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1.-  INTRODUCCIÓN 
 
O presente documento recolle as Normas de Organización, Funcionamento e 

Convivencia do noso Centro como mecanismo claro e sinxelo para dar resposta eficaz 
ás esixencias propias do funcionamento do Centro así como, aquelas medidas 
facilitadoras das relacións entre todos os componentes da Comunidade Escolar.  

Na elaboración do mesmo tivéronse en conta as referencias normativas que 
desenrolan este apartado no eido da normativa educativa así como as aportacións dos 
distintos sectores da comunidade educativa co obxetivo de acadar unha Educación de 
respeto, tolerancia e liberdade. 

Este documento é unha adaptación do actual Regulamento de Réxime Interno 
RRI, á normativa actual. Foi aprobado pola Dirección do Centro despois de ser 
avaliado positivamente polo Consello Escolar en reunión celebrada en sesión ordinaria 
o …………………. 

 
2.- FUNDAMENTACIÓN 

 
O noso Centro, no exercicio da súa autonomía procede a elaborar as normas de 

organización e funcionamento e convivencia no marco da lexislación vixente: 
 

 Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade 
educative, LOMCE. 

 Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, LOE. 
 Decreto105/2014, do 4 de setembro polo que se establece o currículo a 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, artigo 6. 
 Constitución española, artigo 27.2. 
 Lei 4/2011 do 30 de xuño de convivencia e participación da comunidade 

educativa. 
 Real Decreto 732/95 do 5 de maio que regulaos Dereitos e Deberes dos 

Alumnos e normas de convivencia. 
 Decreto 374/ 96 do 17 de outubro que establece o Regulamento Orgánico 

dos Centros de Educación Infantil e Primaria. 
 Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se establecen determinados 

aspectos organizativos e de funcionamento dos Centros de Educación 
Infantil e Primaria . 

 Decreto 92/1988, do 28 de abril, polo que se regulan os órganos do 
goberno dos centros públicos de ensino non universitario.   

 Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 
30 de xuño. 

 Real Decreto 1543/88 de 28 de Outubro sobre dereitos e deberes dos 
alumnos. 
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 Lei Orgánica 8/1995, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación. 
 Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación 

educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 Orden do 24 de xullo de 1998, pola que se establece a organización e 

funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

 Circular 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 
e Innovación Educativa pola que se ditan instrucciósn para coordinar as 
actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación 
educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 
 

 3.- FINS 
 

 Garantir un ambiente educativo de respeto mútuo. 
 Asegurar unha educación no respeto dos dereitos e liberdades fundamentais. 
 Promover a resolución pacífica dos conflictos fomentando valores, actitudes e 

prácticas que permitan mellorar a convivencia escolar.  
 Sensibilizar aos distintos sectores da comunidade educativa da importancia da 

convivencia como eixe fundamenal para o desenrolo persoal e social. 
 

4.- NORMAS DE CONVIVENCIA. ORGANIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN DOS 
DISTINTOS SECTORES DA COMUNIDADE EDUCATIVA NA CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
 
4.1.- PARTICIPACION DO PROFESORADO  
 
Os profesores/as do Centro participarán na vida do mismo a través do: 
 
 A. Órganos universoais: 

Están constituídos polo Equipo Directivo: 
 
1. Director/a 
2. Xefe/a de Estudos  
3. Secretario/a. 

 
 B. Órganos colexiados de goberno: 

 
1. Claustro de profesores/as 
2.Consello Escolar 

 
 C. Órganos de coordinación docente: 
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Equipos de Nivel 
Departamento de Orientación 
Comisión de Coordinación Pedagóxica 
Equipo TICs 
Equipo de Dinamización da Língua Galega. 
Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares 
Equipo de Plurilingüísmo 
Titorías. 

 
 
4.1.1.  EQUIPO DIRECTIVO 
 

Segundo o artigo 131 da LOMCE: 
 

- O Equipo Directivo é o órgano executivo de goberno dos centros públicos, 
estará integrado polo Director/a, o Xefe/a de estudos, o 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/a e as funcións específicas 
legalmente establecidas. 

- O Director, previa comunicación ao Claustro de profesores e ao Consello 
Escolar, formulará proposta de momeamento e cese á Administración educativa 
dos cargos de xefe de estudos e secretario/a de entre os profesores/as con 
destino definitivo en dito Centro. 

- Todos os membros do Equipo Directivo cesarán nas súas funcións ao término 
do seu mandato e cando se produza o cese do director/a. 

- 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. 

 
Os artigos 134,135,136,137,138 da LOMCE establecen os requisitos, 
procedemento para a selección, nomeamento, cese do Director/a, así como o 
recoñecemento da función directiva. 
 
A) FUNCIÓNS DO DIRECTOR/A               
 

Segundo o artigo 132 da LOMCE, son competencias do Director/a: 
 

a) Ostentar a representación do centro, representar á Administración educativa no 
mismo e facerlle chegar a ésta os plantexamentos, aspiracións e necesidades 
da comunidade educativa. 
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b) Dirixir e coordinar todas as actividades do centro, sen perxuízo das 
competencias atribuídas ao Claustro de profesores e ao Consello Escolar. 

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

d) Garantizar o cumprimento das leis e demáis disposicións vixentes. 
e) Exercer a xefatura de todo o persoal adscrito ao centro. 
f) Favorecer a convivencia no centro, garantizar a mediación na resolución de 

conflictos e impoñer as medidas disciplinarias que correspondan aos alumnos e 
alumnas, en cumplimento da normativa vixente, sen perxuizo das competencias 
atribuídas ao Consello Escolar no artigo 127 desta Lei Orgánica. A tal fin, 
promoverase a axilización dos procedementos para a resolución dos conflictos 
nos centros. 

g) Impulsar a colaboración cas familias, con institucións e con organismos que 
faciliten a relación do Centro co entorno e fomentar un clima escolar que 
favoreza o estudio e o desenrrolo 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 de profesores e executar os acordos adoptados, no ámbitos das súas 
competencias. 

j) Realizar as contratacións de obras, servicios e suministros, así como autorizar 
os gastos de acordo co presuposto do centro, ordenar os pagos e visar as 
certificacións e documentos oficiais do centro, todo isto de acordo co que 
establezan as Administracións eduativas. 

k) Propoñer á Administración educativa o nomeamento e cese dos membros do 
equipo directivo, previa información ao Claustro de profesores e ao Consello 
Escolar do centro. 

l) Aprobar os proxectos e as normas ás que se refire o capítulo II do título V da 
presente Ley Orgánica. 

m) Aprobar a programación xeral  anual do centro, PXA, sen perxuízo das 
competencias do Claustro do profesorado, en relación ca planificación e 
organización docente. 

n) Decidir sobre a admision de alumnos e alumnas, con suxección ao establecido 
nesta Ley Orgánica e disposicións que a densenvolva. 

o) Aprobar a obtención de recursos complementarios de acordo co establecido no 
artigo 122.3. da LOMCE. 

p) Fixar as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais cas 
Administracións locais, con outros centros, entidades e organismos. 

q) Calesqueira outras que lle sean encomendadas pola Administración educativa. 
 
Segundo o artigo 8 do Decreto8/2015, do 8 de xaneiro, o Equipo Directivo terá 
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ademais as seguintes funcións:  
  

a) Elaborar, de ser o caso, o plan de convivencia do Centro e as demais 
actuacións derivadas do desenvolvemento, seguimento, avaliación e revisión 
deste, así como as demais competencias da comisión de convivencia, mentres 
esta non estea constituída. 

b) Impulsar as actividades previstas no plan de convivencia, así como velar pola 
realización destas e polo cumprimento das normas de convivencia. 

c) Garantir as condicións para que exista no Centro un adecuado clima escolar que 
favoreza a aprendizaxe e a participación do alumnado. 

d) Garantir o exercicio da mediación e, a imposición de medidas correctoras. 
e) Velar polo cumprimento das medidas correctoras por parte do alumnado. 

 
4.1.2. O/A XEFE/A DE ESTUDIOS E SECRETARIO/A 
           
Segundo os artigos 28, 29, 30, 31, 32 e 33 do Decreto 374/1996, de 17 de outubro, 
polo que se aproba o reglamento orgánico das escolas de educación infantil e 
primaria: 
 

-   O Xefe/a de Estudios  e o Secretario/a, serán designados polo Director entre 
os mestres con destino  definitivo no Centro, logo da comunicación ao Consello 
Escolar. 
             -  Non poderán ser nomeados Xefe/a de Estudios ou Secretario/a os mestres 
que por calquera causa, non vaian prestar servicio no centro no curso académico 
seguinte a súa toma de posesión. 
            -  O Director/a remitirá os nomes dos mestres  que ocuparán os cargos ó 
Delegado Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a fin de 
que sexan nomeados por este.O nomeamento e toma de posesión realizaranse  con  
efectos do 1 de xullo seguinte á celebración das eleccións. 
            -  En casos excepcionais, previa proposta do Director/a, oído o Consello 
Escolar,poderán ser nomeados  profesores que non teñan destino definitivo no centro. 
            -  O Xefe/a de Estudios e o Secretario/a cesarán nas súas funcións ó remate do 
seu mandato  ou ó producirse algunha das circunstancias seguintes: 

 
 Renuncia motivada aceptada polo Delegado Provincial da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria, logo do informe do Director/a do 
Centro. 

 Traslado temporal ou definitivo, voluntario ou forzoso, pase a situación de 
servicios especiais, xubilación, excedencia voluntaria ou forzosa e 
suspensión de funcións de acordo co disposto na lexislación vixente. 

 Cando cese o Director que os designou. 
 Cese polo Delegado Provincial da Consellería de Educación e 
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Ordenación Universitaria a proposta do Director  mediante escrito 
razoado, logo de comunicación ó Consello Escolar. 

 
 

- O Delegado Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 
 poderá cesar ou suspender de funcións a calquera dos membros do Equipo Directivo, 
cando exista incumprimento grave das súas funcións, previo informe razoado do 
Director, dando audiencia ó interesado he oído o Consello Escolar. 

- Cando cese nas súas funcións o Xefe/a de Estudios ou o Secretario/a  polas 
causas numeradas nos artigos anteriores, o Delegado Provincial da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria, nomeará, para o período restante do mandato 
do Director, ó mestre que este designe, logo de comunicación ó Consello Escolar. 
             - En caso de enfermidade, ausencia ou suspensión de funcións do Xefe/a de 
Estudios ou do Secretario farase cargo temporalmente das súas funcións o mestre que 
designe o Director, logo de comunicación ao Consello Escolar. 
 
 

A) FUNCIÓNS DO XEFE/A DE ESTUDOS 
 

Segundo o artigo 34 do Decreto 374/1996, de 17 de outubro, polo que se aproba o 
reglamento orgánico das escolas de educación infantil e primaria, son 
competencias do Xefe de Estudos: 
 

a) Exercer, por delegación do Director/a e baixo a súa autoridade, a xefatura do 
persoal  docente en todo o relativo o réxime académico. 

b) Substituir o director en caso de ausencia ou enfermedade ou      suspensión 
de funcións. 

c) Coordinar e velar pola execución das actividades de carácter académico e de 
orientación de profesores/as e alumnos/as, en relación co proxecto educativo do 
centro, os proxectos curriculares de etapa e a programación xeral anual. 

d) Elaborar, en colaboración cos restantes órganos unipersoais, os horarios 
académicos de alumnos/as e profesores/as de acordo cos criterios aprobados polo 
Claustro e co horario xeral incluído na programación xeral anual, así como velar polo 
seu cumprimento. 

e) Coordinar as actividades dos coordinadores de ciclo. 
f)  Coordinar e orientar a acción dos titores de acordo co plano 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 ós procesos 
de avaliación, adaptacións curriculares  e actividades de recuperación, reforzo e 
ampliación. 
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i) Facilitar a organización dos alumnos e impulsar a súa participación no centro. 
j) Establecer os mecanismos para corrixir ausencias imprevistas do profesorado, 

atención a alumnos accidentados ou calquera eventualidade que incida no normal 
funcionamento do centro. 

k) Organizar a atención dos alumnos nos períodos de lecer.  
l) Calquera outra función que lle encomende o director dentro do ámbito da súa 

competencia. 
 
Segundo o artigo 8 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, o Equipo Directivo 

terá ademais as seguintes funcións: 
 a) Coordinar e dirixir as actuacións establecidas no plan de convivencia do 
Centro e nas normas de convivencia do Centro. 
 b) 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 accción titorial e de atención á 
diversidade do Centro. 
 c) Promover o exercicio da mediación que se leve a cabo no Centro. 
 d) 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. 
 
 

B) FUNCIÓNS DO SECRETARIO/A 
 
Segundo o artigo 35 do Decreto 374/1996, de 17 de outubro, polo que se aproba o 
reglamento orgánico das escolas de educación infantil e primaria, son 
competencias do secretario: 
 

a) Ordenar o réxime administrativo do Centro de conformidade coas directrices 
do Director/a. 

b) Actuar como secretario/a dos órganos colexiados do Centro, levantar acta 
das sesións e dar fe dos acordos co visto e prace do Director/a. 

c) Custodiar os libros e arquivos do Centro coa colaboración dos coordinadores 
do ciclo. 

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 do Director, a actividade e 

funcionamento do  persoal da administración e servicios adscritos ao Centro 
h) Elaborar o anteproxecto de presuposto do Centro de acordo coas directrices 

do Consello Escolar e oída a Comisión Económica. 
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i) Ordenar o réxime económico do centro, de conformidade coas instruccións do 
Director/a, realizar a contabilidade e render contas ante o Consello Escolar e as 
autoridades competentes. 

j) Velar polo mantemento material do centro en tódolos seus aspectos, de 
acordo coas indicacións do Director/a. 

k) 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. 

l) Presidir, no seu caso, e, por delegación do Director, a Comisión Económica. 
ll) Calquera outra función que lle encomende o Director dentro do ámbito da súa 

competencia 
 
 
 ÓRGANOS COLEXIADOS 
 

O CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES terá os órganos colexiados 
sinalados na lexislación vixente. 
 
 
4.1.3. CONSELLO ESCOLAR 

 
 
             - O Consello Escolar do CEP PLURILINGÜE IGREXA VALLADARES é o 
órgano a través do cal participan na xestión do mesmo os distintos membros da 
comunidade escolar 

Segundo o artigo 126 da LOMCE o Consello Escolar do CEP PLURILINGÜE 
IGREXA VALADARES estará formado polos seguintes membros: 
 

 O Director/a que será o seu presidente/a 
 O Xefe/a de Estudios 
 Un representante do Concello de Vigo 
 5 mestres elexidos polo Claustro 
 4 representantes dos pais de alumnos 
 1 pai proposto pola ANPA con maior número de afiliados 
 Un representante do persoal da administración e de servicios 
 O secretario/a con voz pero sin voto 

 
Segundo o apartado d) e e) : 

 O número de profesores e profesoras non podrá ser inferior a un terzo do 
total dos componentes do Consello, elexidos polo Claustro en 
representación do mesmo. 

 O número de país, elexidos respectivamente por e entre eles, que non 
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podrá ser inferior a un terzo do total dos compoñentes do Consello. 
 
A.- PROCEDEMENTO DE ELECCIÓN 
 

O procedemento de elección dos membros do Consello Escolar do CEP 
PLURILINGÜE IGREXA VALADARES desenvolverase de acordo coa lexislación 
vixente e sempre que ditas  convocatorias sexan publicadas no DOG pola Consellería 
de Educación. 

A organización e supervisión do procedemento de elección dos membros do 
Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral que se constituirá segundo o artigo 
30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril. 

- Serán competencias da citada Xunta; 
 
a) Aprobar e publicar os censos electorais que deberán reflexar en todo caso, 

nome e apelidos dos electores. Son electores e elexibles todos os membros 
da comunidade escolar de entre os seus propios membros. 

b) Concretar o calendario electoral de acordo coa lei. 
c) Ordenar o proceso electoral. 
d) Admitir e proclamar condidaturas. O prazo de admisión de candidaturas non 

será inferior a sete días. Pechado o prazo, proclamará ós candidatos. 
e) Promover a constitución das distintas mesas electorais. 
f) Resolver as reclamacións presentadas contra a resolución das mesas 

electorais. 
g) Proclamar os candidatos elexidos e remitilas correspondentes actas á 

Delegación Provincial. 
 

- A Xunta Electoral solicitará do Concello  de Vigo a designación dun 
representante para formar parte do Consello Escolar. 
 
 
B.- ELECCIÓN DOS REPRESENTANTES DOS PROFESORES 
 

Os representantes do profesorado no Consello Escolar serán elexidos polo 
Claustro de entre os membros do mesmo que fosen proclamados pola Xunta Electoral. 
O voto será directo,secreto e non delegable. 

