanditas Leis Orgánicas proporciónanos a 
existencia dun marco legal que nos facilita e nos permite o funcionamento deste Centro educativo 
como unha entidade integrada na realidade galega favorecedora dun  auténtico ensino galego que 
tenta ser capaz de responder ás características socieconómicas e culturais propias de Galicia e deste 
Centro. 

Para consegui-la mellora da calidade do noso ensino e permitírmonos un bo funcionamento, é 
, particularmente relevante e fundamental a participación dos distintos sectores que formamos a 
nosa comunidade educativa: mestres-alumnos-pais. 
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TITULO PRELIMINAR 

 

Artigo 1.-Necesidade legal do Regulamento de Réxime Interior. 

A necesidade deste regulamento vén dada fundamentalmente polo disposto na Orde do 22 de 
Xullo de 1997 (D.O.G. do 02-09-97) pola que se regulan determinados aspectos da organización e 
funcionamento das escolas de Ed. Infantil e Ed.primaria dependentes  da Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria. 

Entre outras moitas cousas dí: 

“O regulamento de réxime interior será elaborado polo equipo directivo e aprobado polo Consello 
Escolar. Incorporarase ó proxecto educativo de centro. 

Deberá concretar, tendo en contas os recursos e características propias do centro, entre outros, os  
seguintes aspectos: 

a) A organización práctica da participación de tódolos membros da comunidade educativa. 

b) As normas de convivencia que favorezan a participación e as relacións entre os distintos 
membros da comunidade educativa, e entre os diferentes órganos de goberno e 
coordinación docente. 

c) Modo de coordinarse os membros do Eq. Directivo, os Coordinadores de Ciclo, os titores 
e demais equipos. 

d) Deseño procedemental das sesións de avaliación. 

e) Procedemento de atención ós alumnos accidentados. 

f) Os procedementos de actuación do Consello Escolar e , se é o caso, as comisións que no 
seu seo se constitúan para axiliza-lo seu funcionamento. 

g) As normas para  a utilización das instalacións, recursos e servicios educativos do Centro 
polos distintos  sectores da comunidade educativa e as súas organizacións. 

h) A forma de representación que poidan te-los alumnos no Consello Escolar e o 
procedemento para a súa elección. 

i) A maneira de xustificación das faltas de asistencia a clase do alumnado. 

A inspección educativa supervisará o Regulamento de Réxime Interior para comproba-la súa 
adecuación ó establecido nas disposicións vixentes , formulará as suxestións que coide oportunas e 
indicará as correccións que proceda.” 

A modificación do Regulamento de Réxime Interior poderá facerse por iniciativa do equipo 
directivo, do claustro ou do consello escolar. O procedemento de modificación será o mesmo có 
empregado para a súa aprobación inicial. 

 

Artigo 2.-Ámbito de aplicación 

O ámbito de aplicación do presente Regulamento abranguerár o C.E.I.P. “WENCESLAO FDEZ. 
FLÓREZ” da Coruña e terá como fin regula-las normas de funcionamento interno do Centro. 
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Artigo 3.-Obxectivos e fins do C.E.I.P. “W. FDEZ. FLÓREZ”  

O funcionamento do Centro orientarase á consecución dos seguintes fins: 

a) O pleno desenvolvemento da personalidade dos  alumnos. 

b) A formación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais e no exercicio da 
tolerancia e da liberdade dentro dos principios democráticos de convivencia. 

c) A adquisición de hábitos intelectuais  e técnicas de traballo, así como de coñecementos 
científicos, técnicos , humanísticos, históricos e estéticos. 

d) A consecución plena do bilingüismo co emprego a partes  iguais das  dúas linguas oficiais 
que temos na nosa Comunidade. 

e) A formación no respecto da pluralidade lingüística e cultural de España. 

f) A preparación para participar activamente na vida social e cultural. 

g) A formación para a paz, a cooperación e a solidariedade entre os pobos. 

h) Vivir nun espacio natural cada vez  máis limpo. 

 

Artigo 4.-Principios da actividade educativa do C.E.I.P.”W. FDEZ. FLÓREZ” 

A actividade educativa no noso Centro desenvolverase atendendo ós seguintes principios: 

a) A formación personalizada, que propicie unha educación integral en coñecementos, 
destrezas e valores dos alumnos en tódolos ámbitos da vida. 

b) A participación e colaboración dos pais ou titores para contribuír á mellor consecución dos 
obxectivos educativos. 

c) A efectiva igualdade de dereitos entre os sexos e o rexeitamento de todo tipo de 
discriminación. 

d) O desenvolvemento das capacidades creativas e do espírito crítico. 

e) O fomento dos hábitos de comportamento democrático. 

f) A atención psicopedagóxica e a orientación educativa. 

g) A metodoloxía activa que asegure a participación do alumnado nos procesos de ensinanza 
e aprendizaxe.  

h) A formación no respecto e defensa do medio ambiente. 

i) A relación co contorno social, económico e cultural do noso barrio. 

 

Artigo 5.-Símbolos do Centro 

Na fachada do edificio figurará en lugar visible un letreiro co escudo de Galicia e as expresións 
“Xunta de Galicia, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria,              C.E.I.P.  W. F. 
FLÓREZ.”  

Existirán tres mastros que permitirán a colocación das bandeiras da Unión Europea, España e 
Galicia, situadas pola orde descrita de esquerda a dereita desde o punto de vista do observador. 



Regulamento de Réxime Interior                                                                                 C.E.I.P. Wenceslao Fernández Flórez 

 

 - 4 - 

 

Artigo 6.-Oferta educativa do C.E.I.P. “ W. FDEZ. FLÓREZ” 

O C.E.I.P. W. FDEZ. FLÓREZ da Coruña esta definido na rede de Centros como Colexio Ed. 
Infantil e Primaria polo que nel só se cursarán o segundo Ciclo da Ed. Infantil completo e os tres Ciclos 
da Ed. Primaria. 

 

Artigo 7.-Proxectos curriculares e de xestión do Centro. 

O C.E.I.P. W. FDEZ. FLÓREZ terá os seguintes proxectos básicos: 

a) Proxecto educativo de centro. Será un instrumento para a xestión coherente co contexto 
escolar, que enumerará e definirá as notas de identidade do centro, formulando os obxectivos 
que se pretenden acadar. A súa elaboración , aprobación e supervisión está regulada nos 
artigos 86, 87 e 88 do Decreto 374/1996 do 17 de Outubro no que se aproba o Regulamento 
Orgánico das escolas de Ed. Infantil e dos Colexios  de Ed. Primaria (R.O.C.E.I.P.) 

b) Proxecto curricular de centro. É o conxunto de decisións tomadas polo equipo docente 
concretando os DCBs e adecuándoos á nosa comunidade educativa. A súa elaboración,  

aprobación e supervisión esta regulada nos artigos 89, 90, 91, e 92 do R.O.C.E.I.P. Este PC.C. 
foi aprobado polo Consello Escolar o día 5 de marzo de 1996. 

c) O presente regulamento de réxime interior. 

d) A programación xeral anual. Será un instrumento de xestión para cada ano académico 
coherente cos tres anteriores e adaptado ás posibilidades e limitacións do noso  Colexio. A súa 
elaboración, aprobación e supervisión esta regulada nos artigos 96, 97, 98, 99, e 100 do 
R.O.C.E.I.P. 

e) Memoria anual . Será un instrumento avaliativo de tódalas actividades realizadas  ó longo 
do ano académico. Está regulada nas  instruccións no artigo 5 da Normativa do 02-09-97 
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TÍTULO I:ÓRGANOS DE GOBERNO DO C.E.I.P. “W. FDEZ. FLÓREZ”  

 

SECCIÓN 1ª:ÓRGANOS UNIPERSOAIS 

 

Artigo 8.-Equipo directivo 

Os órganos unipersoais de goberno constitúen o equipo directivo do colexio e son o 
director/a, o xefe/a de estudios e mailo secretario/a. 