- O Director/a do Centro procederá a convocar o Claustro para: 
 
a) Dar lectura ás normas establecidas pola lei no relativo a este apartado. 
b) Facer pública a relación de candidatos proclamados como tales pola Xunta 

Electoral. 
c) Fixar a data de celebración do Claustro de carácter extraordinario,que terá 

como único punto da orde do día a elección dos representantes dos profesores no 
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Consello Escolar. 
 Nesta sesión constituirase unha mesa electoral integrada polo Director/a 

do Centro que actuará como presidente/a, os profesores/as de maior e 
menor idade, actuando este último como secretario/a. 

 Cada profesor/a fará constar na súa papeleta un máximo de  4 nomes. 
Se da votación non resultase elexido o número correspondente repetirase 
o acto sucesivamente ata acadalo.  
 
 

C.- ELECCIÓNS DOS REPRESENTANTES DOS PAIS/NAIS OU TITORES/AS 
LEGAIS 
 

- A representación dos pais/nais no Consello Escolar corresponderalles a estes 
ou os representantes legais dos alumnos independentemente do número de fillos 
escolarizados no centro, sendo electores e elexibles o pai ou nai ou tutor/a legal no seu 
caso dos alumnos matriculados no centro e que  polo  tanto deberán figurar no censo. 

- A elección producirase entre os candidatos admitidos e proclamados como 
tales pola Xunta Electoral.  O censo electoral estará exposto no taboleiro de anuncios 
do centro con 10 dÍas de anticipación á data fixada para o acto electoral, para 
comprobación e posible reclamación por parte dos pais/nais. 

 
 Para a elección constituirase unha mesa electoral integrada polo 

Director/a  que actuará como presidente e catro pais  designados por 
sorteo  público entre os que non se presenten como candidatos actuando 
como secretario o de menor idade.  
 

 A Xunta deberá prever o nomeamento de suplentes designados tamén 
por sorteo. 

 
  A mesa electoral encargarase de presidir a votación, conservar a orde, 

velar pola pureza do sufraxio e realizar o escrutinio. 
 

 Poderán actuar  como supervisores da votación os pais dos alumnos 
matriculados no Centro propostos por cada unha das Asociacións de Pais 
de alumnos ou avalados para eso pola sinatura de 10, electores. 

 
 O voto será directo, secreto e non delegable. Cada elector acreditará a 

súa persoalidade mediante presentación  do DNI ou calquera outro 
documento oficial e fará constar na súa papeleta un máximo de 3 nomes 
de entre os candidatos proclamados. 

 
- A Xunta electoral solicitará  á Asociación de Nais e Pais de alumnos/as do 
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Centro, legalmente constituída, que teña maior número de asociados a proposta dun 
representante para o Consello Escolar, dando un prazo de 10 días ó efecto. 

- No caso de non existir proposta da ANPA para ocupar a praza que lle 
corresponda á mesma, esta vacante cubrirase conxuntamente e co mesmo 
procedemento que os outros representantes dos pais a efectos de futura renovación 
parcial, asignarase a praza correspondente ó candidato máis votado. 
 
 
 
D.- ELECCIÓN DO REPRESENTANTE DA ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS 
 

- O representante do persoal de administración e servicios será elexido polo 
persoal que realiza no centro funcións desta natureza, sempre que estean vinculados 
ao Centro por relación xurídica, administractiva ou laboral, tendo todo o persoal que 
reúna estes requisitos a condición de elector ou elexible, debendo en todo caso 
presentar a oportuna candidatura perante a Xunta Electoral. 

- Para elección do citado representante constituirase unha mesa integrada polo 
Director/a que actuará como presidente/a, o secretario/a do Centro e o membro do 
citado persoal de maior idade. 

- O voto será directo, secreto e non delegable facendo constar na papeleta o 
nome da persoa á que se lle outorga a representación. 

 
E.- RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 

 
- Dous anos despois de que se constitúa o Consello Escolar con todos os 

membros, levarase a cabo a primeira renovación parcial  e serán substituídos os 
seguintes membros: 

 
 Dous mestres  e tres pais. 

 
- Dous anos despois, substituiranse os membros  non contemplados na 

renovación parcial anterior: 
 

 O representante do persoal da administración e servicios, tres 
mestres e dous pais, un destes proposto pola ANPA. 

 
F.- FINALIZACIÓN DO PROCEDEMENTO 
 

- Cada mesa electoral unha vez concluída a votación correspondente  procederá 
ó escrutinio dos votos. Farase público e  redactarase a correspondente acta asinada 
por todos os membros. 

Nesta acta, farase constar: 
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 Os representantes elexidos, co número de votos obtido por cada 

un. 
  O nome dos representantes non elexidos con especificación dos 

votos obtidos en cada caso, para efectuar as posibles 
substitucións futuras dos candidatos proclamados.    
 

- Os empates que se puidesen  producir  en número de votos derimiranse en 
favor dos que posúan maior antigüedade  no Centro escolar e ,en caso de igualdade a 
elección dirimiráse por sorteo. 

 
- Darase traslado das actas á Xunta Electoral do Centro. 
 
- Unha vez recibidas as actas a Xunta Electoral procederá a proclamación dos 

candidatos elexidos, dando traslado  ó Delegado Provincial. Contra as decisións da 
citada Xunta poderase presentar, nun prazo de 15 días, reclamación perante o 
Delegado Provincial.  

 
- Os alumnos/as poderán estar representados no Consello Escolar do Centro 

nos termos que establezan as Administracións educativas. 
 
 
G.- CONSTITUCIÓN DO CONSELLO ESCOLAR DO CENTRO 
 

-  O Director/a do Centro, dentro dos 10 dias seguintes a proclamación dos 
candidatos electos,  convocará aos membros elixidos para a constitución do Consello 
Escolar. 

 
 A falta de representantes dalgún dos sectores, por causas imputables a 

eles, non invalidará a  súa constitución. 
 

- As reunións do Consello Escolar celebraranse en días lectivos, salvo en casos 
extraordinarios e fundamentalmente na sexta hora.  

 
 De non  existir quorum para a súa válida constitución, este  constituirase 

en segunda convocatoria, o día lectivo inmediatamente seguinte, no 
mesmo lugar e  á  mesma hora. As reunións convocaranse de  acordo 
coa Lei de Procedemento Administractivo que estivese vixente.  
O Consello Escolar reunirase preceptivamente unha vez ao trimestre e 
sempre que o  convoque o seu presidente/a ou o solicite, polo  menos un 
terzo dos membros. 
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- As baixas de conselleiros que se produzan antes da expiración do prazo para o 
que foron elexidos cubriranse cos membros do sector correspondente que alcanzaron 
o maior número de votos entre os non elexidos. 

- No suposto de que algún sector da comunidade educativa vexa disminuida a 
súa representación no Consello Escolar en máis dun 50% sen que as vacantes poidan 
cubrirse polo sistema previsto no apartado anterior, procederase a cubrilas, mediante 
eleccións parciais, nos meses de setembro ou octubro e polo tempo que lle resta de 
mandato ó Consello Escolar. As eleccións parciais desenvolveranse de acordo coa 
lexislación vixente. 
 
 
H.- COMPETENCIAS DO CONSELLO ESCOLAR 
 

Segundo o artigo 127 da LOMCE o Consello Escolar terá as seguintes 
competencias: 

 
a) Avaliar os proxectos e as normas aos que se refiere o Capítulo II do 

Título V da presente Lei Orgánica. 
b) Avaliar a programación xeral anual do Centro, sen perxuízo das 

competencias do Claustro do profesorado, en relación coa planificación e 
organización docente. 

c) Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección 
presentados polos candidatos 

d) Participar na selección do director do centro, nos termos que a 
presente Lei Orgánica establece. Ser informado do nomeamento e cese dos 
demáis membros do equipo directivo. No seu caso, previo acordo dos seus 
membros, adoptado por mayoría de dous terzos, propoñer a revocación do 
nomeamento do director. 

e) Informar sobre a admisión de alumnos e alumnas, con suxeción ao 
establecido nesta Lei Orgánica e disposicóns que a desenvolvan. 

f) Coñecer a resolución de conflictos disciplinarios e velar por que se 
ateñan á ormativa vixente. Cando as medidas disciplinarias adoptadas polo 
director correspondan a conductas do alumnado que perxudiquen gravemente a 
convivenca do Centro, o Consello Escolar, a instancia de pais, nais ou titores 
legais, podrá revisar a decisión adoptada e propoñer, no seu caso, as medidas 
oportunas. 

g) Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no Centro, 
a igualdade entre homes e mulleres, a igualdade de trato e a non discriminación 
polas causas ás que se refire o artigo 84.3 da presente Lei Orgánica, a 
resolución pacífica de conflictos e, a prevención da violencia de xénero. 

h) Promover a conservación e renovación das instalación e do equipo 
escolar e informar a obtención de recursos complementarios, de acordo co 
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establecido no artigo 122.3. 
i) Informar as directrices para a colaboración, con fins educativos e 

culturais, cas Administracións locais, con outros centros, entidades e 
organismos. 

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

k) Elaborar propostas e informes, a iniciativa propia ou a petición da 
Administración competente, sobre o funcionamento do Centro e a mellora da 
calidade da xestión, así como sobre aqueles outros aspectos relacionados ca 
calidade da mesma. 

l) Calesqueira outras que lle sexan atribuídas pola Administración 
educativa. 

   
 Segundo o artigo 5 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, o Consello Escolar 
en relación ca convivencia do Centro, terá ademais as seguintes funcións: 
 
 a)  Elixir as persoas representantes da comisión de convivencia. 
 b) Establecer directrices para a elaboración do plan de convivencia e das 
normas de convivencia do Centro. 
 c) Realizar anualmente o seguimento e a avaliación do plan de convivencia e 
das normas de convivencia do Centro. 
 d) Propor actuacións en relación coa convivencia para todos os sectores da 
comunidade educativa, especialmente as relacionadas coa resolución pacífica de 
conflictos. 

 
 

I.- COMISIÓNS DO CONSELLO ESCOLAR 
 

Segundo o artigo 44 do Decreto 374/1996, de 17 de outubro, no seo do 
Consello Escolar existirá unha Comisión Económica, integrada polo Director, un 
mestre, un pai de alumno e o secretario. Así mesmo, poderán constituirse outras 
comisións para asuntos específicos, nas que estarán presentes, ó menos, un mestre e 
un pai de alumno. 

Segundo o artigo 11.3 da Orde do 21 de febreiro de 2007, existirá unha 
Comisión do Servizo de Comedor, que será a mesma Comisión Económica do Centro 
pero integrada, ademais, pola persoa encargado do Servizo de Comedor. Esta 
Comisión desenvolverá as seguintes funcións: 

 Elaborar o borrador de anteproxecto de orzamento do servizo de 
comedor escolar. 

 Colaborar co Equipo Directivo e o/a Encargado/a do servizo de comedor, 
se for o caso, na xestión económico-administrativa dos fondos do serizo de comedor. 
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 Propoñer ao Consello Escolar os menús, de acordó cun programa de 
alimentación sa e equilibrada. 

 Elaborar e proponer ao Consello Escolar un plan de actividades que 
desenvolverá o alumnado que utilice o servizo de comedor escolar. 

 Seguimento do servizo de comedor, formulando propostas de mellora, se 
é o caso, ante o Consello Escolar. 

 Velar polo cumprimento das normas vixentes sobre sanidade e hixiene. 
 Calquera outra función necesaria para o correcto desenvolvemento do 

servizo de comedor. 
 
Segundo o artigo 6 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, no seo do Consello 

Escolar constituirase unha Comisión de Convivencia que terá carácter consultivo e 
desempeñará as súas funcións por delegación deste, para facilitar o cumprimento das 
competencias en materia de convivencia escolar.  

 
 Velará pola correcta aplicación do disposto neste decreto, no plan de 

convivencia e nas normas de convivencia do Centro. 
 Estará integrada por representantes do alumnado (se os houbese, o 

artigo 126.5 da LOMCE, establece que os alumnos de Educación 
Primaria podrán participar no Consello Escolar nos termos que 
establezan as Administracións educativas, actualmente non se 
contempla), representantes do profesorado, das familias de do persoal de 
administración e servizos, na mesma proporción en que están 
representadas no Consello Escolar. 

 Será presidida polo director/a e unha das persoas integrantes actuará 
como sercretario/a. O nomeamento das persoas integrantes corresponde 
á dirección do Centro por propostas dos colectivos representados. Poden 
coincidir cos membros do consello escolar ou non. 

 Como mínimo reuniranse con carácter ordinario unha vez ao trimestre e, 
con carácter extraordinario cantas veces sexa convocada pola súa 
presidencia por iniciativa propia ou por proposta de, polo menos, un terzo 
os seus membros. 

 Poderá solicitar o asesoramento doutros profesionais: departamento de 
orientación, profesorado titor, servizos sociais do Concello, así como das 
asociacións do sector que poidan colaborar na mellora da convivencia. 
 
 

A comisión de convivencia terá as seguintes funcións: 
 

 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. 
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 b) Adoptar as medias 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 
conflictos. 
 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 ao Consello Escolar sobre o grao de 
cumprimento da normativa vixente. 
 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 Eductiva.  

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

Segundo as instruccións da Dirección Xeral de Centros do 1 de setembro 
de 2014 no seo do Consello Escolar crearase unha Comisión de Biblioteca que 
poderá ter a seguinte composición:  
 

 un representante dos profesores, 
 un representante dos pais/nais, 
 un representante do Equipo Directivo, 
 un representante da ANPA, 
 o responsable da biblioteca pública máis próxima e, 
 o coordinador/a da biblioteca do Centro que actuará como secretario/a. 

A comisión reunirase unha vez ao trimestre presidida pola Xefatura de Estudios. 
 
A Comisión de biblioteca terá as seguintes  funcións: 
 
a) Analizar as necesidades da biblioteca escolar referidas á infraestructura, 

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

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

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

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

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

 
4.1.4 O CLAUSTRO DE PROFESORES 
 

Segundo o artigo 128 da LOMCE: 
- O Claustro de profesores é o órgano propio de participación dos profesores no 
goberno do Centro e ten a responsabilidade de planificar, coordinar, informar e, no seu 
caso, decidir sobre todos os aspectos educativos do Centro. 
- O Claustro será presidido polo Director/a e estará integrado pola totalidade dos 
profesores que presten servizo no Centro. 

 
 
A.- FUNCIÓNS DO CLAUSTRO DE PROFESORES 
 

Segundo o artigo 129 da LOMCE o Claustro de profesores terá as 
seguintes competencias: 

 a) Formular ao equipo directivo e ao Consello Escolar propostas para a 
elaboración dos proxectos de 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 
dos alumnos. 

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

 e) Elexir os seus representantes no Consello Escolar do Centro e participar na 
selección do director nos térmos establecidos pola presente Lei. 

 f) Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados 
polos candidatos. 

 g) Analizar e valorar o funcionamento xeral do Centro, a evolución do 
rendemento escolar e os resultados das avaliacións internas e externas nas que 
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participe o Centro. 
 h) Informar as normas de organización e funcionamento do Centro. 
 i) Coñecer a resolución de conflictos disciplinarios e a imposición de sancións e 

velar por que éstas se ateñan á normativa vixente. 
 j)  Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no Centro. 
 k) Calesqueira outras que lle sexan atribuídas pola Administración educativa ou 

polas respectivasnormas de organización e funcionamento. 
 
Segundo o artigo 7 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, o claustro do 

profesorado terá en relación á convivencia escolar, estas outras funcións: 
 

 a) Realizar propostas para a elaboración do plan de convivencia e das normas 
de convivencia do Centro. 
 b)Participar na avaliación anual da convivencia do Centro, incidindo 
especialmente no desenvolvemento do plan de convivencia. 
 c) Propor actuacións de carácter educativo, especialmente as relacionadas coa 
resolución pacífica de conflictos. 
 
 Consideracións xerais: 

 
 Segundo o artigo 50 do Decreto 374/1996, de 17 de outubro: 
 
             - O quórum para a válida constitución dos órganos colexiados, para os efectos 
de celebración das sesións, deliberacións ou toma de acordos, requerirá a presenza do 
Presidente e Secretario ou, no seu caso, dos que os substitúan, e da metade polo 
menos, dos seus membros. 

- Se non existira quórum, o órgano constituirase en segunda convocatoria no 
seguinte día lectivo, no mesmo lugar e na mesma hora; neste caso será suficiente a 
asistencia da terceira parte dos seus membros e, en todo caso, un número non inferior 
a tres, sen perxuízo da presenza do Presidente e do secretario ou persoas que os 
substituan. 

- Sen perxuízo do anterior, a Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria poderá establecer, con carácter excepcional, a esixencia de maioría 
cualificada na toma de determinadas decisións de especial importancia para o 
funcionamento do Centro e que afecten ó conxunto da comunidade educativa. 
 
           Segundo o artigo 51 do Decreto 374/1996, de 17 de outubro, no referente ás 
reunións: 

 
- Os órganos colexiados reuniranse preceptivamente en sesión ordinaria unha 

vez por trimestre e sempre que os convoque o seu presidente  ou o solicite un terzo, 
polo menos, dos seus membros. 
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- Neste último caso, a convocatoria realizarase cun máximo de 20 días de 
antelación .  

- A sesión celebrarase como máximo no prazo dun mes a contar dende o día 
seguinte á entrega da convocatoria. 

- En todo caso reuniranse ó inicio e ó remate do curso. 
- Os profesores/as pertencentes ós órganos colexiados están obrigados a asistir 

ás reunións dos mesmos. 
 

4.1.5. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 

Segundo do artigo 9 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, os acordos 
adoptados, de conformidade co que estableza o plan de convivencia e as normas de 
conviencia do Centro serán recollidos pola comisión do coordinación pedagóxica e polo 
resto dos órganos de coordinación docente para incluílos nos documentos 
institucionais do Centro, concretamente nas concrecións curriculares de etapa, para 
asegurar a coherencia co PEC e a PXA. 

 
A) EQUIPOS DE NIVEL 

 
Estarán formados por todo o profesorado que imparta docencia nese nivel e 

dirixido por un coordinador/a. 
  
Os Equipos de Nivel regularanse polo establecido no Capítulo I do Decreto 

374/1996, do 17de outubro, polo que se regula o ROC dos colexios de Educación 
Primaria, referentes ao Equipos de Ciclo, mentres a LOMCE non sexa desenvolta. 

 
As funcións do equipo de nivel serán: 
  

 a) Formular propostas ao Equipo Directivo e ao Claustro relativas á elaboración 
do Proxecto Educativo e Programación Xeral Anual. 
 b) Formular propostas á Comisión de Coordinación Pedagóxica relativas á 
elaboración do Proxecto Curricular e á modificación dos mesmos. 
 c) Manter actualizada a metodoloxía didáctica. 
 d) Elaborar a programación didáctica, seguindo as directrices xerais 
establecidas pola Comisión de Coordinación Pedagóxica. 
 
 As función do coordinador do nivel serán: 
 
 a) Dirixir e coordinar as actividades académicas do equipo. 
 c) Convocar e presidir as reunión do equipo de nivel. 

c) Participar na elaboración do proxecto curricular da etapa e elevar á Comisión 
de Coordinación Pedagóxica as propostas formuladas ao respecto polo Equipo de 
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Nivel. 
d) Coordinar as función de titoría dos alumnos do nivel. 
e) Coordinar o ensino no correspondente nivel de acordó co proxecto curricular 

de etapa. 
f) Responsabilizarse da redacción da programación de nivel. 
 

B) COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 
 

 A Comisión de Coordinación Pedagóxica, estará integrada polo Director/a, como 
presidente/a, Xefe/a de Estudos, Coordinadores/as de Nivel, profesorado de apoio ao 
alumnado con necesidades educativas especiais e Coordinador/a de Dinamización da 
Língua Galega. Actuará como secretario/a un membro da Comisión designado polo 
Director/a, oídos os restantes membros.  
 
 A Comisión de Coordinación Pedagóxica terá as seguintes competencias: 
 
 a) Elevar propostas ao Claustro a fin de establecer 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 realicen conforme aos criterios establecidos polo Claustro. 
 c) Asegurar a coherencia entre o Proxecto Educativo do Centro, os Proxectos 
Curriculares 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 de profesores 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 do Profesorado. 
 h) Realizar, se procede, a proposta ao Xefe/a de Estudios co fin de que designe 
ao responsable do Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares. 
 i) Propor aos profesores/as que formarán parte do Equipo de Dinamización 
Lingüística. 

 
C) EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

 
No Centro constituirase un Equipo de Dinamización da Lingua Galega, EDLG, 

co obxectivo de potenciar o uso da língua galega. Estará integrada por un profesor de 
cada nivel, por proposta dos seus integrantes e nombrados polo Director/a. 
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O EDLG terá as seguintes competencias: 
 
a) Presentar, a través do Claustro, propostas ao Equipo directivo para a fixación 

dos obxectivos de Dinaminación Lingüística que se incluirán no Proxecto Educativo de 
Centro. 

b) Propor á Comisión de Coordinación Pedagóxica, para a súa inclusión no 
Proxecto Curricular, o plan xeral para o uso do idioma, no cal deberase especificar, ao 
menos: 

 Medidas para potenciar o uso da língua galega nas actividades do 
Centro. 

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

c) Propoñer á Comisión de Coordinación Pedagóxica, para a súa inclusión no 
Proxecto Curricular, o plan específico para potenciar a presenza da realidade galega, 
cultura, historia, xeografía, economía, etnografía, língua, literatura, arte, folclore, etc., 
no ensino. 

d) Elaborar e dinamizar un plan anual de actividades tendentes á consecución 
dos obxectivos incluídos nos plan anteriores. 

e) Presentar para a súa aprobación no Consello Escolar o presuposto de 
inversión dos recursos económicos dispoñibles para estes fins. 

f) Aquelas outras funcións que a Consellería de Educación contemple na súa 
normativa específica. 

  
D) EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 
Distinción entre actividades complementarias e actividades extraescolares: 
 

 Terán carácter complementario aquelas actividades didácticas que se 
realicen co alumnado en horario lectivo. Forman parte da programación e 
realízanse nun momento, espazo e recursos diferentes, (visitas, traballos 
de campo, viaxes de estudio, conmemoracións e outras semellantes). 

 Terán carácter de actividades extraescolares aquelas que sendo 
organizadas polo Centro, figuran na PXA, son aprobadas polo Consello 
Escolar pero se realizan fóra do horario lectivo. A súa participación é 
voluntaria. 

 
O EACE estará integrado polo xefe do equipo que actuará baixo a dependencia 

da Xefatura de Estudos e, o grupo de profesores participantes en cada actividad 
concreta. Será designado polo Director/a, oído a Comisión de Coordinación 
Pedagóxica.  
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As actividades complementarias e extraescolares que se realicen fóra da 

localidade deberán contar cos seguintes requisitos: 
 

 Aprobación do Consello Escolar. 
 Autorización escrita dos pais/nais ou titores/as legais. 
 O alumndo será acompañado por profesorado na seguinte proporción, un 

profesor/a por cada vinte alumnos. 
 
 O Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares terá as 
seguintes funcións: 
 
 a) Elaborar o programa anual destas actividades para o cal teranse en conta as 
propostas dos Equipos de Nivel, dos profesores/as, dos pais/nais 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) Proporcionar ao alumnado e aos pais/nais a información relativa ás actividade 
do equipo. 
 d) Promover e coordinar as actividades culturais e deportiva en colaboración co 
Claustro, a Comisión de Coordinación Pedagóxica, os Equipos de Nivel e a ANPA. 
 e) Coordinar a organización dos intercambios escolares e calquera tipo de 
viaxes que se realicen co alumnado. 
 f) Distribuir os recursos económicos destinados ao efecto, procedentes de 
aportacións de institucións, asociacións e do propio Centro, previa aprobación polo 
Consello Escolar. 
 g) Organizar a utilización da Biblioteca do Centro. 
 h) Elaborar unha memoria final de curso coa avaliación das actividades 
realizadas que se incluirá na memoria do Centro. 
 i) Presentar propostas ao Equipo Directivo para a realización e intercambio de 
actividades cos Centros do entorno. 
 
E) EQUIPO DE PLURILINGÜÍSMO 
 
 Segundo o artigo 7º da Orde do 12 de maio de 2011 (DOG do 20 de maio) 
pola que se regulan os Centros Plurilingües o profesorado pertencente a este 
Equipo será profesorado que imparta áreas ou materias non lingüísticas en lingua 
estranxeira. Este profesorado deberá reunir os seguintes requisitos: 

a) Ser especialista da materia que vai impartir en lingua estranxeira, ou estar 
en posesión da habilitación correspondente. 

b) Acreditar o nivel B2 do Marco Común Europeo de Referencia para as 
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Linguas (MCERL). 
 
Segundo o artigo 8º da citada Orde, o Equipo de Plurilingüísmo asumirá os 

seguintes compromisos: 
a) Impartir a área ou materia da súa especialidade en lingua estranxeira. 
b)  Participar nunha sesión semanal de seguimento e coordinación 

convocada pola persoa coordinadora do programa plurilingüe do Centro, xunto co 
profesorado de linguas estranxeiras que participe no programa. 

c) Colaborar na elaboración da programación de contidos e actividades de 
apoio en lingua estranxeira e da memoria final anual. 

d) Participar nas actividades de formación e de coordinación entre Centros 
que programe a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

 
Segundo o artigo 9º da mencionada Orde o Centro contará cunha persoa 

coordinadora do programa, que será nomeada pola Dirección no Centro, entre o 
profesorado con destino definitivo no Centro, por un período dun curso académico. O 
coordinador/a desempeñará as seguintes funcións: 

a) Realizar o seguimento semanal e a coordinación do equipo de docentes 
que formen parte do programa plurilingüe e levantar acta dos temas tratados e dos 
acordos adoptados. 

b) Coordinarse coa persoa responsable do EDLG. 
c) Elaborar, coa colaboración do profesorado implicado no programa, a 

programación dos contidos e as actividades de apoio ás ensinanzas das materias non 
lingüísticas que se impartan nesa lingua, así como a memoria de fin de curso. 

d) Identificar as necesidades de formación permanente e trasladárllelas ás 
estructuras de formación, a través da Dirección do Centro. 

e) Dirixir e orientar o labor das persoas nativas de apoio ao programa.(De 
acordo coas instrucións do programa “Auxiliares de Conversa” actuará como profesor/a 

titor/a). 
f) Promover a colaboración entre os Centros que formen parte da Rede de 

Centros Plurilingües e con todas aquelas persoas ou organismos que puidesen ofrecer 
colaboración. 

 
F) DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
Segundo o artigo 1º do Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula 

a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma, nos colexios de 
Educación Infantil e Primaria e nos de Educación Primaria (de máis de 12 unidades, 
Orden do 24 de xullo de 1998) crearase un Departamento de Orientación que 
abranguerá no seu ámbito de actuación, ademais do propio Centro, aqueles outros 
Centros incompletos da mesma zona de escolarización. 
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a) Estará formado por: 
 

 O xefe do Departamento de Orientación. 
 Profesor/a de Pedagoxía Terapéutica e profesor/a de Audición e 

Linguaxe. 
 Os coordinadores de ciclo ou no seu caso de nivel. 
 Un profesor/a de E.I, se o Centro contase con esta etapa educativa. 

 
b) Segundo o artigo 5º da Orden do 24 de xullo de 1998, pola que se 

establece a organización e funcionamento da orientación educativa e profesional, 
serán competencias do Departamento de Orientación: 
  
 a) Valorar as necesidades educativas, no ámbito da orientación, dos alumnos e 
alumnas do seu contorno e deseñar, desenrolar e aqvaliar programas específicos de 
intervención. 
  b) Elaboar as propostas do Plan de Orientación Académica e do Plan de acción 
titorial, incidindo na desenvolvemento persoal, social e cognitivo do alumnado e 
ofrecenlle ao profesorado o soporte técnico para o desenvolvemento deste plan. 
 c) Participar na elaboración, seguimento e avaliación dos proxectos educativos e 
curriculares do Centro, incidindo nos criterios de carácter organizativo e pedagóxico 
para a atención á diversidade do alumnado e nos principios de avaliación formativa e, 
canso sexa necesario , na adecucación dos criterios de promoción. 
 d) Diseñar accións encamiñadas á atención temperá e a prevención de 
dificultades ou problemas de desenvolvemento ou de aprendizaxe derivadas tanto de 
condicións desfavorables como de sobredotación que presenten os alumnos/as. 
 e) Participar na avaliación psicopedagóxica conforme á normativa ao respecto e 
participar no deseño e desenvolvemento de medidas de atención á diversidade. 
 f) Facilitar á comunidade educativa os apoios e o asesoramento necesarios para 
que o alumnado poida enfrentar adecuadamente os momentos escolares máis 
decisivos ou de maior dificultade, como o ingreso no Centro, cambio de etapa ou a 
resolución de conflictos. 
 g) Impulsar a participación do profesorado en programas de investigación e 
innovación educativa. 
 h) Coopear cos membros dos equipos de orientación específicos no deseño, 
desenvolvemento e avaliación de programas de intervención. 
 i) 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 queles outros aspectos que favorezan o desenvolvemento evolutivo do 
alumnado. 
 k) establecer canles de comunicación cos diferentes servizos ou institucións na 
ámbito das súas competencias. 
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 l) Aqueloutas que a Administración educativa lle puidese encomendar no ámbito 
das súas funcións. 
 
 Segundo a Circular 10/2010 da Dirección Xeral de Centros, serán 
actuacións de carácter especial as seguintes: (aquelas relacionadas coa 
inclusión e a diversidade, acción titorial e convivencia e educación en valores) 
 
 a) Asesorar ao equipo directivo sobre o contido do proxecto educativo e os 
documentos que o integran, especialmente sobre as medidas de atención á 
diversidade e a acción titorial. 
 b) Elaborar e poñer en práctica programas destinados á prevención e detección 
precoz de dificultades de aprendizaxe. 
 c) Axustar as propostas de apoio educativo á realidade de cada alumna ou 
alumno, con intervencións inclusivas e orientadas polo potencial de aprendizaxe do 
alumnado. 
 d) Asesorar aos departamentos, equipos de nivel e profesorado en xeral nos 
procesos de axuste e desenvolvemento das concrecións curriculares, das 
programacións de curso, das medidas de reforzo educativo e nas adaptacións 
curriculares. 
 e) Facilitar asesoramento a toda a comunidade educativa sobre as diferentes 
medidad e recursos para a atención do alumnado con necesidade específica de apoio 
educativo. 
 f) Colaborar co profesorado titor/a no desenvolvemento das medidas 
contempladas no plan de acción titorial (PAT), asesorando á totalidade da comunidade 
educativa sobre o sistema educativo, os procesos de admisión, as accións de acollida, 
os cambios de Centro e a participación na organización e no goberno dos Centros. 
 g) Colaborar cos diferentes equipos docentes no deseño e elaboración de 
protocolos para a realización da avaliación inicial do alumnado. 
 h) Deseñar e poñer en práctica programas destinados á promoción da 
convivencia a á resolución pacífica dos conflictos, asesorando na elaboración do Plan 
de Convivencia do Centro. 
 i) Asesorar á comunidade educativa sobre a elaboración e aplicación das 
normas de organización e funcionamento. 
 
 c) Segundo o artigo 11º da mencionada Orde, serán funcións do xefe do 
Departamento de Orientación: 
 
 a) Dirixir e coordinar as actividades  e actuacións propias do departamento. 
 b) Responsabilizarse da redacción do plan de actividades do departamento, 
velar polo seu cumplimento e elaborar a memoria final de curso. 
 c) Participar na elaboración do Proxecto Educativo e do Proxecto Curricular de 
etapa, representando ao Departamento na CCP. 
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 d) Convocar e presidir as reunións do Departamento conforme ao procedemento 
que se estableza. 
 e)Velar pola confidencialidade dos documentos, cando proceda. 
 f) Coordinar a organización de espazos e instalacións para a orientación, a 
adquisición de material e de equipamento específico, velando polo seu uso correcto e 
conservación. 
 g) Realizar as avaliacións psicopedagóxicas e, si é o caso, asesorar no deseño, 
desenvolvemento e avaliación das medidas de atención á diversidade conforme ao 
procedemento que se estableza. 
 h) Facilitar a colaboración entre os membros dos departamentos de orientación 
implicados. 
 i) Coordinar, en colaboración co profesor ou profesora de apoio, a atención do 
alumnado con necesidades educativas especiais, elevando ao xefe de estudos, cando 
sexa necesario, a proposta de organización da docencia para este alumnado. 
 j) Participar nas sesións de avaliacións para o deseño, desenvolvemento e 
avaliación de actuacións conxuntas que permitan a coherencia das respostas 
educativas, (con voz pero sen voto) 
 k) Asistir ás reunións convocadas polo xefe do Departamento de Orientación do 
IES ao que está adscrito. 
 l) Aqueloutras funcións que a Administración educativa lle poida asignar 
referidas á orientación. 
 