O seu mandato será de catro anos, contados a partir do seu nomeamento. 

Realizarán as súas funcións de xeito coordinado, habilitándose a tal fin un espacio horario 
semanal común ós tres nembros, os martes, de 6 a 7 da tarde. 

Esta reunión semanal poderá ser deliberativa, de supervisión ou para a toma de acordos, todo 
isto en relación co funcionamento do Centro. A toma de acordos vinculará a tódolos membros do 
equipo directivo e será nula calquera decisión unipersoal tomada á marxe deles. 

 

Artigo 9.-O director 

A elección, nomeamento, condicións dos candidatos. cese ou renuncia e competencias do 
director están regulados nos artigos do 17 ó 26 do R.O.C.E.I.P.  

En caso de ausencia, enfermidade ou suspensión de funcións do Director, desempeñará as 
súas funcións, con carácter accidental, o xefe/a de estudios agás na Comisión Económica que será 
desempeñada polo Secretario/a. 

 

Artigo 10.-O xefe de estudios 

Será designado polo director/a, que propoñerá o seu nomeamento e cesamento. Cesará en 
todo caso cando cese o director. 

As súas competencias están regulados no artigo 34 do R.O.C.E.I.P. 

Será o responsable da coordinación e, no seu caso, orientación de: 

a) Calquera actividade de carácter académico que se realice no Centro, sendo imprescindible 
o seu coñecemento e autorización para organizala. 

b) Dos Eq. Docentes, en especial no referente ós requisitos e prazos de entrega das 
programacións didácticas e no cumprimento das reunións obrigatorias dos seus membros. 

c) Da acción titorial, sobre todo, no caso de reunións colectivas de pais dun determinado 
grupo, curso ou etapa, cos seus titores. 

d) Mecanismos de control para corrixir ausencias imprevistas de profesorado, tendendo a que 
supoñan a menor alteración académica posible, procurando, cando sexa posible, que os 
substitutos sexan do mesmo Ciclo có mestre a substituír, que dispoña de máis horas libres 
dispoñibles e que non teñan ningún cargo (Eq. Directivo, Coordinadores, Encargados de 
servicios, etc.) 

e) Os períodos de lecer do alumnado. 
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En caso de ausencia ou enfermidade asumirá as súas funcións o profesor en que delegue o 
director, logo da comunicación ó Consello Escolar. 

 

Artigo 11.-O secretario/a 

Será designado polo director/a que propoñerá o seu nomeamento e cesamento. Cesará en 
todo caso cando cese o director/a. 

As súas competencias están reguladas no artigo 35 do R.O.C.E.I.P. 

 

Será o responsable de ordena-lo réxime administrativo e económico do Centro, velando polo 
mantemento integral do edificio e material do mesmo. 

Realizará o inventario xeral do Colexio e as súas actualizacións, coordinando a colaboración 
nesta labor cos coordinadores dos equipos docentes. 

Responsabilizarase de informar sobre normativa, disposicións legais e asuntos de interese 
xeral ou profesional, sendo da súa absoluta responsabilidade os taboleiros de anuncios do Centro. 

Custodiará os libros e arquivos así como a información de carácter confidencial. 

Actuará como secretario dos órganos de goberno do Centro e responsabilizarase de expedi-las 
certificacións dos acordos destes órganos, así como as de índole académica. 

En caso de ausencia ou enfermidade asumirá as súas funcións o director/a ou profesor/a en 
que neste delegue, logo da comunicación ó Consello Escolar. 

 

SECCIÓN 2ª:ÓRGANOS COLEXIADOS 

 

Artigo 12.-Consello Escolar 

O Consello Escolar do colexio é o órgano do cal participan na súa xestión os distintos membros 
da Comunidade Escolar. 

 

Artigo 13.-Composición do Consello Escolar deste Colexio. 

Terá os seguintes membros: 

a) O director/a, que será o seu presidente. 

b) O xefe/a de estudios. 

c) Un representante do Concello da Coruña. 

d) Cinco profesores/as elixidos/as polo Claustro. 

e) Catro representantes dos pais /nais elixidos de entre eles 

f) Un representante dos pais/nais proposto pola A.P.A. 

g) Un representante do persoal de administración e servicios elixido entre eles. 

h) O secretario/a que actuará como secretario/a do órgano con voz e sen voto. 

i) Nalgúns temas puntuais, poderase contar coa presencia de alumnos/as con voz  pero sen 
voto, cando as circunstancias o requiran. 
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Artigo 14.-Elección, renovación e competencias do Consello Escolar. 

Tanto a elección ou proposta dos seus membros, como as renovacións parciais que procedan 
están reguladas nos artigos do 36 ó 41 do R.O.C.E.I.P. do capítulo III 

As competencias están á súa vez reguladas no artigo 43 do capítulo III 

 

Artigo 15.-Comisións no seo so Consello Escolar 

No seo do Consello Escolar do Colexio existirá unha comisión económica integrada polo 
director/a, o secretario/a, un profesor/a, e un pai/nai, elixidos por cada un dos sectores, e tamén 
será chamada o/a representante municipal para casos puntuais.  

Reunirase con carácter previo a calquera convocatoria do Consello Escolar que trate asuntos 
que afecten ó réxime económico do Centro.En todo caso, será preceptivo o seu informe previo para a 
aprobación do orzamento ordinario do Centro e para a aprobación das contas anuais. 

O Consello Escolar poderá aprobar por maioría dos seus membros, a constitución doutras 
comisións para asuntos específicos ou puntuais, nas que estarán presentes, como mínimo, o 
director/a, xefe/a de estudios, un profesor/a, e un pai/nai. Estas comisións disolveranse no momento 
que eleven o informe definitivo do asunto tratado ó pleno do Consello Escolar. 

 

Artigo 16.-Normas de funcionamento do Consello Escolar 

1. O presidente ou o secretario/a por orde do presidente convocará cun mínimo de 48 horas 
de antelación a tódolos membros para reunións de carácter ordinario. Nos casos 
extraordinarios urxentes pode convocarse no mesmo día. 

2. A orde do día será fixada polo presidente, tendo en conta, no seu caso, as peticións dos 
demais membros, formuladas por escrito cunha antelación mínima de 10 días á data de 
reunión do órgano. A información sobre os temas que figuren na orde do día estará a 
disposición dos membros cunha antelación mínima de 48 horas antes da sesión do Consello. 