 Segundo o Decreto 374/1996, do 17 de outubro,  o profesorado de apoio á 
atención do alumnado con necesidades educativas  desempeñará as seguintes 
funcións: 
 a) Coordinar, en colaboración coa xefatura de estudos, as cuestións 
relacionadas coa educación e a estancia no Centro de alumnado con algún tipo de 
minusvalía física, psíquica ou sensorial. 
 b) Colaborar coa Comisión de Coordinación Pedagóxica na elaboración do plan 
de actuación respecto ao alumnado con necesidades educativas especiais. 
 c) Orientar ao profesorado que imparta docencia aos alumnos afectos de 
necesidades educativas especiais, así como a eles mesmos e aos pais sobre 
cuestións de interese para o seu desenvolvemento. 
  d) Colaborar co profesor titor e co resto do profesorado na elaboración das 
adaptacións curriculares, no seu seguimento e na avaliación das mesmas. 
 e) Aquelas outras funcións que se lle puidesen asignar no ámbito de apoio ao 
alumnado con necesidades educativas especiais. 
 
 Segundo a Orde 24 de xullo de 1998, os especialistas en Pedagoxía 
Terapéutica e Audición e Linguaxe ademais das funcións que lle correspondan como 
membros do Departamento de Orientación terán as seguintes: 
 



Páxina 34 

 a) Asistir ás reunións da Comisión de Coordinación Pedagóxica. 
 b) Participar na avaliación inicial do alumnado que acceda á educación 
secundaria obrigatoria e, cando sexa necesario, en aquelas sesións de avaliación que 
afecten ao alumnado con necesidades educativas especiais. 
 c) Colaborar na elaboración, seguimento e avaliación das adaptacións 
curriculares individualizadas, así como, das medidas de reforzo, no seu caso, e de 
aquelas outras dirixidas á atención á diversidade do alumnado. 
 d) Prestar atención docente directa ao alumando con necesidades educativas 
especiais que así o requira, atención que, en xeral, prestarase no grupo no que está 
integrado. 
 e) Aqueloutras funcións que a Administración Educativa, lles poida asignar 
referidas á orientación. 
 
 
G) TITORES/AS 
 
  Cada profesor titor/a,  terá ademáis das súas tarefas docentes específicas, as 
seguintes funcións: 
 
 a) Participar no desenvolvemento do Plan de Acción Titorial e nas actividades 
de orientación, baixo a coordinación do xefe de estudos 
 b) Proporcionar ao principio de curso, aos alumnos e pais/nais ou titores/as, 
información documental o no seu defecto, indicar onde poden consultar todo o 
referente a calendario escolar, horarios, horas de titoría, actividades extraescolares e 
complementarias previstas, programas escolares e criterios de avaliación do grupo. 
 c) Coñecer as características persoais de cada alumno/a a través da análise do 
expediente persoal do mesmo e dos outros intrumentos válidos para conseguir ese 
coñecemento. 
 d) Coñecer os aspectos da situación familiar e escolar que repercuten no 
rendimento académico de cada alumno/a. 
 e) Efectuar un seguimento global dos procesos de ensino-aprendizaxe dos 
alumnos/as para detectar dificultades e necesidades especiais, co obxectivo de buscar 
as respostas educativas adecuadas e solicitar os oportunos asesoramentos e apoios. 
 f) Coordinar as adaptacións curriculares necesarias para alumnos/as do seu 
grupo. 
 g) Facilitar a integración do alumnado no grupo e fomentar a súa participación 
nas actividades do Centro. 
 h) Orientar aos alumnos de maneira directa e inmediata no seu proceso 
formativo. 
 i) Informar ao equipo de profesores do grupo de alumnos/as das características 
dos mesmos, especialmente en aqueles casos que presenten problemas específicos. 
 j) Coordinar o axuste das diferentes metodoloxías e principos de avaliación 
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programados para o mesmo grupo de alumnos/as. 
 k) No caso necesario, organizar e presidir as sesións de avaliación. 
 l) Coordinar o proceso de avaliación dos alumnos/as do seu grupo e adoptar a 
decisión que proceda referente á promoción dos alumnos, previa audiencia cos pais ou 
titores legais. 
 m) Atender, xunto co resto do profesorado, aos alumnos/as mentres estos 
permanecen no Centro nos períodos de ocio. 
 n) Colaborar co Equipo de Orientación Educativa e profesional do sector nos 
termos que estableza o mesmo e a xefatura de estudos. 
 ñ) Orientar as demandas e inquietudes dos alumnos/as e mediar ante o resto de 
profesores/as, alumnado e equipo directivo nos problemas que se presenten. 
 o) Informar aos alumnos/as do grupo, aos pais e aos profesores/as de todo 
aquilo que lles afecte en relación coas actividades docentes e o rendemento 
académico, con especial atención aos aspectos e medidas tendentes a facilitar a 
competencia lingüística dos alumnos/as nas dúas línguas oficiais. 
 p) Facilitar a cooperación educativa entre os profesores/as e os pais/nais dos 
alumnos/as. 
 q) Exercer, de acordo co proxecto curricular, a coordinación entre os demáis 
profesores/as do grupo. 
 r) Cumplimentar os documentos oficiais relativos ao seu grupo de alumnos/as. 
 s) Controlar a falta de asistencia ou puntualidade dos alumnos/as, e ter 
informados aos pais ou titores e ao xefe/a de estudos. 
 t) Fomentar a colaboración das familias nas actividades de apoio ao prendizaxe 
e orientación dos seus fillos/as. 
 u) Aqueloutras que se lle puidesen encomendar para o mellor desenvolvemento 
da acción titorial. 
 
 
4.1.6.  DEREITOS E DEBERES DO PROFESORADO 

 
A) DEREITOS DO PROFESORADO 

 
O profesorado terá os seguintes dereitos: 
 

 a) Os dereitos laborais recoñecidos nas leis que lle son propias. 
 b) A participar na xestión do Centro segundo se recoñece na LOMCE. 
 c) A participar nos órganos do Centro e nas diversas actividades que se 
programen. 
 d) A asistir ás reunións de Claustro con voz e voto. 
 e) A guiar baixo a súa persoal responsabilidade a formación do grupo de 
alumnos/as que se lle encomende como titoría. 
 f) A realizar o seu traballo nas mellores condicións posibles e cos medios máis 
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adecuados, respectando a lexislación existente. 
 g) A convocar por iniciativa propia aos pais/nais ou titores/as legais dos 
alumnos/as para tratar co eles temas relacionados coa educación dos mesmos. 
 h) A expoñer o seu criterio na elección de niveis. 
 i) A participar na elección dos libros de textos. 
 j) A participar e dar propostas para a confección do Plan de Centro. 
 k) A coñecer o estado financiero do Centro mediante a información que lle dará 
o seu representante económico no Consello Escolar. 
 l) A ser informado, das actividades extraescolares nas que participan os 
alumnos da súa titoría. 
 m) A poder reunirse no Centro para tratar asuntos de carácter sindical sen 
prexuízo das actividades académicas. 
 n) Á liberdade de cátedra dentro do respecto ao PEC. 
 o) Ao respeto das súas crenzas, convicións ou ideoloxías así como o 
mantemento da súa dignidade persoal e profesional. 
 p) Á reserva que o Centro ten que gardar sobre as súas circunstancias persoais 
e familiares. 
 q) A recibir unha formación e actualización permanente. 

 
Segundo o artigo 8 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, ao profesorado no ámbito 

da convivencia escolar se lle recoñecen os seguintes dereitos: 
 
a) A ser respetado, recibir un trato adecuado e a ser valorado polo resto da 

comunidade educativa e a sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. 
b) A desenrolar a súa función docente no ámbito educativo adecuado no que se 

preserve en todo caso a súa integridade física e moral. 
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 servizos 
complementarios e extraescolares. 

e) Á protección xurídica adecuada as súas funcións docentes. 
f) A participar directamente no proceso educativo cando sea consultado pola 

Administración. 
g) A acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na 

conflictividade escolar e recibir os estímulos máis adecuados para promover a 
implicación do profesorado en actividades e experiencias pedagóxicas de innovación 
educativa relacionadas coa convivencia e a mediación. 

 
Segundo o artigo 11 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, o profesorado ten 

recoñecidos este outros dereitos: 
a) A que a que se lle recoñeza a condición de autoridade púbica e disfrute da 
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protección recoñecida a tal condición. 
b) A que no exercicio das funcións de corrección disciplinaria, os feitos 

constatados polo profesorado e que se formalicen por escrito en documento e conten 
cos requisitos establecidos reglamentariamente, teñan a presunción de veracidade, 
sen prexuízo das probas que na súa defensa puidera sinalar ou aportar o alumnado ou 
os seus representantes legais. 

 
 

B) DEBERES  DO PROFESORADO 
 
O profesorado terá os seguintes deberes: 
a) Cumplir as normas de convivencia do Centro nos apartados que 

específicamente afecten aos profesores. 
 b) Procurar un ambiente non discriminatorio na aula, fomentando a colaboración 
entre iguais e a realización de actividades independentemente do sexo, raza, 
capacidade económica, nivel social, convicións políticas, morais, relixiosas, así como 
calquera deficiencia física ou psíquica ou calquera condición ou circunstancia persoal 
ou social. 
 c) Intervir en situacións de conflito entre alumnos/as ofrecendo solucións 
positivas e pacíficas. 

d) Manter un clima de colaboración cos pais/nais realizando para iso reunións 
periódicas para valorar os obxectivos mínimos. 
 e) Asistir con puntualidade ás clases e as reunións dos órganos dos que forme 
parte, así como, a calquera outra que sexa convocada pola Dirección. 
 f) Asistir ás reunións planificadas e convocadas dentro do Plan de Centro. 
 g) Elaborar a Programación de Aula. 
 h) Actuar de acordo co establecido na PXA. 
 i) Permanecer  a totalidade da xornada escolar no Centro. No caso de ter que 
ausentarse por motivo xustificado solicitará o correspondente permiso ao Xefe/a de 
Estudios. 
 j) Realizar gardas de clase,  recreos, entradas e saídas do alumnado 
transportado, 
 segundo o horario previsto e fixado na PXA. 
 k) Cumprir cantas normas aprobe o Claustro e o Consello Escolar relativas á 
función docente. 
 l) Desenrolar unha avaliación continua dos alumnos/as dando conta do curso 
antes do nadal, Semana Santa e fin de curso. 
 ll) Cumplir os obxectivos pedagóxicos enmarcados nos proxectos educativos, 
respectando a liberdade de cátedra. 
 m) Impartir unha ensinanza exenta de adoutrinamento ou manipulación 
ideolóxica. 
 n) Procurar un coñecemento o máis amplo posible do ambiente en que se move 
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o alumno/a para una maior eficacia educativa. 
 ñ) Autoavaliar a súa actividade. 
 o) Controlar a asistencia dos alumnos/as á clase e comunicala como se 
estableza no Centro. 
 p) Respetar en todo momento as opinións dos demais aínda que non se 
compartan. 
  

Segundo o artigo 8.2 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, ao profesorado no ámbito 
da convivencia escolar se lle recoñecen os seguintes deberes: 

 
a) Respectar e facer respetar as normas de convivencia escolar e a identidade, 

integridade e dignidade persoal 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) Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado 

ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e servizos 
complementarios e extraescolares, corrixindo, cando lle corresponda a competencia, 
as condutas contrarias á convivencia do alumnado  ou poñéndoas en coñecemento 
dos membros do Equipo Directivo. 

d) Informar ás nais/pais ou titores/as legais sobre o progreso da aprendizaxe e 
integración socioeducativa dos seus fillos/a, cumprindo as obrigas de dispoñibilidade 
dentro do horario establecido no Centro. 

e) Informar ao Equipo Directivo e, este no seu caso, á Administración Educativa 
das alteracións da convivencia, gardando reserva e sigilo profesional sobre a 
información e circunstancias persoais e familiares do alumnado. 

 
4.1.7.  PROCEDEMENTOS A SEGUIR POLO PROFESORADO 
 
 a)O profesorado non poderá abandonar a aula sen as garantías de que o 
alumnado terá un comportamento adecuado. 
 b) O profesorado debe ser puntual, tanto á primeira hora da mañá, como no 
inicio de cada clase. 
 c) Ao final de cada período de clases deberán apagarse as luces das aulas e 
pechar as portas. 
 d) Ás saídas serán os últimos en abandonar a clase. 
 e) Na aula o profesorado non poderá utilizar os teléfonos móbiles nin no patio 
cando estea de garda (artigo 19.4 do Decreto 8/2015, do 8 de xuño). 
 f) O profesorado especialista comunicará ao titor/a as faltas de orde e farase un 
rexistro no caderno de incidencias. 
 g) O persoal de garda de recreo ou transporte deberá acudir con prioridade as 
súas quendas e nos lugares previamente acordados no Claustro. Nas gardas de 
transporte é obrigatorio prestar especial atención, por motivos de seguridade, á entrada 



Páxina 39 

peonil do colexio, portal pequeño do patio superior. 
 h) Os alumnos/as non deben ser expulsados da clase. Se o feito é 
especialmente grave, acompañarase ante a Xefatura de Estudios ou Dirección do 
Centro, abrindo os informes pertinentes. 
 i) En ningún caso se deben tolerar faltas de disciplina ou de respecto.  Neste 
caso será primeiramente o profesorado correspondente quen adopte as medidas 
oportunas , logo comunicará a incidencia ao titor/a, e de non solucionarse informarase 
á Xefatura de Estudos ou Dirección do Centro, e esta, de ser necesario, convocará á 
Comisión de Convivencia. 
 j) As horas de permiso deberán pedirse, sempre que sexa posible, por 
anticipado. 
 k) Os profesores/as deben respectar os dereitos e facer cumprir os deberes dos 
alumnos/as. 
 m) O profesorado dispón dun espazo no patio inferior do colexio para aparcar os 
vehículos .  
 n) O profesorado está facultado para requerir ao alumnado dentro do recinto 
escolar e durante as actividades complementarias e extraescolares, a entrega de 
calquera obxecto, substancia ou producto que porte e que estea expresamente 
prohibido polas normas do Centro, resulte perigoso ou perturbe o  desenvolvemento 
das actividades docentes, complementarias ou extraescolares. (Artigo 11.3 da Lei 
4/2011, do 30 de xuño).  Os titores/as poderán solicitar do seu alumnado que lles 
mostren as súas mochilas na aula ou nun espazo privado se así o solicitase o 
alumno/a. En caso de negativa solicitarase a presenza dos pais/nais ou titores/as 
legais. 
 ñ) Procurarase discreción e non se divulgarán situacións ou problemas internos 
do Centro, respectando o dereito á intimidade persoal e profesional dos membros da 
comunidade escolar. 
 
 
4.2 PARTICIPACIÓN DO ALUMNADO  
 
4.2.1.  DEREITOS E DEBERES DOS ALUMNOS/AS 
 
 Segundo o disposto no Real Decreto 1543/88 de 28 de outubro, sobre os 
dereitos e debere dos alumnos, todos os alumnos/as do CEP PLURILINGÜE 
IGREXA VALADARES, teñen os mesmos dereitos e deberes básicos sen máis 
distincións cas derivadas da súa idade e dos ensinos que se atope cursando. 
 O exercicio dos seus dereitos por parte dos alumnos/as implicará o 
recoñecemento e respeto dos dereitos de todos os membros da Comunidade 
Educativa. 
 O Consello Escolar e a Administración, no ámbito das súas respectivas 
competencias velarán polo correcto exercicio destes dereitos e deberes e garantizarán 
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a súa efectividade de acordo ca lexislación vixente. 
 
A) DEREITOS DOS ALUMNOS/AS 
 
 Segundo o disposto no Real Decreto 1543/88 de 28 de outubro o alumnado 
do Centro terá os seguintes dereitos: 
 

a) Recibir unha formación que asegure o pleno desenvolvemento da súa 
personalidade. A tal fin encamiñarase toda a Programación Xeral do Centro. Esta 
formación comprende: 

 
a.1) A formación no respecto  aos  dereitos e liberdades fundamentais e 

no exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios democráticos de 
convivencia. 

a.2) A adquisición de  hábitos intelectuais e técnicas de traballo, así como 
coñecementos científicos, técnicos, humanísticos,  históricos e estéticos e 
deportivos. 

a.3) A unha formación moral e relixiosa de acordo coas súas propias 
convicións, segundo desexo expreso dos seus pais, nais ou titores/as legais. 

a.4) A capacitación para  o exercicio de actividades profesionais. 
a.5) A formación no respecto á pluralidade lingüística.  
a.6) A prepararse para participar activamente na vida social, cultural e 

deportiva. 
a.7) A formarse para a Paz,  a cooperación e a solidaridade entre a 

humanidade. 
a.8) Ao desenvolvemento harmónico da afectividade,da autonomía 

persoal e da capacidade de relación cos demais. 
a.9) A unha educación que lle asegure protección á saúde e ao desenrolo 

das capacidades físicas. 
a.10) A participación na mellora da calidade do ensino. 
a.11) A ser atendidos e  respetados  polos seus profesores, educadores, 

persoal non  docente  e cargos directivos. 
a.12) A recibir todo tipo de axuda nos seus estudios así como as medidas 

compensatorias que sexan necesarias. 
a.13) A participar na vida do Centro. 
 

b) A unha xornada escolar acomodada a súa idade.  
c) As mesmas oportunidades e a non discriminación por razón de nacemento 

raza, sexo, capacidade económica, nivel social, convicións políticas, morais ou 
relixiosas, así como calquera deficiencia física ou psiquica ou calquera condición ou 
circunstancia persoal ou social. 

d) A integración escolar. O Centro porá a súa disposición todos os recursos 
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materiais e persoais cos que conte para poder dar resposta as súas necesidades 
individuais e persoais. 

e)  A que se lle respecte a súa liberdade de conciencia, as súas convicións 
morais e ideolóxicas así como a intimidade no que respeta a tales creencias ou 
conviccións. 

f) A que o ensino que reciben estea baseado na obxectividade e excluído de 
toda manipulación propagandística e ideolóxica, sen perxuízo do dereito á liberdade de 
expresión que se exercerá nos termos previstos pola lei. 

g) A que se lle respecte a súa integridade física e moral e a súa dignidade 
persoal non podendo ser  obxecto en ningún caso, de trato vexatorio ou degradante 
que supoña menosprezo da súa integridade física ou moral  ou  da súa dignidade 
persoal.Tampouco poderá ser obxecto de castigos físicos ou morais. 

h) A que a súa actividade académica se desenvolva nas debidas condicións de 
comodidade, seguridade e hixiene. 

i) A que o Centro garde reserva de toda aquela información de que dispoña 
acerca das circunstancias persoais e familiares do  alumno/a sen perxuízo da 
comunicación  inmediata  á Administración das circunstancias que poidan implicar 
malos tratos para o alumno/a ou calquera outro incumprimento dos deberes que a lei 
marca para a protección dos menores 

j) A participar na organización da vida do Centro a través dos mecanismos 
contemplados nas leis. 

k) A formar unha Xunta de Delegados, integrada polos elexidos de entre os 
alumnos de 3º e 6º nivel. Serán funcións de ditas Xuntas as seguintes: 

 
a) Informar aos representantes dos alumnos (se os houbese) no 

Consello Escolar dos problemas de cada grupo. 
b) A ser informados polos representantes dos alumnos (se os houbese) 

dos asuntos tratados nos Consellos Escolares. 
c) A informar aos compañeiros das actividades propostas. 
d) Elaborar propostas de criterios para a confección de horarios e de 

actividades docentes e extraescolares. 
 

 Os delegados dos grupos  serán revocados ben a solicitude dos dous 
terzos dos compañeiros ben pola Comisión de Convivencia por iniciativa 
propia ou a proposta razoada do profesor titor do grupo. 

 
l)   Á valoración do seu rendemento conforme a criterios de plena obxectividade.  
ll) A solicitar aclaracións  sobre as cualificacións parciais ou finais de cada 

curso, estes ou os seus representantes legales poderán reclamar contra as 
cualificacións das devanditas avaliacións. 

 As reclamacións faránse e tramitaránse da forma establecida no  
normativa legal vixente, poderán basearse en: 
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a) Inadecuación das probas propostas aos obxectivos e contidos da 

materia sometida a avaliación. 
b) Incorrecta aplicación dos criterios de avaliación establecidos. 

 
 O Centro deberá facer público ao comenzo de cada curso os obxectivos 

mínimos  establecidos   para  obter unha valoración positiva nas distintas 
materias e áreas. 
 

m) A recibir orientación escolar e profesional para acadar o máximo 
desenvolvemento persoal, social e profesional  segundo  as súas capacidades, 
actitudes e intereses.O Colexio dirixirase á Administración para que cubra este 
apartado. 

 
 De maneira especial coidarase a Orientación escolar dos alumnos/as con 

dificultades físicas ou psíquicas ou carencias sociais ou económicas. 
 Para cubrir os efectos previstos nos apartados anteriores a Programación 

Xeral Anual incluirá as visitas e actividades que se programen. 
 

 
Segundo o artigo 7, da Lei 4/2011, de convivencia escolar, recoñéceselle ao 

alumnado os seguintes dereitos básicos de convivencia escolar: 
 

 a) A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno 
desenvolvemento da súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia, 
liberdade e respeto mutuo. 
 b) A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoal. 
 c) Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular 
contra as situacións de acoso escolar. 
 d) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 
Administración educativa, nos termos previstos no título IV da mencionada Lei. 
 e) A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica 
de conflitos e, en xeral, a participar na toma de decisión do Centro en materia de 
convivencia. 
 

- Calquera cousa que supoña un impedimento, dentro do Centro, para o 
cumprimento destes dereitos poderá ser obxecto de reclamación ante os distintos 
órganos do Centro. 

- Previa audiencia aos interesados e pertinente consulta ao Director/a  o 
Consello Escolar adoptará as medidas que procedan de acordo coa lexislación vixente. 
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 B) DEBERES DOS ALUMNOS/AS 
 

O principal deber dos  alumnos/as do CEP PLURILINGÜE IGREXA 
VALADARES é o estudio. Este deber exténdese ás seguintes obrigas: 

 
a) Asistir puntualmente ás clases e participar nas actividades orientadas ó  

desenvolvemento  da Programación de Aula e Programación Xeral Anual. 
b) Respectar os horarios aprobados para o desenvolvemento das distintas 

actividades académicas. 
c) Seguir as orientacións dos profesores respecto ao aprendizaxe. 
d) Respectar o exercicio de dereito ao estudio dos compañeiros. 
e) Respectar as normas de convivencia establecidas e aprobadas polo Consello 

Escolar e recollidas neste documento. 
f) Respectar a liberdade de conciencia así como as convicións relixiosas e 

morais ou de calquera outro tipo de todos os membros da comunidade educativa. 
g) Non discriminar a ningún membro da comunidade educativa en  razón  de  
nacemento, raza, sexo ou por calquera circunstancia persoal ou social. 
h) Respectar e utilizar correctamente os bens mobles e as instalacións do 

Centro, así como respectar o material ou pertenzas dos demais membros da 
Comunidade Educativa. 

i) Participar na vida e funcionamento do Centro. 
 
Segundo o artigo 7, da Lei 4/2011, de convivencia escolar, recoñécese ao 

alumnado os seguintes deberes básicos de convivencia escolar: 
 

 a) Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución 
dun adecuado clima de estudio no Centro, respetando o dereito dos seus 
compañeiros/as á educación. 
 b) Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no 
exercicio das súas competencias, recoñecéndoo como autoridade do Centro. 
 c) Respectar a liberdade de conciencia, as convicións relixiosas e morais, a 
igualdade de dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, integridade e intimidade 
dos restantes membros da comunidade educativa. 
 d) Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do Centro 
docente. 
 e) Conservar e facer un bo uso das instalacións e materiais do Centro. 
 f) Intervir, a través dos cauces regulamentarios, en todo aquilo que afecte á 
convivencia dos seus respectivos centros docentes. 
 g) Seguir as directrices do profesorado respecto a súa educación e aprendizaxe. 
 h) Asistir a clase con puntualidade e co material preciso. 
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4.2.3. PROCEDEMENTOS A SEGUIR POLO  ALUMNADO  
 
 a) O alumnado non poderá acceder ao recinto escolar con teléfono móbil nin outro   
aparello electrónico do tipo: PSP, DS, MP3 ou similares, salvo autorización do Centro.
 b) O alumnado está obrigado a entregar ao profesorado calquera obxecto, 
substancia ou producto que porte e que estea expresamente prohibido polas normas 
do Centro, resulte perigoso para a saúde, integridade persoal ou poida perturbar o 
normal desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou 
extraescolares.  Estes obxectos serán depositados na Dirección do Centro quedando á 
disposición dos pais/nais ao acabar a xornada escolar, sen perxuízo das corrección 
disciplinarias que poideran corresponder.  
 c) O alumnado non pode permanecer nas aulas sen presenza do profesorado 
durante os recreos nin durante os períodos anterior ou posterior ao comedor escolar. 
 d) O alumnado non poderá acceder ao recinto escolar coa cara cuberta nin 
permanecer nas aulas nin no comedor escolar coa cabeza tapada. 
 e) O alumnado non poderá acceder ao recinto escolar con patinete, monopatín, 
bicicleta sen autorización da Dirección do Centro. 
 f) Non se poderá acceder ao recinto escolar con balóns duros, estes só estarán 
permitidos para a clase de Educación Física, durante os recreos só se poderán utilizar 
os balóns postos polo Centro a disposición das aulas. 
 f) Todo o alumnado procurará coidar ao máximo os espazos exteriores, as 
instalación e xardíns. Calquera alumno/a que faga un dano intencionadamente estará 
obrigado/a a reparalo ou facer efectivo o custo do arranxo. 
 e) O alumnado denunciará ante o profesorado ou Dirección as faltas contra este 
regulamento que afecten persoalmente ou a calquera membro da comunidade 
educativa. 
 f) Os alumnos/as deberán vir correctamente vestidos e aseados en relación a 
súa idade. A súa cabeza e rostro deberán estar perfectamente visibles e sen ningunha 
prenda ou obxecto que obstaculice a súa identificación. 
 
 
4.2.4.  CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA ESCOLAR E MEDIDAS DE 
CORRECCIÓN 
 
A. PRINCIPIOS XERAIS 
  
 Segundo artigo 32 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, estes deberán: 
 
 a) Ter carácter educativo e recuperador. 
 b) Garantir o respecto dos dereitos de todo o alumnado e procurar a mellora da 
convivencia no Centro. 
 c) Contribuír a que o alumnado corrixido se integre no Centro e asuma o 
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cumprimento dos seus deberes e mellora das súas relacións con todos os membros da 
comunidade escolar. 
 d) Establecer medidas correctoras proporcionais á gravidade da conducta 
corrixida. 
 e) O diálogo e a conciliación serán as estratexias claves na resolución de 
conflitos. 
 f)  Ofrecer orientación psicopedagóxica ás vítimas e ás persoas agresoras. 
 g) Nos casos de acoso escolar, garantiráselle ao alumnado vítima desta 
situación a protección da súa integridade e dignidade persoal así como, o seu dereito á 
educación, establecendo mediante medidas cautelares que impidan a ameaza, o 
control ou o contacto entre vítima e causantes da situación de acoso. 
 h) Antes da imposición dunha medida correctora terase en conta a idade e as 
circunstancias persoais, familiares ou sociais do alumnado corrixido. 
 i) Non poderán imporse correccións contrarias á integridade física e á dignidade 
persoal do alumnado. 
 j) Ningún alumno/a poderá ser privado/a do seu dereito á educación. 
 k) Os pais/nais ou titores/as legais deberán ter puntual información sobre as 
correccións de condutas que lles afecten. 
 
B. CLASES DE CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA 
 

Segundo artigo 33 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, as conductas 
contrarias á convivencia, tipificadas como faltas, clasificaranse nas seguintes: 

 
a) CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA, 

recollidad no apartado F). 
 
       Con mención especial está o acoso escolar: de acordo co artigo 28 

da Lei 4/2011, do 30 de xuño, o acoso escolar será calquera forma de 
vexación ou malos tratos continuados no tempo dun alumno ou alumna 
por outro/a ou outros/as, xa sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, 
incluído o illamento ou baleiro social, con independencia do lugar onde se 
produza.  
Terán a mesma consideración as condutas realizadas a través de medios 
electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación 
que xurda no ámbito escolar 
 

b) CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA 
 

Segundo o citado artigo, aqueles actos que puidesen ser constitutivos de delito 
ou falta penal, a Dirección do Centro, por instancia propia ou de calquera membro da 
comunidade educativa, porao en coñecemento da Administración educativa e dos 
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corpos de seguridade.  
 

 
C. GRADACIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS 
 
 Segundo o artigo 34 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, para a gradación 
das medidas correctoras teranse en consideración os seguintes criterios: 
 
 a) O recoñecemento espontáneo e/ou o cumprimento igualmente espontáneo da 
obriga de reparar os danos producidos. 
 b) A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas. 
 c) A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou 
tecnolóxicos, da conduta, as súas imaxes ou a ofensa. 
 d) A natureza dos prexuízos causados. 
 e) O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta: sexo, idade, 
recente incorporación ao Centro, etc.  
 
D. REPARACIÓN DOS DANOS CAUSADOS 
  
 Segundo o artigo 35 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, en relación á 
reparación de danos cusados: 
  
 - O alumnado está obrigado a: 

1º.- Reparar os danos que cause, individual ou colectivamente, de forma 
intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e materiais do Centro, incluídos os 
equipamentos informáticos e o software, e aos bens doutros membros da comunidade 
educativa, ou a facerse cargo do custo económico da súa reparación.  

2º.- Así mesmo, está obrigado a restituír o subtraído ou, se non fose posible, a 
indemnizar o seu valor. 

 As nais e pais ou as titoras ou titores legais serán responsables civís nos 
termos previstos pola lexislación vixente. 
 

 3º.-Cando se incorra en agresións físicas ou morais, deberá repararse o dano 
moral causado mediante a presentación de escusas e o recoñecemento da 
responsabilidade dos actos, ben en público ou en privado segundo corresponda. 
  
E. ÁMBITO DE CORRECCIÓN 
  
 Segundo o artigo 36 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, as condutas 
contrarias á convivencia poderán ser corrixidas:  
 

a) En calquera tipo de actividade que se desenvolva dentro do recinto 
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escolar. 
b) En calquera actividades complementarias ou extraescolares fóra recinto. 
c)  Así como durante os servizos de comedor e transporte escolar. 

  
 Poderán corrixirse conductas do alumnado producidas fóra do recinto 

escolar se están directamente relacionadas coa vida escolar e afectan a 
outros membros da comunidade educativa. 

 
F) CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA 
 
 Segundo o artigo 38 do Decreto  8/2015, do 8 de xaneiro, son CONDUTAS 
GRAVEMENTE PREXUDICIAIS para a convivencia as que se enumeran a 
continuación: 
 
 a) As agresións físicas  ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as 
ameazas e as coaccións contra os demais membros da comunidade educativa. 
 
 b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa 
por razón de nacemento, raza, sexo, orientación e identidade sexual, capacidade 
económica, nivel social, convicións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades 
físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal 
ou social. 
  
 b.1) Artigo 39, do mencionado Decreto: 
 Aquelas condutas que atenten contra a dignidade persoal e, que teñan como 
orixe ou consecuencia unha discriminación ou acoso baseado no xénero, orientación 
ou identidade sexual, ou unha orixe racial, étnica, relixiosa, de crenzas ou de 
discapacidade, ou que se realicen contra o alumnado máis vulnerable, polas súas 
características persoais, sociais ou educativas. 
 
 c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e 
ao persoal de administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave. 
 
 d) A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou 
información que atenten contra o dereito á honra, á dignidade da persoa, á intimidade 
persoal e familiar e a propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa. 
 
 e) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo 
artigo 28 da Lei 4/2011. 
 
 f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, 
alteración ou substracción de documentos académicos. 
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 g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave 
ás instalación e aos materiais do Centro, incluídos os equipamentos informáticos e o 
software, ou aos bens doutros membros da comunidade educativoa ou de terceiros, 
así como a súa substracción. 
 
  h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal 
desenvolvemento das actividades do Centro, incluídas as de carácter complementario 
e extraescolar. 
 
 i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos 
membros da comunidade educativa do Centro o a incitación a elas. 
 
 j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a 
saúde ou integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo 
caso, reputarase indisciplina grave a resistencia ou negativa a entregar os obxectos 
requeridos. Estes serán depositados polo profesorado na dirección do Centro cas  
debidas garantías , quedando a disposición dos pais/nais ou titores legais, unha vez 
terminada a xornada escolar ou a actividade complementaria ou extraescolar, tal e 
como se recolle no artigo 11 da Lei 4/2011.  
 
 K) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á 
convivencia. 
 
 l) O incumprimento das sancións impostas. 
 
 Segundo acordo do propio Centro: 
 

a) Faltas graves no servizo de comedor e transporte. Tipificadas como tales nas 
normas de convivencia do  Centro, apartados 6.2.8 e, 6.2.9 deste documento. 

b)  O incumprimento xeral e reiterado das normas de convivencia referidas neste 
regulamento. 

c) Cada tres faltas leves considerarase unha falta grave. 
d) Abandoar o recinto escolar sen permiso. 