3. O consello Escolar reunirase preceptivamente unha vez por trimestre e, en todo caso, ó 
inicio e remate do curso. Tamén se reunirá cando o solicite polo menos un tercio dos seus 
membros. A solicitude, que será sempre por escrito e asinada por tódolos membros 
solicitantes, deberá conte-la redacción textual dos puntos a incluír na orde do día, 
independentemente de que o seu presidente poida engadirlle outros asuntos. A sesión 
celebrarase como máximo no prazo de dez días lectivos contados desde o día seguinte á 
entrega da solicitude. 

4. O quórum válido en primeira convocatoria será de oito membros con voto, entre os que 
deben esta-lo presidente/a e mailo secretario/a, que levantará acta da sesión. En segunda 
convocatoria, o seguinte día lectivo á mesma hora, será suficiente a asistencia da terceira 
parte dos membros con voto, entre os que debe esta-lo presidente/a e mailo secretario/a. 

5. Os acordos adoptaranse por maioría simple de votos, sen prexuízo das decisións que esixan 
unha maioría cualificada. Requirirase a maioría absoluta na elección do director/a, e nas 
modificacións do presente regulamento. 

6. Só  se poderán adoptar acordos sobre asuntos que non figuren na orde do día por voto 
favorable da maioría, estando presentes tódolos membros do órgano. 
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7. Poderase formular por escrito, no prazo de 48 horas da reunión, e incorporarase á acta, o 
voto particular de calquera membro. 

8. Poderase aportar no acto, ou no prazo de 48 horas, o texto que se corresponda fielmente 
coa intervención dun membro do órgano. De igual xeito, e coa previa advertencia de 
transcrición textual, poderase dicta-lo contido dunha intervención, para a súa copia literal 
polo secretario. Cando o presidente/a estime unha duración excesiva dunha intervención 
textual poderalle esixir ó membro que a aporte por escrito. 

9. A acta aprobarase sempre na mesma ou na seguinte sesión. 

10. As sesións celebraranse sempre fora do horario lectivo e preferentemente nas tardes dos 
martes lectivos. Procurarase consensuar por maioría dos membros o horario máis adecuado. 

11. A asistencia é obrigatoria para o persoal docente membro do Consello, que deberá, no 
caso de ausencia, xustificalo de forma documental ante a presidencia do órgano. 

 

Artigo 17.-O Claustro de profesores 

O Claustro estará integrado pola totalidade dos profesores e profesoras que presten servicio 
neste colexio, e será presidido polo director do Centro. 

É o órgano propio de participación dos profesores no goberno do Centro e ten a 
responsabilidade de planificar, coordinar, decidir e, se é o caso, informar sobre tódolos aspectos 
docentes. 

As competencias do Claustro están recollidas no artigo 46 e 47 do R.O.C.E.I.P. 

 

Artigo 18.-Normas de funcionamento do Claustro de profesores 

1. O presidente ou secretario/a por orde do presidente convocará cun mínimo de 48 horas de 
antelación a tódolos membros, para reunións de carácter ordinario ou extraordinario. Nos 
casos urxentes e extraordinarios pode convocarse no mesmo día. 

2. A orde do día será fixada polo presidente, tendo en conta, no seu caso, as peticións dos 
demais membros, formulados por escrito, cunha antelación mínima de 10 días á data de 
reunión do órgano. A información sobre os temas que figuren na orde do día, estará a 
disposición dos membros cunha antelación mínima de 48 horas antes da sesión do Claustro. 

3. O Claustro reunirase preceptivamente unha vez por trimestre, e en todo caso, ó inicio e 
remate do curso. Tamén se reunirá cando o solicite polo menos un tercio dos seus membros. 
A solicitude, que será sempre por escrito e asinada por tódolos membros solicitantes, deberá 
conter a redacción textual dos puntos a incluír na orde do día, independentemente de que o 
seu presidente poda engadirlle outros asuntos. A sesión celebrarase como máximo no prazo 
de dez días lectivos contados desde o día seguinte á entrega da solicitude. 

4. Os acordos adoptaranse por maioría simple de votos, sen prexuízo das decisións que esixan 
unha maioría cualificada. 

5. Só se poderá n adoptar acordos sobre asuntos que non figuren na orde do día, por voto 
favorable da maioría, estando presentes tódolos membros do órgano. 

6. Poderase formular por escrito, no prazo de 48 horas da reunión, e incorporarase á acta, o 
voto particular de calquera membro. 
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7. Poderase aportar no acto, ou no prazo de 48 horas, o texto que se corresponda fielmente 
coa intervención dun membro do órgano. De igual xeito e coa previa advertencia de 
transcrición textual, poderase dicta-lo contido dunha intervención, para a súa copia literal 
polo secretario.  

8. Cando o presidente estime unha duración excesiva dunha intervención textual poderalle, 
esixir ó membro que a aporte por escrito. 

9. A acta aprobarase sempre na mesma ou na seguinte sesión. 

10.As sesións celebraranse sempre fora do horario lectivo e preferentemente nas tardes dos 
martes lectivos.Nos meses de xuño e setembro  poderanse convocar nas mañás en horario 
non lectivo. 

11.A asistencia é obrigatoria para tódolos membros. A falta de asistencia ás sesións deberá ser 
xustificada, ante a dirección, de forma documental. 
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TÍTULO II: ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

Artigo 19.-Os Equipos de Ciclo 

O funcionamento coordinado entre os mestres dun mesmo nivel e entre os mestres de niveis 
diferentes é indispensable, tanto para a consecución dun mellor rendemento educativo, como para 
unha efectiva realización da programación xeral anual. Esta coordinación faise a través destes 
equipos de ciclo. 

A súa composición, organización e competencias veñen regulados no título III, capítulo I do 
R.O.C.E.I.P. 

Os equipos de ciclo agruparán tódolos mestres /as que impartan docencia nel. Quedarán 
baixo a supervisión do xefe de estudios. Reuniranse os primeiros martes lectivos de cada mes e a 
asistencia ás reunións será obrigatoria para os seus membros. 

De cada reunión o coordinador/a levantará acta. Cada un dos equipos de Ciclo estará dirixido 
por un coordinador/a, o cal desempeñará o seu cargo por un espacio de dous cursos, sendo 
designado polo Director/a, oído o equipo de cada ciclo. 

As competencias dos equipos de ciclo así como o que corresponde facer a cada un dos 
coordinadores/as, así como o seu cese veñen regulados nos artigos do 54 ó 60 do R.O.C.E.I.P. 

 

Artigo 20.-A Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

A  Comisión de Coordinación Pedagóxica estará integrada polo Director/a, como Presidente, o 
xefe de estudios, os coordinadores/as de cada equipo de ciclo, os mestres/as de apoio á atención de 
alumnos con n.e.e. ,e, o coordinador/a do equipo de normalización lingüística; actuando como 
secretario/a un membro da Comisión, designado polo Director/a, oídos os restantes membros. 

As competencias desta Comisión veñen reguladas nos artigos 61 e 62 do R.O.C.E.I.P. 

As súas reunións estableceranse para os segundos martes lectivos de cada mes e das súas 
reunións levantará acta o seu secretario/a. 

 

Artigo 21.-O Equipo de Normalización Lingüística. 

Para seguir potenciando o uso da nosa lingua no noso Colexio, constituirase un Equipo de 
Normalización Lingüística que estará constituído por un mestre/a de cada ciclo ,nomeados polo 
Director por proposta da Comisión da Coordinación Pedagóxica,un deles/as actuará de 
Coordinador/a por dous cursos , que levantará acta de cada reunión. 

As reunións establécense para os terceiros martes lectivos de cada mes. 

As súas competencias veñen reguladas nos artigos do 63 ó 68 do R.O.C.E.I.P. 

 

Artigo 22.-O Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares. 

Son actividades complementarias as que se realizan co alumno no horario lectivo como 
visitas, traballos de campo, viaxes de estudio, conmemoracións, etc. 
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Son actividades extraescolares, aquelas que sendo organizadas polo Colexio e, figurando na 
programación xeral anual, aprobada polo Consello Escolar, se realizan fóra do horario lectivo, sendo, 
por tanto, a súa participación voluntaria. 

 

Este equipo estará constituído por un xefe/a, nomeado/a polo director/a por proposta do 
xefe/a de estudios, oída a Comisión de Coordinación Pedagóxica e, para cada actividade concreta, 
polos mestres/as que participen nela. 

As reunións deste equipo establécense para os cuartos martes lectivos de cada mes, e delas , 
o xefe/a levantará a correspondente acta. 

As competencias deste equipo veñen reguladas nos artigos do 69 ó 79 do R.O.C.E.I.P. 

 

Artigo 23.-As titorías 

Cada grupo de alumnos/as terá un titor/a que será designado polo Director/a por proposta do 
xefe de estudios de acordo co artigo 80 do R.O.C.E.I.P. 

Procurarase que as titorías recaian sobre os mestres/as que teñan maior horario semanal 
sobre o grupo de alumnos. 

Dentro do horario non lectivo de permanencia no Centro dos mestres/as establecerase unha 
hora semanal para a atención ós pais/nais. 

Establécese tamén, unha reunión global cos pais por titorías , niveis ou ciclos ó comezo de 
cada curso e cando as circunstancias especiais o requiran. 

As funcións dos titores/as veñen indicadas no artigo 81 do R.O.C.E.I.P. 
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TITULO III 

 

Artigo 24.-Organización práctica da participación de tódolos membros da Comunidade Educativa. 

Os pais son os responsables directos da educación dos seus fillos/as, por consecuencia, sen a 
súa participación sería imposible falar de comunidade educativa. 

Esta participación pode realizarse en dous niveis: individual e colectivo. O primeiro implica a 
relación persoal da cada  pai/nai cos responsables do Centro da formación dos seus fillos/as. O 
segundo , en troques, é un nivel institucional de participación, sendo a súa canle a Asociación de Pais 
de Alumnos existente no noso Colexio, e, a través dela, incluso, a participación no Consello Escolar do 
Centro, órgano colexiado de maior autoridade do Centro. 

Os mestres/as son os eixes vertebradores do proceso educativo. 

A súa participación na Comunidade educativa do Centro, coma xa quedou dita, pode facerse 
en tres frontes: 

1) A través dos Equipos Docentes. 

2) A través do Claustro de Profesores. 

3) A través do Consello Escolar. 

Os alumnos/as, principais protagonistas de Comunidade escolar son, debido a súa curta idade, 
os que de menos participación dispoñen. Non obstante, a través dos Delegados/as de cada clase, 
elixidos/as democraticamente por eles mesmos entre os alumnos/as de cada clase, nalgunhas 
ocasións e, para temas puntuais, a través do Consello Escolar, con voz pero sen voto, poderán 
participar e expoñe-las súas inquedanzas e necesidades. 

 

Artigo 25.-Normas de convivencia que favorezan a participación e as relacións entre os diferentes 
membros da comunidade educativa e entre os diferentes órganos de goberno e coordinación 
docente. 

É totalmente fundamental que exista no Centro unha boa convivencia entre tódolos membros 
da comunidade educativa na que abonde o diálogo, a participación e a información. Cando un 
mestre/a chegue destinado a este Centro facilitaráselle os documentos de planificación e xestión do 
Centro. 

Como xa quedou reflectido, ó comezo de cada curso escolar, os mestres titores/as terán unha 
reunión pública cos pais/nais dos seus alumnos/as. Esta reunión que poderá convocarse por aula, 
nivel ou ciclo marcará as pautas do que vai se-lo curso escolar e servirá, entre outras moitas cousas, 
de información para face-la labor titorial con cada pai/nai nas tardes dos martes lectivos. 

Se durante o Curso escolar, se deran condicións problemáticas ou de moita importancia 
informativa no Centro, non haberá ningún inconveniente en convocarse cantas reunións sexan 
precisas. 

Tódolos asuntos importantes do Centro deben seguir sempre o vieiro: pai/nai ou alumno/a-
mestre titor/a-Xefe de Estudios-Equipo directivo-Claustro de Profesores-Consello Escolar e 
Administración educativa, cando sexa preciso. 
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Artigo 26.-Modo de coordinarse os membros do Equipo Directivo, os Coordinadores/as de ciclo, os 
titores/as e demais equipos. 

Como xa quedou dito, os coordinadores dos catro ciclos estarán sempre coordinados co resto 
dos titores/as do seu ciclo a través da reunión mensual do primeiro martes do Equipo de Ciclo onde 
levantarán Acta recollendo todo o debatido e tódolos acordos acadados para ser trasladados ós 
outros equipos docentes ou ó Equipo Directivo. 

Os membros integrantes do Equipo directivo, tódolos martes de cada mes, cando non estea 
convocada outra reunión, reuniranse para debate-los últimos asuntos acaídos na semana e os 
procedentes dos Equipos Docentes. 

Os titores/as de cada nivel coordinaranse durante as estancias no Colexio nos quendas de 
supervisión da xornada única que se fan por niveis a fin de coordinar tódalas áreas do seu Proxecto 
Curricular. 

O Equipo de Normalización Lingüística coordínase tamén coa Comisión de Coordinación 
pedagóxica xa que o seu coordinador/a está presente en dita Comisión ó igual co Director/a, polo 
que, a Comisión de Coordinación Pedagóxica serve de recollida de tódalas inquedanzas e necesidades 
educativas que lle chegan a ela ou parten da mesma cara ós ciclos. 

 

Articulo 27.-Deseño procedemental das sesións de avaliación. 

Moitas veces nos temos queixado os mestres deste Centro que nos fai falta tempo para falar 
máis a fondo dos nosos alumnos/as ;  por iso, na Programación Xeral Anual de comezo de cada curso 
se programan tres sesións de avaliación relativas ós tres trimestres do Curso nas que os mestres/as 
que imparten algunha área ou apoio nun ciclo determinado se reúnen para avaliar a cada un dos 
alumnos/as buscando puntos de encontro e estudiando as causas, en cada caso, das cualificacións de 
cada alumno/a, tentando facer sempre unha avaliación continua e recuperadora. Estas sesións de 
avaliación son presididas polo Xefe de Estudios ou outro mestre/a en quen delegue. 

Nestas sesións, cada mestre titor/a coordina a avaliación dos seus alumnos/as levantando a 
correspondente acta dos resultados acadados así como as faltas de asistencia dos seus alumnos/as. 

Tódolos acordos tomaranse de forma colexiada. Para aqueles alumnos/as que non acaden os 
obxectivos programados se especificarán as medidas educativas complementarias. 

 

Artigo 28.-Procedemento de atención ós alumnos accidentados. 