 
F.1) PRESCRIPCIÓN DAS CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAS PARA A 
CONVIVENCIA. 

 
 
 Segundo o artigo 17 da Lei 4/2011, as condutas gravemente prexudiciais 
prescriben aos catro meses da súa comisión. O prazo de prescrición comezará a 
contarse dende o día en que a conduta se leve a cabo, salvo cando se trate dunha 
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conduta continuada no que non se computará mentres a conduta non cese. 
 
F.2) MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS 
PARA A CONVIVENCIA 
 
  Segundo o artigo 39 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, as condutas 
gravemente prexudiciais para a convivencia poden ser corrixidas coas seguintes 
medidas: 
  
 a) Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á 
mellora e ao desenvolvemento das actividade do Centro. 
 
 b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 
complementarias do Centro por un período de entre dúas semanas e un mes. 
 
 c) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de 
entre catro días lectivos a dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, o 
alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a 
interrupción no proceso formativo. 
 
 d) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao Centro por un período de 
entre catro días lectivos a un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o 
alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a 
interrupción no proceso formativo. 
 
 e) A reparación dos danos causados segundo o artigo 35 do Decreto 
mecionado, (apartado D. REPARACIÓN DOS DANOS CAUSADOS, deste 
documento). 
 
 f) Cambio de grupo. (Para adoptarse esta medida será preciso o acordo do 
100% do Equipo Docente). 
   
 h) Cambio de Centro. 
 
 -A medida correctora de cambio de Centro terá: 
 

 Carácter excepcional. 
 Comprobarase que con anterioridade se propuxeron as medidas 

restantes. 
 Comunicarase á Inspección educativa e  á Xefatura Territorial con achega 

do expediente corrector. 
 O Xefe territorial analizado o informe da inspección, autorizará ou non o 
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cambio de Centro, mediante resolución. En caso negativo, deberase 
aplicar outras medidas. 
 

- As medidas para as condutas recollidas no apartado b ou b.1) do punto anterior 
(4.2.4 CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA), 
serán as establecidas nas líneas d) ou h), artigo 39 do Decreto mencionado. 

 
 

F.3) IMPOSICIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS GRAVEMENTE 
PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA 
  
  Segundo o artigo 41 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, esta función 
corresponderá á Dirección do Centro, por proposta da persoa instructora do 
procedemento corrector. 

- A corrección de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia 
esixe a apertura dun expediente corrector. 
 - Unha alumna/o poderá ser readmitida/o nas clases ou no Centro antes  de 
cumprir todo o tempo de suspensión se a Dirección constata que se produciu un 
cambio positivo na súa actitude e na súa conduta. Quedará constantado no 
correspondente expediente. 
 
 
G) CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA 
 

Segundo o artigo 42 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, son condutas leves 
contrarias á convivencia as que se enumeran a continuación: 

 
 a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as 
ameazas e as coaccións contra os demais membros da comunidade educativa sempre 
que non acaden a gravidade requirida. 
 
 b) Os actos de discriminación contra membros da comunidade educativa por 
razón de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, nivel 
social, convicións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou 
psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstacia persoal ou social sempre que 
non acaden a gravidade requirida. 
 
 c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e 
ao persoal de administración e de servizos que constitúan unha indisciplina que non 
acade a gravidade requirida. 
 
 d) Os danos non graves causados de forma intencionada ou por neglixencia ás 
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instalacións e materiais do Centro, incluídos os equipos informáticos e o software, ou 
aos bens doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa 
substracción. 
 
 e) Os actos inxustificados que perturben de forma non grave o normal 
desenvolvemento das actividades do Centro, incluídas as de carácter complementario 
e extraescolar. 
 
 f) As actuacións prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros 
da comunidade educativa do Centro, ou as incitacións ás mesmas sempre que non 
acaden a gravidade requerida. 
 
 g) Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas 
normas de Centro que sexa perigoso para a saúde ou integridade persoal do alumnado 
ou dos demais membros da comunidade educativa, ou que perturbe o normal 
desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou extraescolares, 
cando non constitúa conduta gravemente prexudicial para a convivencia. 
 
 h) A falta de asistencia  inxustificada á clase e as faltas reiteradas de 
puntualidade. 
 
 i) A reiterada asistencia ao Centro sen o material e equipamento precisos para 
participar activamente no desenvolvemento das clases. 
 
 j) As demais condutas que se tipifiquen como tales nas normas de convivencia 
do Centro. 
 
 Segundo acordo do Centro consideraránse faltas leves: 
 
 a) Faltas leves no servizo de comedor ou transporte. 
 c) O incumprimento xeral das normas de convivencia referidas neste 
regulamento. 
 
 
G.1) PRESCRIPCIÓN DAS CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA 
 
Segundo o artigo 17 da Lei 4/2011, as condutas leves contrarias á convivencia 
prescriben ao mes  da súa comisión. O prazo de prescrición comezará a contarse 
dende o día en que a conduta se leve a cabo, salvo cando se trate dunha conduta 
continuada no que non se computará mentres a conduta non cese. 
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G.2) MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á 
CONVIVENCIA 
 
 Segundo o artigo 43 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, as condutas leves 
contrarias á convivencia poderán ser corrixidas coas medidas correctoras seguintes: 
 
 a) Amoestación en privado ou por escrito. 
 
 b) Comparecencia inmediata ante a Xefatura de Estudios. 
 

c)Realización de traballos específicos en horario lectivo. 
 

 d) Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e 
desenvolvemento das actividades do Centro. 
 
 e) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 
complemenarias do Centro por un período de ata dúas semanas. 
 
 f) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de 
ata tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado haberá de 
realizar os deberes ou os traballos que se determinen para evitar a interrupción no 
proceso formativo. 
 g) Cambio de grupo por un período de ata unha semana.(En caso de faltas 
cometidas no Comedor, este cambio pode referirse a cambio de mesa ou grupo de 
comedor). 
 h) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao Centro por un período de 
ata tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá 
realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no 
proceso formativo. 
  
 Por acordo do Centro poderá sancionarse ao alumnado con: 
 

a) A realización de tarefas de mantemento ou embelecemento do Centro que 
compense o dano producido ou o abono dos gastos producidos polos danos 
ocasionados. 

b) A realización de tarefas complementarias durante o tempo de recreo. Durante 
este período o alumnado disporá de tempo para tomar a merenda e ir ao baño. 
 
 
 



Páxina 53 

G.3) IMPOSICIÓN DE  MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS LEVES 
CONTRARIAS Á CONVIVENCIA 
 
 Segundo o artigo 44 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, haberá que ter en 
conta estes puntos: 
 
 1º.- A imposición destas medidas correctoras  será levada a cabo segundo o 
artigo 43 do mencionado decreto, por: 
 
 a)O profesorado da alumna/o, oído este e dando conta á Xefatura de Estudios, 
nos apartados a),b) e c). 
 
 b) O titor/a, oído o alumno/a e dando conta á Xefatura de Estudios nos 
apartados  a), b), c) e d). 
 
 c) O Xefe/a de Estudios ou o Director/a, oídos o alumno/a, e o seu profesor/a ou 
titor/a, no caso das medidas previstas nos apartados a),c),d),e) e f). 
 
 d)O Director/a oídos o alumno/a e o seu profesor/a ou titor/a, no caso das 
medidas previstas nos apartados g) e h). 
 

2º.- Comunicación da imposición destas medidas: 
 
a) Aos pais ou titores legais antes que que estas se fagan efectivas. 
b) Á Comisión de Convivencia do Centro. 

 
3º.- Alegacións: 
No caso de que os alumnos ou as familias no estean de acordo coas medidas 
correctoras aplicadas segundo os apartado g) e h) poderán, no prazo de dous 
días lectivos, presentar escrito ante a Dirección do Centro, quen, valoradas as 
alegacións, ratificará ou rectificará a medida correctora. (Artigo 45, do decreto 
8/2015, do 8 de xaneiro) 

 
  
H) PROCESO A SEGUIR NO CASO DE INCOACIÓN DUN PROCEDEMENTO DE  
CORRECCIÓN EN CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A 
CONVIVENCIA 
 

 
Segundo o artigo 37 e  47  do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, os pasos a 

seguir no proceso de corrección de CONDUTAS GRAVEMENTE  prexudiciais para a 
convivencia son: 



Páxina 54 

 
1º) A Dirección do Centro por iniciativa propia, petición motivada do 

profesorado, titor/a ou por denuncia previa doutros membros da comunidade iniciará a 
incoación do procedemento. Propiciarase se é posible o procedemento conciliado o 
cal esixe a reparación voluntaria dos danos materiais e morais. 

 
2º) Nun prazo máximo de dous días, abrirase un período de información 

previa co asesoramento da Xefatura de Estudios, o Departamento de Orientación e o 
profesorado titor/a. Terase en conta: 

- Como se produciu. 
- A idade do alumno/a. 
- Circunstancias persoais, familiares ou sociais. 
- Antecedentes en relación coa convivencia escolar. 
 
3º Poderán adoptarse medidas provisionais: cambio temporal de grupo, 

suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases, actividades ou ao Centro 
por un período que non será superior a tres días lectivos. Informarase ás familias. 

 
 4º A constatación dos feitos, deberá formalizarse por escrito, segundo o anexo 
I deste documento, “DOCUMENTO DE CONSTACIÓN DOS FEITOS" 
 
 5º A Dirección do Centro designará un profesor/a que actuará como 
instructor/a. Por acordo do Centro, o instructor/a será o Orientador/a do Centro. Nos 
procesos conciliados actuará como colaborador/a unha persoa mediadora. 
 

6º Comunicación ao profesor titor/a e ao Consello Escolar.  
 
7º Notificación dos feitos ás familias, por escrito e no prazo de tres días 

lectivos, contados desde que se tivo coñecemento da conduta. Deixarase constancia 
de terse realizado e da súa data.  

- A notificación incluirá: 
 Conduta que o motiva. 
  As correccións provisionais establecidas. 
  Procedemento de corrección proposto coas características e obrigas que 

conleva. 
  Nome do docente instrutor. 

 
- Nos procedementos conciliados, as familias, no prazo dun día lectivo, 

comunicarán por escrito a súa aceptación ou non. Do contrario, aplicaráselle o 
procedemento común.  
 

- A non comparecencia sen causa xustificada ou ben a negativa a recibir 
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comunicación ou notificacións, non impedirá a continuación do proceso de 
corrección. 
 
8º) Esta comunicación farase tamén á Inspección Educativa. 
 

 9º) Finalizada a instrución, a persoa instrutora formulará proposta de 
resolución dando audiencia en horario lectivo e levantando acta da sesión, ao 
alumno/a e máis aos seus pais ou titores/as legais, podendo estes acceder a todo o 
actuado. 
 
 10º) Despois da audiencia ás familias, o Director/a do Centro dictará resolución 
motivada sobre a conduta e imporá a correspondente corrección, así como a obriga de 
reparar os danos causados: reparación material e moral dos danos, (apartado D deste 
documento). 
 

 As audiencias e comparecencias dos pais/nais ou titores/as legais son 
obrigatorias e, a súa desatención reiterada e inxustificada será 
comunicada ás autoridades competentes, para os efectos da súa posible 
consideración como incumprimento dos deberes inherentes á patria 
potestade ou á tutela. 

 
11º) A resolución do procedemento notificarase aos pais/nais ou titores/as 

legais nun prazo máximo de doce días lectivos desde que se tivo coñecemento dos 
feitos que deron lugar á incoación do procedemento.  

 
12º) Comunicarase igualmente á Inspección Educativa. 
 
13º) Rexistro na Xefatura de Estudios, ca finalidade de analizar a súa 

reiteración. 
 
14º) Ante a resolución da Dirección do Centro cabe instar a revisión por parte 

do Consello Escolar no prazo máximo de dez días lectivos. (Artigo 25.8 da Lei 
4/2011) 
 
H.1) FUNCIÓNS DO INSTRUCTOR/A 
 
 
 a) Practicar cantas dilixencias considere pertinentes para a comprobación da 
conduta do alumnado e determinar a súa gravidade e o grao de responsabilidade. 
 b) Custodiar os documentos e efectos postos a súa disposición durante  a 
instrucción. 
 c) Propor á Dirección do Centro a adopción de medidas provisionais, medidas 
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correctoras e, se proceden, as medidas educativas reparadoras referidas no artigo 35 
do mencionado Decreto, (apartado D deste documento). 
 d) Propor á Dirección do Centro o arquivamento das actuacións se despois das 
indagacións realizadas se considera que non procede corrixir a conduta. 
 e) A incoación do procedemento, así como a súa resolución.  
 
H.2) FUNCIÓNS DA PERSOA MEDIADORA 
 

- A persoa mediadora, intervirá só nos procedementos conciliados, e actuará como 
colaboradora do instrutor/a para lograr o achegamento entre as persoas afectadas e o 
consenso na medida correctora que se vaia aplicar. 

 
 Os criterios para determinar a persoa mediadora serán: 

 
1º Profesorado que nunca lle dera clase. 
2º Profesorado que non lle de clase ao alumno/a, no curso actual. 

 
  Funcións da persoa medidadora: 
 
a) Contribuír ao proceso de conciliación. 
b) Axudar a que cada unha das persoas afectadas comprenda cales son os 
intereses, necesidades e aspiracións das outras partes para chegar ao 
entendemento. 
c) Apoiar o adecuado cumprimento do acordo no procedemento conciliado. 

 
 
I.TIPOS DE PROCEDEMENTOS  
 
 Segundo o artigo 46 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, exiten dous 
procedementos para a corrección de conductas gravemente prexudiciais para a 
convivencia: 
 

 Procedemento CONCILIADO. Finalidades: 
a) Obter o compromiso do alumno/a corrixido/a e da súa familia. 
b) A valoración da persoa agraviada. 
c) Acadar o consenso das medidas correctoras. 
d) A inmediatez na resolución. 
 

 Procedemento COMÚN. Levarase a cabo cando non sexa posible acadar o 
procedemento conciliado ou por petición da familia. 
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I.1) REQUISITOS PARA O INICIO DUN PROCEDEMENTO CONCILIADO 
 
 - O procedemento CONCILIADO poderá aplicarse de se cumpriren os seguintes 
requisitos, artigo 49 do decreto 8/2015: 
 
 a) Que o alumno/a responsable dos feitos: 
 

 recoñeza a gravidade dos mesmos, 
 estea disposto/a a reparar o dano material e/ou moral causado e, 
 se comprometa  a cumprir as medidas correctoras que correspondan. 

 
 b) Que os outros membros da comunidade educativa, afectados pola súa 
conduta, mostren a conformidade da acollerse ao dito procedemento. 
 
 - O procedemento conciliado  NON procederá nos seguintes casos: 
 
 a) Cando se trate dunha conducta con especial e notoria gravidade. 
 
 b) Cando as persoas proxenitoras ou representantes legais non comuniquen a 
súa disposición para acollerse ao procedemento conciliado. 
 
 c) Cando un mesmo alumno/a xa fixese uso deste procedemento de corrección 
durante o mesmo curso escolar, para corrixir unha conduta semellante. 
 
  
I.2) DESENVOLVEMENTO DO PROCEDEMENTO CONCILIADO 
 
 Segundo o artigo 50 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, o Director/a 
convocará ao instrutor/a e ás persoas afectadas a unha reunión, no prazo máximo dun 
día lectivo, contado dende o remate do prazo para a comunicación da opción elixida. 
 
 DESENVOLVEMENTO DA REUNIÓN: 
 
 1º) A persoa instrutora informará: 
 

a) De que finalizada a reunión deberase acatar o acordado ou, no caso 
contrario, as declaracións pasarán a formar parte do expediente. 
b) Informarase das consecuencias da conduta a corrixir. 
 

 2º) Darase a palabra ao alumno/a e ás persoas convocadas para que 
manifesten as súas opinións. 
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 3º) A persoa instrutora proporá alguna medida correctora, (a petición de 
desculpas será tida en conta). 

 Deberase chegar a un acordo entre todos: medida correctora máis 
adecuada e as medidas educativas reparadoras (artigo 35 do 
mencionado decreto, apartado D deste documento). 

 
 4º) A Dirección do Centro informará: 
 

a) De que se deixará constancia por escrito do acordado firmando a 
correspondente acta. 

 
b) Notificarase de que o incumprimento das medidas acordadas dará lugar á 
apertura dun procedemento común. 

 
 5º) O procedemento conciliado finalizará tras o acordo entre as partes. 
 
I.3. REQUISITOS PARA O INICIO DUN PROCEDEMENTO COMÚN 
 
 Segundo o artigo 52 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, iniciarase o 
procedemento común para a corrección de condutas gravemente prexudiciais cando: 
 

 Os pais/nais ou titores/as legais o soliciten. 
 Cando non sexa posible desenvolver o procedemento conciliado. 