Cando un alumno/a sofre un accidente dentro do recinto escolar, se é leve, como son na 
maioría dos casos, é levado inmediatamente a unha das cinco caixas de urxencias existentes no 
Colexio (dúas no edificio de Ed. Infantil :Patio e Aseo Mestres, e tres no edificio principal: Secretaría, 
oficina da A.P.A. e cuarto do mestre de Ed. Física) para ser curado/a baixo a responsabilidade da 
persoa que o teña ó seu cargo no intre de producirse o accidente. 

Se o accidente require de atención médica, o primeiro que se fará será aliviar ó alumno/a 
accidentado/a, facéndolle os primeiros auxilios e,asemade, localizando por teléfono ós seus pais na 
casa ou no traballo para que veñan ó colexio e se fagan cargo da situación. No suposto caso de non 
conseguir localizar ós pais de ningunha maneira, o mestre/a que teña ó seu cargo, nese intre, ó 
alumno/a o traslada o máis inmediatamente posible a un centro hospitalario para ser curado, previa 
comunicación ó Xefe de Estudios. 
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Desde hai tempo, este Colexio dispón dun Seguro Escolar privado de accidentes voluntario 
que subscribe a maioría das familias para que no caso de accidente os asegurados neste Seguro 
poidan ir ó  

Centro Hospitalario que desexe. A lista dos alumnos/as asegurados está exposta nos 
taboleiros de anuncios de Ed. Infantil, da Sala de Profesores e Secretaría. 

Na secretaría do Centro existe un ficheiro con tódalas fotocopias plastificadas da Cartilla da 
Seguridade Social ou Mutualidade dos alumnos/as, polo que no caso de non ter subscrito o Seguro 
Escolar privado, o alumno/a accidentado/a é levado o Hospital Materno Infantil da Seguridade Social 
onde é igualmente curado das súas lesións. 

Se o accidente se produce pola tarde durante as actividades extraescolares, se realizan os 
mesmos pasos que pola maña, sendo os mestres/as de garda de supervisión os responsables de curar 
ou facer que sexa curado o alumno/a accidentado ben sexa por ser levado pola súa familia ou, no 
caso de non localización, polos propios mestres/as. 

 

Artigo 29.-Normas para a utilización das instalacións, recursos e servicios educativos do Centro 
polos distintos sectores da Comunidade Educativa e as súas organizacións. 

Cando se vaia usa-lo Centro dun xeito ocasional, o Director/a poderá autoriza-lo uso das 
instalacións sempre que non se altere o normal desenvolvemento das actividades docentes. 

Cando se vaia usa-lo Centro dun xeito continuado presentarase por parte da entidade 
correspondente a solicitude ante a Dirección do Centro que solicitará do Consello Escolar o informe 
para a súa tramitación a Delegación Provincial de Educación, quen será quen resolverá o que 
proceda. 

A utilización das instalacións por parte da Asociación de País de Alumnos , Asociación de 
antigos alumnos , Federacións, Sindicatos, movementos de renovación pedagóxica e grupos de 
mestres, só require a solicitude previa ante a Dirección do Centro cunha antelación mínima de tres 
días, quen concederá a autorización dando coñecemento ó Consello Escolar e sempre que non se 
altere o normal funcionamento do Centro. 

Durante o horario lectivo ningún pai/nai pode acceder ás clases sen leva-lo permiso do 
Director/a ou do Xefe de Estudios. 

Durante o tempo de recreo, os alumnos/as non poderán permanecer noutros sitios que non 
sexan o patio de recreo ou o Biblioteca. Para poder estar noutras estancias precisarán do 
correspondente permiso do seu mestre titor/a. 

 

Artigo 30.-Maneira de xustificación das faltas de asistencia a clase do alumnado. 

Cando un alumno/a falte al clase, incidencia recollida polo mestre titor/a no parte de faltas 
diario, os pais/nais ou titores legais deberán xustificar, por escrito, tal falta cubrindo o impreso que 
para ese efecto dispón o Centro e que lle será entregado o seu mestre-titor/a. 

Cando un alumno/a non xustifique as faltas, poñerase en coñecemento dos seus pais e 
lembraráselles a obriga que teñen de atender ós seus fillos/as. 

O nº máximo de faltas permitido non poderá supera-lo 15% do total dos días lectivos. 

A falta de asistencia continuada a clase non xustificada e superior ó 15% dos días lectivos 
levará consigo a perda do dereito á avaliación continua. Neste caso, o Xefe de Estudios de acordo co 
artigo 13 da Lei Orgánica 1/96 do 15 de Xaneiro de Protección Xurídica do Menor, poñerao en 
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coñecemento das autoridades públicas competentes para que lle sexan adoptadas as medidas 
oportunas. 
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TÍTULO IV 

 

Artigo 31.-Dereitos e Deberes 

 Tódolos alumnos/as teñen os mesmos dereitos e deberes básicos sen máis distinción que os 
derivados da súa idade. 

 O Consello Escolar do Centro será o órgano encargado de resolve-los conflictos e impoñerá as 
sancións en materia de disciplina dos alumnos/as, sen prexuízo do sinalado no artigo 38 do presente 
Regulamento. 

  O Consello Escolar velará polo correcto exercicio dos dereitos e deberes do alumnos/as. 

 Os órganos de goberno adoptarán as medidas preventivas, tanto para garanti-los  dereitos e 
deberes dos alumnos/as como para impedi-la comisión de feitos contrarios ás normas de 
convivencia. 

 

Artigo 32.-Dereitos dos alumnos/as 

 O exercicio dos dereitos por parte dos alumnos/as implicará o recoñecemento e respecto dos 
dereitos dos demais membros da comunidade educativa. 

 Tódolos alumnos/as teñen dereito ás mesmas oportunidades. A igualdade proverase 
mediante a non discriminación e a integración dos menos favorecidos. 

 Tódolos alumnos/as teñen dereito a que o seu  rendemento escolar sexa avaliado con 
obxectividade. O Centro dará a coñecer nas reunións cos pais/nais establecidas para tal fin “os 
criterios de avaliación e promoción” consensuados polos equipos de ciclo e incluídos  no PCC  
aprobado polo Claustro de Profesores . A decisión sobre a promoción de cada alumno/a ó ciclo ou 
etapa seguinte será adoptada polo mestre-titor/a ,tendo en conta os informes do equipo de 
profesores . No suposto, que esta decisión sexa negativa será preceptivo o trámite de audiencia ós 
pais/nais ou titores legais do alumno/a. 

Os alumnos/as teñen dereito a un trato personalizado que se adecúe ó ritmo individual e ás 
capacidades intelectuais de cada alumno/a. 

 Os pais/nais ou titores legais dos alumnos/as estarán informados trimestralmente da 
evolución do rendemento educativo dos seus fillos/as, podendo reclama-las decisións que, como 
resultado da avaliación, se adopten ó remata-lo ciclo ou etapa, dispondo dun prazo de cinco días e 
facéndoo, por escrito, ante a Dirección do Centro expresando as alegacións que estime oportunas. O 
Director/a, para tal caso, nomeará unha comisión presidida polo Xefe de Estudios e integrado polo 
Coordinador/a do ciclo e  tódolos compoñentes do equipo de avaliación quen resolverá nun prazo de 
tres días trasladándolle a comunicación ós pais interesados. Os pais poderán, no caso de non serlles 
favorable a resolución da comisión, presentar outra reclamación ante a Delegación Provincial de 
Educación; Se entón, fora estimada, procederase a rectifica-la cualificación do alumno/a co Vº e 
Prace do Director/a. 

 Tódolos alumnos/as teñen dereito a que se lles respecte a súa liberdade de conciencia, as 
súas conviccións relixiosas, morais e ideolóxicas, así como, a súa intimidade. Os alumnos/as de 
Educación Infantil disporán de Aseos mixtos, os de Ed. Primaria serán distintos para ámbolos sexos. 
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 De acordo co principio de liberdade relixiosa, os pais/nais dos alumnos/as no momento de 
matricular ó alumno/a, farán constar a súa decisión de que o seu fillo/a curse ou non ensinanza 
relixiosa e moral católica, outras confesións relixiosas, cultura relixiosa ou actividades ofertadas polo 
Centro de acordo coa Orde de 4 de Outubro de 1995 e a resolución do 25 de Setembro de 1996. 

 Ó comezo de cada curso escolar e sempre antes do 15 de Setembro esta decisión poderá ser 
cambiada facéndolle chegar o oportuno escrito á Dirección do Centro. 

  

 Tódolos alumnos/as teñen dereito a que se respecte a súa integridade física e moral e a súa 
dignidade persoal e a que o Centro garde reserva sobre a información que posúa das circunstancias 
familiares e persoais. 

 Teñen dereito a utiliza-las instalacións do Centro coas limitacións da programación dos 
actividades escolares e extraescolares. 

 Teñen dereito a dispor dun Comedor Escolar dentro do Centro sempre que se cumpran as 
condicións e o nº mínimo de comensais establecido polo Consello Escolar. 

 

Artigo 33.-Deberes dos alumnos/as. 

 O estudio constitúe un deber básico dos alumnos/as e concretarase nas seguintes obrigas: 

-Asistir a clase con puntualidade e participar nas actividades orientadas ó desenvolvemento 
dos plans de estudios. 

- Cumprir e respecta-los horarios aprobados polo Consello Escolar para o desenvolvemento 
das actividades do Centro. 

-Segui-las orientacións dos mestres/as respecto á súa aprendizaxe e mostrarlle o debido 
respecto e consideración. 

-Respecta-lo dereito ó estudio dos seus compañeiros/as non molestando na clase nin a eles 
nin ós seus mestres/as. 

-Respecta-la liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a dignidade e a 
integridade de tódolos membros da Comunidade Educativa. 

-Respecta-lo proxecto educativo . 

-Coidar e empregar correctamente o mobiliario e as instalacións do Centro. 

-Respecta-los bens de tódolos membros da Comunidade Educativa. 

-Participar na vida docente en tódalas súas facetas. 
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TÍTULO V 

 

Artigo 34.-Normas de Convivencia 

 As correccións que se apliquen ó incumprimentos destas normas terán un carácter educativo 
e reparador garantindo sempre os dereitos e deberes dos alumnos/as.Nestas correccións terase en 
conta as seguintes circunstancias: 

 Ningún alumno/a pode ser privado do dereito a educación. 

 Non poderán imporse correccións contrarias á integridade física e persoal do alumno/a. 

 A corrección será sempre proporcionada á conducta do alumno/a e contribuirá á mellora do 
seu proceso educativo. 

 Cando se instrúa, por parte dos órganos competentes, un expediente, este terá en conta a 
idade e a súa situación educativa e familiar. 

 Os alumnos/as que, individual ou colectivamente, causen dano de forma intencionada ou por 
neglixencia ás instalacións ou ó material do Centro terán a obriga de repara-lo dano ou de 
facerse cargo do custe económico da súa reparación. O alumno/a que substraxera algún ben 
doutro membro da Comunidade educativa ou do Centro, terá que restituí-lo substraído. 

 Os alumnos/as non poderán suplanta-la personalidade doutros en actos da vida docente, así 
como ,  falsificar ou substraer documentos académicos. 

 

Artigo 35.-Circunstancias atenuantes. 

 recoñecemento espontáneo da súa conducta. 

 A falta de intencionalidade. 

 

Artigo 36.-Circunstancias agravantes. 

 A premeditación e a reiteración. 

 Causar dano, inxuria ou ofensa ós compañeiros/as ou mestres/as. 

 

Artigo 37.-Conductas contrarias ás normas de convivencia. 

Corrixiranse do seguinte xeito: 

 Amoestación privada por escrito. 

 Comparecencia inmediata ante o Xefe de Estudios ou Director. 

 Realización de traballos específicos no horario non lectivo, dentro do Colexio coa 
comunicación ós pais/nais baixo a tutela do mestre/a  titor/a que impuxo o castigo. 

 Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do 
Centro. 

 Cambio do grupo do alumno polo prazo de tempo non superior a unha semana. 
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 Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período non superior a tres 
días. 

 

 Suspensión do dereito de asistencia ó Centro por un prazo máximo de tres días. 

Serán competentes para decidi-las correccións previstas no apartado anterior: 

 As correccións dos apartados a, b e c , o mestre titor/a e o xefe de estudios. 

 A  corrección do apartado d e e , o Xefe de Estudios,  e o seu mestre titor/a , oído o alumno/a. 

 A corrección dos apartados f e g, o Consello Escolar oído o alumno/a.Esta corrección poderá 
ser encomendada ó Director. 

 O Director, oído o mestre titor/a, o alumno/a e os seus pais, tomará a decisión 
correspondente e levantará acta de dita comparecencia. 

 As conductas contrarias  ás normas de convivencia prescribirán no prazo dun mes e as 
correccións impostas ó remate de cada curso escolar. 

 Os pais ou titores legais do alumno/a poderán presentar reclamación no prazo de 48 horas 
contra as correccións impostas nos apartados f e g ante o Delegado Provincial de Educación quen 
dictará unha resolución que porá fin á vía administrativa. 

 

Artigo 38.-Conductas gravemente prexudiciais para a convivencia do Centro. 

 Non se poderán corrixi-las conductas gravemente prexudiciais sen o previa instrucción dun 
expediente informativo que acorde incoalo o Director por iniciativa propia, oído o mestre titor/a do 
alumno ou ben a instancias do Consello Escolar do Centro. 

 Considéranse conductas gravemente prexudiciais as seguintes: 

 Os actos de indisciplina, inxuria ou ofensas graves contra algún membro da Comunidade 
Educativa. 

 A reiteración, nun mesmo Curso Escolar, de conductas contrarias ás normas de convivencia do 
Centro recollidas no artigo 35 deste Regulamento. 

 A agresión grave, física ou moral contra algún membro da Comunidade Educativa ou a 
discriminación grave por calquera das razóns recollidas neste Regulamento. 

 Os danos graves causados por uso indebido ou intencionado dos locais, material ou 
documentos do Centro ou nos bens doutros membros da Comunidade Educativa. 

 Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades 
do Centro. 

 As actuacións prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da Comunidade 
Educativa do Centro ou a incitación á mesma. 

 A  suplantación de personalidade nos actos da  vida docente e a falsificación ou substracción 
de documentos académicos 

 Incumprimento das sancións impostas con anterioridade. 