 
I.4. DESENVOLVEMENTO DO PROCEDEMENTO COMÚN 
 

Segundo o artigo 53 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, os pasos a seguir 
serán os seguintes: 

 
a) Designación da persoa instructora que, por acordo  nas normas do Centro 

será o Orientador/a.  
 
b) O/a instructor/a disporá de cinco días lectivos (contados a partir da súa 

designación) para a instrución do procedemento corrector.  
 
c) O instructor/a formulará a proposta de resolución e convocará ao alumno/a 

e aos seus pais/nais  a unha reunión , no prazo máximo de tres días lectivos 
contados a partir da recepción da citación. Os convocados poderán acceder a todo o 
actuado e levantarase acta da comparecencia. 

 
d) APARTADOS DA RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO (artigo 54 do 

mencionado Decreto). 
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 Feitos probados. 
 Circunstancias que reduzan ou acentúen a responsabilidade. 
 Medidas correctoras que se vaian aplicar. 
 Posibilidade de solicitar ante o Consello Escolar, no prazo de dous días 

lectivos, desde a recepción da resolución, a revisión da medida 
correctora imposta. 

 
 e) A Dirección do Centro notificará a resolución adoptada: 

 Ás familias no prazo dun día lectivo a partir da recepción da proposta da 
persoa instrutora e, 

 Á Xefatura Territorial. 
 

     f) As correccións impostas por parte da Dirección do Centro en relación coas 
condutas gravemente prexudiciais para a convivencia poderán ser revisadas polo 
Consello Escolar a instancia das persoas proxenitoras ou representantes legais 
destes/as. 

 
  g)Nos casos de acoso escolar arbitrarase medidas de seguimento que impidan 
a continuación de eventuais condutas acosadoras. 

  
J)  COMPROMISOS EDUCATIVOS PARA A CONVIVENCIA 
 
 a) En todos os casos de condutas contrarias á convivencia, poderá suspenderse 
a aplicación das medidas correctoras, se o alumno/a correxido/a ou as persoas 
proxenitoras ou representates legas deste/a asinan un compromiso educativo para a 
convivencia, (artigo 55 do Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro). 
 b) Elementos deste compromiso: 
 - Feitos aos que se compromente o alumno/a ou as persoas proxenitoras ou 
representantes legais deste/a. 
 - Actuacións de formación para a convivencia. 
 -Actuacións para a prevención e modificación de condutas. 
 -Actuacións que se comprometen a levar a cabo persoalmente ou mediante a 
intervención de institucións, centros docentes  ou outras persoas. 
 -Mecanismos de comunicación e coordinación co Centro. 
 
 c)A falta de cumprimento dos compromisos adquiridos determinará a aplicación 
inmediata das medidas correctoras suspendidas. 
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4.3. PARTICIPACIÓN DAS NAIS E PAIS OU TITORES/AS LEGAIS 
 
4.3.1. DEREITOS E DEBERES DAS NAIS/PAIS OU TITORES/AS LEGAIS 
 
 A) DEREITOS DAS NAIS/PAIS OU TITORES/AS LEGAIS 
  

a) A constituirse en Asociacións de nais/pais  según a lexislación  vixente, cos 
dereitos recoñecidos polas leis propias. 

b) A que o seu fillo/a reciba a educación máis completa posible que o Colexio 
poida darlle e, a recibir información sobre a súa evolución.  

c) A ser informado de  calquera  aspecto relacionado coa educación do seu fillo 
d) A ter coñecemento do horario  das clases  e actividades extraescolares así 

como das  modificacións que se produzcan no mesmo. 
e) A ser oído polo  persoal  do  Centro ao expresar as reclamacións ou 

suxerencias que coide oportuno. 
f) A coñecer a resposta ás súas peticións ou explicacións sobre a mesma. 
g) A ser informado da  apertura de expediente disciplinario ao seu fillo en caso  

de faltas graves ou moi graves. 
h) A elexir ou ser elexido  para participar nos órganos colexiados ou de 

representación do Centro. 
 
 Segundo o artigo 6 da Lei 4/2001 as nais/pais ou titoras/es legais, en 
relación coa educación dos seus fillos/as son titulares dos seguintes dereitos de 
convivencia e participación, sen perxuízo dos establecidos nas correspondentes leis 
orgánicas: 
 
 a) A ser respetados  e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade 
educativa. 
 b) A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración 
socioeducativa dos seus fillos/as, para o cal se lles facilitará o acceso ao profesorado e 
aos membros dos equipos directivos dos centros docentes. 
 c) A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia nos 
centros docentes. 
 d) A ser oídos, nos termos previstos pola presente lei, nos procedementos 
disciplinarios para a imposición de medidas correctoras contrarias á convivencia dos 
seus fillo/as. 
 e) A participar no proceso educativo a través de consultas e outros 
procedementos de participación directa que estableza a Administración Educativa. 
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B) DEBERES DAS NAIS/PAIS OU TITORES/AS LEGAIS 
 

a) Colaborar co Centro  en  todo  canto este relacionado coa educación do seu 
fillo/a. 

b) Proporcionar ao seu fillo/a o material necesario para que a laboura educativa 
sexa  o  máis eficaz posible si a autoridade educativa non o facilita. 

c) Acudir ao Centro cantas veces sexa requerido/a. 
d) Procurar que o seu fillo/a ou tutelado/a asista puntualmente ás clases e co 

debido aseo persoal e as horas de descando necesarias. 
e) Informar ao profesorado sobre as posibles deficiencias físicas ou psíquicas 

do seu  fillo/a e adoptar as medidas máis adecuadas para corrixilas. 
f) Respectar o horario establecido para as entrevistas cos profesores, titoras/es, 

Director/a ou Xefe/a de Estudios. 
g) Xustificar ao Colexio as causas da non asistencia do seu fillo. 
h) Firmar o enterado/a das comunicacións enviadas polo Colexio. 

 
 Segundo o artigo 6 da Lei 4/2011 as nais/pais ou titoras/es legais,  como 
primeiros responsables da educación dos seus fillos teñen os seguintes deberes: 
 
 a)  Coñecer, participar e apoiar a evolución do proceso educativo dos seus 
fillos/as, en colaboración co profesorado. 
 b) Coñecer, as normas establecidas polo Centro, respectalas e facelas respetar, 
así como respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou orientacións 
educativas do profesorado no exercicio das súas competencias. 
 c) Fomentar o respeto polos restantes compoñentes da comunidade educativa. 
 d) Colaborar co centro na prevención e corrección das conductas contrarias ás 
normas de convivencia dos seus fillos/as.  
 
4.3.2. PROCEDEMENTOS A SEGUIR POLAS NAIS/PAIS OU TITORES/AS LEGAIS 

 
 a) Os pais/nais ou titores/as legais non deberán exercer no Centro ninguna 
acción sancionadora, increpando ou intimidando ao alumnado, ou a calquera outro 
membro da comunidade educativa. A canle axeitada para solucionar calquera tipo de 
problema sempre é, en primeiro lugar, falar co/a titor/a. 
 b) Dentro do recinto escolar non está permitida a circulación nin o 
estacionamento de vehículos alleos ao persoal laboral do Centro. As familias non 
deben entrar no recinto cos seus vehículos para deixar ou recoller aos seus fillos/as. 
 c) Durante os recreos, as familias non deben permanecer nos patios. Hai 
persoal de garda para atender ao alumnado. 
 d) As familias e titores do alumnado sen transporte poderán acompañar ao 
alumnado ata os patios do Centro. Non está permitido permanecer nas instalacións 
interiores do Centro mentras o alumnado espera para entrar nas aulas. Hai persoal de 
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garda para atender ao alumnado.  
 e) As familias e titores/as do alumnado absteranse de interrumpir as clases e 
exporán as súas opinións co debido respeto. 
 f) Facilitarán aos seus fillos/as o cumplimento das obrigacións respecto ao 
Centro: puntualidade, orden, aseo … 
 g) Recollerán persoalmente ou mediante persoa autorizada ao alumnado 
durante horario lectivo ou ao finalizar as clases así como ao término do servizo de 
comedor e transporte escolar. Unicamente se permitirá saír sós ao alumnado de 5º e 
6º curso que teñan permiso expreso, por escrito, das familias. 
 h) O cambio de asignatura/materia só se poderá realizar durante o periodo de 
formalización de matrícula. 
 i) Para dar cumprimento da Lei de Protección de datos de carácter persoal e Lei de 
Protección do menor,aconséllase non realizar fotografías, gravacións ou difusión de imaxes. 
 j) Velarán polo cumprimento dos compromisos educativos establecidos entre o 
Centro e as familias. 
 k) Os representantes do pais/nais no Consello Escolar do Centro estarán a 
disposición das familiar para recoller e xestionar calquera suxerencia ou reclamación. 
 
 
4.4. PARTICIPACIÓN DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E DE SERVIZOS 
 
4.4.1. DEREITOS E DEBERES DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E DE 
SERVIZOS 
 
A) DEREITOS  DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E DE SERVIZOS 
 

O persoal laboral do  CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES está integrado 
 por  unha cociñeira (oficial 2ª de cociña), dúas axudantes  de cociña e un conserxe 
nomeado polo Concello. Terán os seguintes dereitos. 
 

Segundo o artigo 9 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, ao persoal de 
administración e servizos do Centro corresponderalles no ámbito da convivencia 
escolar, os seguintes dereitos : 
 
 a) A ser respetado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da 
comunidade educativa e a sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. 
 b) A desenrolar 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 as súas funcións. 
 e) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 
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Administración Educativa, nos termos previstos no título IV da presente Lei. 
 
 Terán dereito ademais: 
 

f) Á reserva que o Centro ten que gardar sobre as súas circunstancias persoais 
e familiares. 

g) O persoal de cociña terá dereito ao servizo gratuíto de comedor os días que 
desempeña o seu labor. 
 
 
B) DEBERES  DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E DE SERVIZOS 
 
 O persoal laboral terá as seguintes obrigas: 
 
 a) Os dereitos laborais  que  dimanen da súa contratación. 
 b) Procurar traballar en equipo.  
 c) A cooperar coa súa  conducta a favorecer un ambiente educativo. 
 d) No caso do persoal de cociña tódalas funcións que se contemplan no 
Regulamento do Comedor Escolar.  
 d) No caso do conserxe a  que durante as horas de recreo, clase e comedor 
ningún alumno/a saia do recinto escolar sen permiso  da  Dirección ou dalgún profesor.  

 
d.1) Abrir e pechar as portas do Centro segundo o horario establecido. 
d.3) Poñer o máximo celo na garda das chaves do Centro, impedindo o 

seu uso por parte de terceiras persoas, denunciando ante a Dirección calquera 
roubo ou extravío. 

d.4) Recibir a todas as  persoas  que  veñan  ao Centro e  acompañalas ao 
lugar designado para as visitas anunciando ao profesorado a súa presenza.  

d.5) Impedir o acceso de persoal non docente ás aulas en horario lectivo. 
d.8) Non permitir a retirada  de ningún tipo de mobiliario sen permiso da 

Dirección do Centro. 
d.9) Avisar á Dirección dos desperfectos que se observen nas instalacións 

(inmobles, xardíns, etc). 
d.12) Prender e apagar a calefacción do Centro nos días lectivos e no 

horario que determine a Dirección do Centro. 
d.13) Comunicar á Dirección do Centro calquera  incidencia extraña 

detectada  durante os períodos de tempo nos que este está pechado. 
d.14) Coidado e mantemento xeral das instalacións do Centro, que inclúe 

as zonas axardinadas e de arboreda, o valado, aramados, limpeza de canos e 
canetas, etc, sempre seguindo as instruccións de Prevención de Riscos Laborais 
do Servizo de Persoal do Concello. 

d.15) Efectuar pequenas reparacións de tipo bricolaxe: persianas, 
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cisternas, pechaduras, portas, ventás, colocación de cristais, albanelería, 
carpintería, pintura, fontanería, etc. 

d.16) Efectuar traballos de mantemento preventivo que poida realizar unha 
persoa soa: substitución de tramos de aramado, pintado de columnas e 
estructuras metálicas, etc.  

d.17) Todas aquelas tarefas que, nunha interpretación racional, non poidan 
ser realizadas por unha soa persoa, ou que precisen dunha capacitación técnica 
que o porteiro-vixiante non posúa, deberán ser afrontadas polo Departamento de 
Educación ou polo sistema de autoxestión, segundo proceda. 

 
Segundo o artigo 9 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, ao persoal de administración 

e servizos do Centro corresponderalles no ámbito da convivencia escolar, os seguintes 
deberes : 

 
a) Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que se 

respeten as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade 
persoal de todos os membros da comunidade educativa. 

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

c) Informar aos responsables do Centro e, no seu caso á Administración 
educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva sobre a información e 
circunstancias persoais e familiares do alumnado. 

d) Gardar sixilo e confidencialidade respecto ás actuacións relacionadas co 
ámbito educativo das que tivera coñecemento. 

  
Segundo o artigo 19.4 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, prohíbese o uso 

de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos como mecanismo de 
comunicación durante os períodos lectivos. 
 
4.4.2. PROCEDEMENTO A SEGUIR POLO  PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E DE 
SERVIZOS 
 
 a) O persoal de Administración e Servizos dispón dun espazo de aparcamento 
na zona do patio inferior do colexio. 
 b) O horario do persoal de cociña será de 9:00 h. ata 16:30 h. 
 c) O servizo de consexería desempéñao persoal do Concello de Vigo. 
 d) O horario do conserxe será de 8:00 h. ás 15:00 h. 
 e) De xeito excepcional solicitarase o servizo para a apertura e peche do Centro 
durante a realización de obras. 
 f) Todo o persoal docente e non docente, ten a obriga de discreción e non 
divulgar situacións ou problemas internos do Centro, respectando o dereito á 
intimidade persoal e profesional de membros da Comunidade Escolar. 



Páxina 65 

 
4.5. PARTICIPACIÓN DO PERSOAL COLABORADOR DE COMEDOR 
 
4.5.1 DEREITOS E DEBERES DO PERSOAL COLABORADOR DE COMEDOR 
 
A) DEREITOS DO PERSOAL COLABORADOR DE COMEDOR 
 

a) Realizar o seu traballo nas mellores condicións posibles e cos medios máis 
adecuados, respectando o presente regulamento así como protocolo de comedor 
escolar e programa de funcionamento. 
 b) Ao servizo gratuíto de comedor os días que desempeñan o seu labor. Este 
servizo levarase a cabo nas instalacións do comedor escolar unha vez saían os 
autobuses escolares. 
 c) A recibir un complemento por servizos extraordinarios no caso de persoal 
docente ou, no seu caso, a recibir unha compensación económica polos gastos de 
dedicación e desprazamento xerados pla colaboración no comedor, segundo estableza 
a normativa vixente. 
 d) Á reserva que o Centro ten que gardar sobre as súas circunstancias persoais 
e familiares. 
 
B)DEBERES DO PERSOAL COLABORADOR DE COMEDOR 
 
 a) Coñecer o programa de funcionamento e protocolo de comedor, cumprilo e 
facelo cumprir ao alumnado. 
 b) En ningún caso deberán tolerar faltas de indisciplina ou de respecto por parte 
do alumnado. No comedor escolar existe un parte de incidencias para tal efecto. En 
caso de incidencias graves deberase comunicar ademais, ao encargado/a de comedor 
ou á Dirección do Centro. 
 c) Procurar un clima de tolerancia e axuda entre o persoal colaborador. 
 d) Comunicar e solucionar coa Dirección do Centro e a encargada de comedor 
os conflitos internos xurdidos nas tarefas do Centro. 
 e) Ser discretos e non divulgar situacións ou problemas internos do Centro, 
respetando o dereito á intimidade persoal e profesional dos membros da comunidade 
escolar. Así como tampouco divulgar problemas alimenticios ou persoais do alumnado 
entre as familias. 
 f) Non usar o teléfono móbil dentro do recinto escolar durante o periodo lectivo, 
(Artigo 19.2 de decreto 8/2015, do 8 de xaneiro). 
 e) Colaborar na saída do alumnado para o transporte escolar. 
 f) Prestar especial atención á saída do alumnado do recinto escolar, ningún 
alumno/a poderá saír só, salvo que a familia o solicitase por escrito ante a Dirección do 
Centro, solicitude que será arquivada no expediente do/a alumno/a e rexistrada na folla 
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de observacións do comedor. 
 g) Controlar que os usuarios de comedor que non sexan usuarios do transporte 
sexan recollidos por persoal autorizado. 
 