Todas estas conductas graves poderán corrixirse con: 
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 Realización de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do Centro 
ou dirixidas a repara-los danos causados ás instalacións ou ó material do Centro ou ás 
pertenzas doutros membros da Comunidade Educativa.Estas tarefas realizaranse fóra do 
horario escolar. 

 Suspensión do dereito a participar nas actividades complementarias ou extraescolares do 
Centro. 

 Cambio de grupo. 

 Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período superior a cinco 
días e inferior a dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumno/a realizará 
os traballos e deberes que se determinen para evita-la interrupción do proceso educativo. 

 Suspensión do dereito de asistencia ó Centro por un período superior a tres días e inferior a 
un mes. Durante este período aplicarase o disposto no apartado d. 

 Cambio de Centro. 

 O Consello Escolar do Centro imporá as correccións enumeradas no apartado anterior 
segundo o procedemento previsto neste Regulamento. 

 Cando se impoñan as correccións previstas no apartado e, o Consello Escolar poderá levanta-
la suspensión do dereito de asistencia ó Centro do alumno/a ou readmitilo no mesmo, antes do 
esgotamento do prazo previsto na corrección, previa constatación de que se produciu un cambio 
positivo na súa actitude. 

 Tódalas correccións impostas prescribirán sempre ó remata-lo Curso Escolar no que se 
produciu ou  como máximo ós catro meses a contar desde  a súa comisión. 

 No caso do apartado f, castigo máximo que se pode impor a un alumno/a, este no se poderá 
efectuar ata que a Inspección de Educación Primaria outorgue ó alumno/a a praza escolar obrigatoria 
noutro Centro. 

 

Artigo 39.-Procedemento para a tramitación dos expedientes disciplinarios. 

 A instrucción do expediente levarase a cabo por un mestre/a do Centro designado polo 
Director/a. A incoación do expediente comunicaráselle ós pais ou titores dos alumnos que poderán 
recusar ó  instructor cando da súa conducta ou manifestacións poida inferirse falta de obxectividade. 
Ó iniciarse o procedemento ou en calquera momento da instrucción do mesmo, o Director ben por 
iniciativa propia ou por suxestión do instructor poderá adopta-las medidas provisorias que considere 
oportunas. Estas medidas poden ser: cambio de grupo ou suspensión do dereito de asistir a algunha 
clase ou ó Centro por un período non superior ós cinco días. As medidas adoptadas serán 
comunicadas ó Consello Escolar e/ou Comisión de Convivencia para o seu coñecemento.. 

 A instrucción do expediente deberá acordarse nun prazo non superior a dez días desde que se 
tivo coñecemento dos feitos producidos. Instruído  o expediente, oirase ó alumno e ós seus país ou 
titores, comunicándolle-las conductas que se lle imputan as medidas de corrección que se propoñen 
ó Consello Escolar do Centro. O prazo de instrucción non deberá exceder dos sete días. 

 O Director comunicará ó Servicio de Inspección Técnica o inicio do procedemento e o manterá 
informado da tramitación ata a súa resolución. 
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TÍTULO VI 

 

Artigo 40.-As A.P.A.S. 

 No Centro poderán existir  Asociacións de Pais de Alumnos de acordo coa lexislación vixente. 

 Estas Asociacións poderán: 

 Elevar propostas ó Consello Escolar para a elaboración do P.E.C. e ó Equipo Directivo para a 
elaboración da Programación Xeral Anual. 

 Recibir información do Consello Escolar daqueles aspectos da marcha do Centro que 
consideren oportunos. 

 Informar ós seus Asociados das súas actividades. 

 Elaborar informes para o Consello Escolar a petición deste. 

 Elaborar propostas de modificación do Regulamento de Réxime Interior. 

 Formular propostas para a realización de actividades complementarias e extraescolares, que, 
unha vez aceptadas, deberán figurar na Programación Xeral Anual. 

 Recibir unha copia da Programación Xeral Anual e do Proxecto Educativo do Centro unha vez 
que estean aprobados. 

 Recibir información sobre os libros de texto e os materiais didácticos adoptados polo Centro 
cada curso escolar. 

 Facer uso das instalacións do Centro nos termos que estableza o Consello Escolar de acordo 
coa lexislación vixente. 

 Que sexan aprobados polo Consello Escolar e que figuren na Programación Xeral Anual as 
actividades organizadas polas A.P.A.S. no recinto escolar e dirixidas ós alumnos/as do Centro. 

 Que pola Dirección do Centro lles sexa facilitada unha dependencia dentro do Centro, cando 
as dispoñibilidades o permitan, para o desenvolvemento das funcións que lles son propias. 

 Serán responsables as A.P.A.S. dos desperfectos ou danos, así  como da limpeza das 
instalacións usadas, se fora o caso. 

 No caso de funcionamento do Comedor Escolar será a A.P.A., a encargada do funcionamento 
e xestión do comedor atendendo ás directrices que marque o Consello Escolar no marco da 
lexislación vixente. 

 

Artigo 41.-Persoal non docente adscrito ó Centro. 

 O Conserxe depende funcionalmente do Director. As súas funcións e horario de traballo serán 
aquelas que estableza o Servicio Municipal de Educación do Concello da Coruña de quen depende. 

 O persoal de limpeza rexerase polo regulamento que a  empresa contratante estableza co 
Servicio Municipal de Educación. 
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DISPOSICIÓN FINAL PRIMEIRA 

 

 Este regulamento e, sobre todo, o referente os dereitos e deberes , lerase e comentarase en 
cada clase durante os primeiros días de cada Curso Escolar e cando o mestre titor/a o considere 
oportuno. 

 Entrará en vigor a partires da data da súa aprobación e permanecerá vixente ata que sexa 
derrogado ou reformado. Mentres estea en vigor será de estricto cumprimento non podendo ser 
modificado senón polo mesmo órgano que o elaborou e aprobou. 

 O Consello Escolar velará polo fiel cumprimento do mesmo tomando as medidas que estime 
oportunas no caso de que se cometa algunha infracción ó mesmo. 

 Naquelas materias ou circunstancias que non aparezan aquí reguladas ben por omisión ou 
porque non haxa disposición que así o regulamenten, atenderase ó que dispoña o Consello Escolar ou 
Administración Educativa. Este  Regulamento foi repartido con sete días de antelación a tódolos 
mestres/as, Xunta Directiva da A.P.A. e representantes do Consello Escolar e foi aprobado por 
UNANIMIDADE na sesión extraordinaria do Consello Escolar na Coruña o día 26 de Maio de 1998. 
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CONCRECIÓN DALGÚNS ASPECTOS DO R.R.I. 
 
 
 

 1.- XERAIS. 
 
 1.1. Entradas e saídas. 
  
 Primeiro. En canto soe a sirena, os profesores/as con quenda de patio baixarán a recoller ós 
alumnos/as. O resto do profesorado subirá ás súas aulas a esperalos. 
 Segundo. Nas subidas do recreo convén que se tranquilicen un pouco antes de comezar o 
movemento das filas. O nivel de excitación é grande, o que implica carreiras, berros... Para evitar iso, 
non deben subir ata que haxa un orde relativo nas filas. 
 O profesorado ocupará a aula que lle corresponda inmediatamente despois do toque de 
sirena. 
 Terceiro.  Nas baixadas, tanto para o recreo coma no fin da xornada escolar, o profesor/a 
que se atope na aula a última hora baixará cos alumnos para conservar a orde. 
 Cuarto. Agás casos debidamente xustificados, os alumnos non irán os servicios nas subidas 
do recreo. 
 Quinto.  Todo o profesorado do centro está abrigado a corrixir e actuar de inmediato fronte a 
conductas desviadas da norma ( berros, carreiras polos corredores, linguaxe vulgar, agresividade 
verbal ou física...). Dado que a efectividade das medidas correctoras vén condicionada pola 
inmediatez da resposta, procurarase que esta sexa axeitada, conseguinte á realización da conducta 
e sen necesidade de comunicación previa ó titor/a correspondente.  Os alumnos deben comprender 
que todos somos os seus profesores, coa abriga de educalos, sexamos ou non titores deles. 
 
 1.2.  Patios. 
 
 Primeiro.  As quendas de patio están debidamente publicitadas. Seguiranse as normas que 
para a ubicación do profesorado dictou a xefatura de estudios a principio de curso: deberá 
distribuírse nas zonas de atención preferente. 

Segundo.  Caso de accidente que implique o traslado dalgún neno, avisarase 
inmediatamente ós pais e titor/a correspondente. As primeiras medidas de atención serán tomadas 
por un dos profesores de quenda. O seguimento será efectuado polo titor/a. 

Terceiro.  No caso de conductas pouco habituais e perturbadoras da normal convivencia, 
avisarase ó titor/a para que se faga cargo do neno/a implicado e tome as medidas oportunas. 

 
1.3.  Puntualidade. 
 
Primeiro.  A puntualidade é de obrigado cumprimento para tódolos membros da comunidade 

escolar. As portas do colexio pecharanse ás 9.10. Tódolos alumnos que cheguen máis tarde desa 
hora deberán xustificar documentalmente a impuntualidade e non poderán acceder á clase ata ser 
autorizados por algún membro do equipo directivo.  

Segundo. Caso de reiteradas faltas de puntualidade e logo que teren avisado, por escrito, ós 
pais, se estas persisten, comunicarase a incidencia á xefatura de estudios para iniciar os trámites  
diante dos servicios sociais do concello. A discrecionalidade da aplicación desta norma non 
corresponde o profesorado senón o equipo directivo do centro que estudiará as excepcións que se 
puideran presentar. 

 
 
 
 
 
 
 



Regulamento de Réxime Interior                                                                                 C.E.I.P. Wenceslao Fernández Flórez 

 

 - 24 - 

 
1.4. Biblioteca. 
 
Primeiro. A biblioteca é un aula máis do centro. A súa organización e a responsabilidade de 

funcionamento corresponde ó profesor encargado dela. Toda utilización da biblioteca para outros fins 
alleos ós que está destinada será coordinada con el. 

Segundo. Baixo ningún concepto serán enviados os nenos castigados á biblioteca. Esta 
asociación entre castigo e libros non é beneficiosa para a formación dos nenos e causa problemas 
de orde,. 

Terceiro. Hai normas consensuadas para a utilización deste servicio. Durante os recreos, só 
se achegarán aqueles nenos/as que pretendan permanecer nela ou aqueles que queiran pedir ou 
devolver un libro. Neste caso, feita a operación de préstamo ou devolución, baixarán inmediatamente 
ó recreo. Non hai excepcións e ninguén debe quedar nos corredores ou nas aulas. 

 
1.5. Profesorado especialista. 
 
Primeiro. Como norma xeral, o profesorado especialista recollerá ós nenos na súa aula. No 

caso de música, é responsabilidade do profesorado acompañar e recoller ós seus alumnos ata a 
aula. 

Segundo. Nas clases de relixión, abandonará a aula o grupo menos numeroso de alumnos, 
sexa de relixión ou de ensino alternativo. 

Terceiro. O profesorado-titor non se ausentará da aula ata que chegue o profesor 
especialista. 

Cuarto.  As ausencias por baixa ou calquera outro motivo do profesorado especialista serán 
cubertas, como norma, polo profesorado titor/a. 

 
2.- DENTRO DA AULA. 
 
2.1.  Saídas ó servicio. 
 
Primeiro.  Como norma xeral, agás prescrición médica ou necesidade urxente, é 

perfectamente factible o control dos esfínteres dende idades moi temperás. Xa que logo, evitaranse 
os “paseos” ós servicios, sendo tanto máis estrictos canto maiores sexan os nenos. 

Segundo. Baixo ningún concepto acudirán ós servicios no cambio de clase. 
 
2.2. Limpeza. 
 
Primeiro. Extremarase o control da limpeza dentro e fóra da aula. 
 
2.3. Medidas correctoras. 
 
Primeiro.  O profesorado é responsable das medidas correctoras que aplique na súa aula. A 

normativa prohibe expresamente a privación de clase a calquera alumno, polo que nunca se deben 
expulsar fóra da aula. 

Segundo. É igualmente responsabilidade do profesorado levar un rexistro de todas aquelas 
conductas disruptivas na aula. Para aplicar medidas severas ( se consideran faltas graves as leves 
reiteradas ), é necesaria a incoación dun expediente que debe estar avalado por ese rexistro e as 
comunicacións pertinentes, por escrito, ós pais. 

Terceiro. O recreo é necesario para unha interrupción da actividade escolar e para o 
descanso dos alumnos. Caso de castigar a un neno sen el, o profesor/a terá que quedarse a cargo, 
dentro da aula, do neno ou nena castigado. Non poden quedar sos en ningún momento e non se 
pode utilizar outras dependencias (corredores) do centro para a aplicación dos castigos. 
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3. SAÍDAS ESCOLARES. 
 
Primeiro.  As saídas escolares forman parte da programación de aula, son unha extensión da 

actividade fóra do centro escolar. Ó estar aprobadas polo consello escolar, son de obrigada 
asistencia. Os pais non poden impoñer criterio algún sobre elas, agás a través dos órganos 
colexiados ou suxestións da A.N.P.A. 

Segundo.  No caso de que algún neno comunique ó titor á negativa dos pais a realizar 
algunha das saídas programas e aprobadas polo consello escolar, comunicarase á xefatura de 
estudios para que tome as medidas axeitadas. Na nota na que se pide autorización, farase mención 
da obriga de asistir a tódalas actividades e, por descontado, á clase. 

Terceiro.  Se a saída implica a contribución económica do alumnado e hai negativa dalgún 
pai ou nai a sufragar parte dos gastos de transporte, deberá ser o centro quen asuma ese gasto 
(sempre e cando haxa unha constatación de falta de recursos económicos). 

Cuarto. Os alumnos que regresen dalgunha saída programada deberán subir inmediatamente 
á súa aula, sen permanecer no patio. Normalmente coincide con algunha clase de educación física e 
se perturba o desenvolvemento habitual desa actividade. Dentro da aula, o titor/a decidirá se debe 
haber un tempo de espallamento para os seus alumnos.     
 
 4. UTILIZACIÓN DE ESPACIOS COMÚNS. 
 
 Primeiro.  A xefatura de estudios coordinará a utilización dos espacios comúns do centro. 
Para calquera actividade, é preciso a comunicación previa.  

 