4.5.2.PROCEDEMENTOS A SEGUIR POLO PERSOAL COLABORADOR DE 
COMEDOR 

 

a) Os  pais, nais ou titores legais do alumnado matriculado no Centro ou nos 
Centros autorizados a comer no comedor escolar, comportarán o compromiso de 
colaborar coa comunidade educativa no coidado e vixilancia dos menores comensais, 
a aceptación do sistema de organización previsto no correspondente protocolo de 
funcionamento do comedor escolar e o seu compromiso de avisar previamente con 
tempo suficiente as súas ausencias, que deberán ser xustificadas, ou o cesamento da 
colaboración. 

b) Os colaboradores organizarán a súa colaboración en coordinación coa persoa 
encargada do servizo de comedor. As tarefas de colaboración no servizo de comedor 
inclúe o período de xantar e os de atención aos usuarios nos períodos de tempo libre 
anterior e posterior da comida do mediodía, nos cales se fomentarán programas de 
promoción da saúde, hábitos alimentarios e habilidades persoais. 
 
4.6. PARTICIPACIÓN DA ANPA 
 
4.6.1 DEREITOS E DEBERES DA ANPA 
 
A) DEREITOS DA ANPA 

 
A ANPA  do  CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES terán os  dereitos  que 

 lle  sexan recoñecidas polas leis que as regulan e ademais: 
 
a) A presentar suxerencias  ante  os órganos unipersoais do Centro para que 

sexan levadas aos órganos colexiados onde serán discutidas, debatidas  e no seu caso 
aprobadas ou rexeitadas. 

b) A defender os dereitos dos pais/nais en canto concerne á educación  dos  
seus  fillos/as  e  colaborar no cumprimento dos seus deberes. 

c) A recibir información, a través dos seus representantes no Consello Escolar, 
sobre os temas tratados no mesmo. 

c) A estimular aos pais/nais  para  a presentación de candidaturas aos órganos 
colexiados. 
d) A colaborar co labor educativo, especialmente formulando propostas para 

para a realización de actividades complementarias e extraescolares que, unha vez 
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aprobadas, figurarán na Programación Xer 
e) A reunirse nos locais  do Centro, así como a convocar asembleas cando as 

mesmas teñan como obxecto os seus  fins  propios e  non  perturben  o normal 
desenvolvemento das actividades docentes, con ceñecemento do Director/a. 

f) Á representación dos dereitos  dos pais/nais  ante os órganos colexiados do  
Centro e autoridades educativas. 

g) A ser notificada e  informada  sobre os cambios de libros de texto e materiais 
didácticos adoptados polo Centro. 

h) A implicar ás familias na mellora da convivencia e da actividade docente 
fomentando que estas asuman os compromisos educativos  subscritos co Centro e 
participen nas actividades que se organicen. 

i) A facer uso das instalación do Centro nos termos que estableza o Consello 
Escolar de acordo coa lexislación vixente. 

j) A recibir un exemplar da Programación Xeral Anual, do Proxecto Educativo, 
Proxectos Curriculares de Etapa e das súas modificacións. 

k) A coñecer os resultados académicos e de convivencia referidos ao Centro e a 
valoración que dos mesmos realice o Consello Escolar. 

 
B)DEBERES DA ANPA 
 

a) A asesorar ás familias do alumnado no exercicio dos seus dereitos e obrigas. 

b) Informar aos asociados sobre a súa actividade. 

c) Elaborar informes para o Consello Escolar a iniciativa propia ou a petición 

deste. 

 
4.6.2 PROCEDEMENTOS A SEGUIR POLA ANPA 

 
a) Manter reunións periódicas coa Dirección do Centro co fin de informar sobre 

aspectos relacionados co proceso educativo, actividades complementarias ou 
extraescolares e servizos complementarios que ofrece o Centro. 
 
5. CRITERIOS E PROCEDEMENTOS QUE GARANTAN O RIGOR E A 
TRANSPARENCIA NA TOMA DE DECISIÓNS POLOS DISTINTOS ÓRGANOS DE 
GOBERNO E COORDINACIÓN DOCENTE/PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN E 
PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

 
5.1.  ACORDOS XERAIS SOBRE O GOBERNO E A XESTIÓN DO CENTRO 

 
 
a) No CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES adoptamos un funcionamento 
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participativo e democrático, onde as decisións se tomen de xeito colexiado 
preferiblemente por consenso representativo e planificado. 

b) O Claustro acollerá ao profesorado de nova incorporación e no primeiro 
Claustro informaráselle da línea de traballo do Centro. 

c) Todos os Órganos de goberno acordarán a comezos de curso un plan de 
traballo e establecerán os obxetivos prioritarios. 

d) Ao longo do curso, realizarase unha autoavaliación do Centro da maneira que 
estableza a normativa. 

e) O Equipo Directivo porá a disposición dos membros dos órganos colexiados a 
información e documentación necesaria con anterioridade á celebración das sesións 
segundo a orde do día. 

f) As persoas representantes dos diferentes sectores nos órganos colexiados 
traballaran coa documentación en equipo (PXA, Memoria final de curso, proxectos,...) 

g) As funcións dos distintos órganos unipersoais e colexiados de goberno serán 
as que establezan as normativas vixentes. 

 
5.2. CANLES DE INFORMACIÓN 
  

A) OBXECTIVOS 
 

O obxectivo das distintas canles de información será que esta circule do xeito 
máis rápido e eficaz dentro do Centro, permitindo que a Comunidade Educativa estea 
ben informada de todo aquilo que aconteza no Centro e afecte ao mesmo, e que sexa 
do seu interese. 
 

B) CLASIFICACIÓN 
 

As principais canles de información que podemos utilizar no noso Centro para a 
información son: 
 a) Consulta da documentación oficial do Centro. 
 b) Impresos 
 c) Taboleiros 
 d) Buzón de suxerencias 
 e) Arquivos de documentación 
 f) Os da ANPA 
 
1.1. Consulta da documentación oficial do Centro 

 
 a) O Secretario/a é a persoa responsable da custodia e consulta da 
documentación oficial do Centro. 
 b)  As persoas que sexan membros dos órganos colexiados poderán consultar o 
correspondente libro de actas para o cal deberán dirixirse ao Secretario/a. 
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 c) Do mesmo xeito, o persoal ao servizo do Centro deberá dirixirse ao 
Secretario/a  para consultar o libro oficial de rexistro de correspondencia. 
 d)  O profesorado do Centro poderá consultar o Libro de Rexistro de Ausencias 
do profesorado para o cal deberán dirixirse ao Xefe/a de Estudios. 
 e)  A Dirección facilitará a consulta da Programación Xeral Anual aos membros 
da Comunidade Educativa interesados. 
 
1.2. Informacións escritas 
 
 a) Empregaranse impresos (notas informativas, circulares,...) para as 
comunicacións e convocatorias do profesorado aos pais/nais da súa titoría, nivel ou 
Centro; para as comunicacións oficiais e convocatorias  do Equipo Directivo ao 
profesorado, pais, alumnado ou Comunidade Educativa.  
 A ANPA poderá dirixir informacións e convocatorias ás persoas asociadas e no 
seu caso, ás familias en xeral. 
 
 b) As informacións e comunicados internos dirixidos ao profesorado pasaranse 
polas clases só se son de carácter urxente. En caso contrario, exporasen a Sala do 
profesorado ou distribuiranse aos Coordinadores de Nivel. 
 
 c) Habitualmente repartiránse os impresos do Centro aos pais e nais facéndoos 
chegar a través dos seus fillos/as procurando empregar, para tal fin, as últimas sesións 
da xornada. 
 
1.3. Taboleiros 
 
 a) A Dirección do Centro fará chegar as convocatorias de reunións a cada 
membro do Órgano Colexiado. A convocatoria do Consello Escolar farase chegar a 
cada integrante do Consello a través dunha nota informativa ou correo electrónico. 
 
 b) O Secretario /a facilitará o acceso á información ou documentación necesaria 
para a preparación das reunións conforme á Lei. 
 
 c) Nos taboleiros do Centro exporase a información vixente de interés xeral para 
os pais/nais e o alumnado, así como o horario de atención ao público da Dirección, 
xefatura e Secretaría. 
 
 d) Haberá un taboleiro na Sala de Profesores destinado na súa parte esquerda 
á información escolar ( horario de gardas, substitucións, ocupación da biblioteca, 
audiovisuais, actividades extraescolares e complementarias, etc; na parte central á 
información sindical e na parte dereita á información da Biblioteca e Equipo de 
Dinamización da Lingua Galega. 
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 e) O Secretario/a ou o Xefe/a de estudios, coordinadores de biblioteca e EDLG, 
serán as persoas encargadas de retirar a documentación obsoleta dos taboleiros. 
 
 f) Na entrada á Dirección haberá un taboleiro de anuncios que contará con 
información de interese á Comunidade Educativa. 
 
 g) Nos soportais haberá dous taboleiros, un deles destinado a informacións da 
ANPA e Club de lectura LKTL e outro, destinado á información xeral do centro e 
comedor escolar. 
 
1.4 Arquivos de documentación 
 
 a) A información e documentación de traballo para o equipo de profesores e 
profesoras serán custodiadas no Arquivador de Xefatura de Estudos (libro de actas e 
convocatorias de reunións) así como, nas carpetas de nivel que cada coordinador 
disporá. 
 b) O correspondente libro de actas estará a disposición de calquera membro do 
nivel. 
 c) En cada aula existe unha carpeta de titoría que anualmente deberá ser 
actualizada dende o Departamento de Orientación e Xefatura de Estudos. 
 
5.3. REGULAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR 
 
 a) O Director/a, dentro dos 10 días seguintes á proclamación dos candidatos, 
convocará aos membros elixidos para a constitución do Consello. 
 b) A falta de representantes dalgún dos sectores, por causas imputables a 
eles,non invalidará a súa constitución. 
 c) De non existir quorum para a súa válida constitución, este constituirase en 
segunda convocatoria, o día lectivo inmediatamente seguinte, no mesmo lugar e á 
mesma hora.  
 d) O Consello Escolar reunirase polo menos ao inicio e final de curso, e unha 
vez máis por trimestre. As reunións convocaranse de acordo coa Lei de Procedemento 
Administrativo que estivese vixente. 
 e) O Consello Escolar será convocado pola Dirección do Centro con alomemos 
corenta e oito horas de antelación de ser un Consello Escolar ordinario e no mesmo 
día de ser un Consello Escolar extraordinario. 
 f) O Consello Escolar poderá ser convocado a proposta de calquera dos seus 
membros sempre que o tema a tratar sexa importante e así sexa recoñecido pola 
maioría dos representantes do profesorado ou dos pais/nais. 
  g) O Claustro poderá extender as súas sesións por un tempo máximo de dúas 
horas. En casos excepcionais poderase ampliar este tempo, sempre que a maioría 
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absoluta dos asistentes vote a favor. Cando sexa previsible que a duración pode ser 
maior á estipulada anteriormente, a presidencia convocará en datas sucesivas cantas 
sesións sexan necesarias. 
 h) Cando os puntos dun Consello Escolar requiran documentación informativa, 
esta será facilitada aos membros do Consello Escolar para o seu análise, en horario 
previo  á sesión correspondente.  
 i) Calquera membro do Consello Escolar poderá incluir un punto na orde do día 
sempre e cando o faga coa suficiente antelación á  convocatoria final do Consello 
correspondente. 
 j) Durante a sesión dun Consello Escolar pódese engadir un novo punto na orde 
do día pero para a súa aprobación ten que ser coa asistencia de todos os seus 
membros e por unanimidade. 
 k) O presidente/a será o moderador/a nos debates e intervencións, si ben pode 
delegar esta función no membro que estime oportuno. 
 l) A exposición de cada punto da orde do día será efectuada pola persoa que 
fixera  a proposta ou pola persoa en quen delegue. 
 ll) A lectura das comunicacións oficiais será realizada polo Secretario/a ou pola 
presidencia do Consello Escolar. 
 m) Terminadas as exposicións, abrirase un turno de réplica. 
 n) Finalizadas as intervencións, a persoa que modera a sesión fará un breve 
resumen do debate e poderá someter de ser o caso, as propostas a votación. 
 ñ) As votacións poderán ser de dous tipos: a man alzada ou secretas. 
 o) Salvo nos asuntos en que se requira unha maioría cualificada por disposición 
legal, todos os acordos do Consello Escolar serán dilucidados preferiblemente por 
consenso dos seus membros e, se este non é posible, por maioría. 
 p) No seo do Consello Escolar funcionará unha Comisión de Convivencia. As 
súas competencias e plan de actuación recolleranse no Plan de Convivencia seguindo 
a normativa vixente. Unha Comisión Económica que estudiará a documentación 
relativa á xestión económica e de escolarización antes das sesións do Consello e unha 
comisión de Biblioteca cas funcións recollidas no apartado 6.1.1 de biblioteca recollidas 
neste regulamento. 
 q) A Dirección do Centro informará mediante reunións informativas de asistencia 
voluntaria ou claustros ao profesorado sobre os temas a tratar no Consello Escolar e 
os seus acordos. 

 
 

5.4. REGULAMENTO DO CLAUSTRO DE PROFESORES 
 

  a) As reunións do Claustro de profesores/as quedarán validamente constituídas 
cando exista maioría absoluta dos seus compoñentes, é dicir, a metade máis un do 
total do profesorado adscrito ao Centro. 

b) O Claustro reunirase polo menos unha vez ao trimestre. As reunións 
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convocaranse de acordo coa Lei de Procedemento Administrativo que estivese vixente. 
 c) O Claustro será convocado pola dirección do Centro con a lo memos corenta 
e oito horas de antelación de ser un Consello Escolar ordinario e no mesmo día de ser 
un Consello Escolar extraordinario. 
 d) O Claustro poderá ser convocado a proposta de calquera dos seus membros 
sempre que o tema a tratar sexa importante e así sexa recoñecido pola maioría dos 
representantes do profesorado. 
  e) O Claustro poderá extender as súas sesións por un tempo máximo de dúas 
horas. En casos excepcionais poderase ampliar este tempo, sempre que a maioría 
absoluta dos asistentes vote a favor. Cando sexa previsible que a duración pode ser 
maior á estipulada anteriormente, a presidencia convocará en datas sucesivas cantas 
sesións sexan necesarias. 
 f) Cando os puntos dun Claustro requiran documentación informativa, esta será 
facilitada aos seus membros para o seu análise, en horario previo  á sesión 
correspondente.  
 g) Calquera membro do Claustro poderá incluir un punto na orde do día sempre 
e cando o faga coa suficiente antelación á  convocatoria final. 
 h) Durante a sesión dun Claustro pódese engadir un novo punto na orde do día 
pero para a súa aprobación ten que ser coa asistencia de todos os seus membros e 
por unanimidade. 
 i) O director/a será o moderador/a nos debates e intervencións, si ben pode 
delegar esta función no membro que estime oportuno. 
 j) A exposición de cada punto da orde do día será efectuada pola persoa que 
fixera  a proposta ou pola persoa en quen delegue. 
 k) A lectura das comunicacións oficiais será realizada polo Secretario/a ou pola 
Dirección. 
 m) Terminadas as exposicións, abrirase un turno de réplica. 
 n) Finalizadas as réplicas, a persoa que modera a sesión fará un breve resumo 
do debate e poderá someter de ser o caso, as propostas a votación. 
 ñ) As votacións poderán ser de dous tipos: a man alzada ou secretas. 
 o) Salvo nos asuntos en que se requira unha maioría cualificada por disposición 
legal, todos os acordos do Claustro serán dilucidados preferiblemente por consenso 
dos seus membros e, se éste non é posible, por maioría. 
 p)Todos os membros do Claustro, están obrigados a asistir ás sesión e a 
cumprir os acordos que legalmente se tomaran. 
 q)En caso de ausencia dun membro da Claustro, este estará obrigado a 
informarse dos temas e acordos tomados. 
  
   
5.5. AVALIACIÓN DO ALUMNADO 
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5.5.1. DESEÑO PROCEDIMENTAL DAS SESIÓNS DE AVALIACIÓN 
 
 a) As sesións de avaliación serán fixadas pola Xefatura de Estudios. 
 b) As sesións faranse por niveis coa asistencia de todo o profesorado implicado, 
así como, coa presenza da Xefatura de Estudios e asesoramento do Orientador/a do 
Centro. 
 c) A Xefatura de Estudios facilitará a cada titor/a un modelo de acta de 
avaliación que será devolto para a análise estadística dos resultados. 
 d) Cada titor/a comprobará antes das datas de impresión dos boletíns que estes 
están correctamente cumprimentados. 
 e) Cada titor/a entregará á Xefatura de Estudios unha copia da acta de 
avaliación e da acta final de avaliación segundo o XADE ao entregar os boletíns de 
notas. 
 f) A Xefatura de Estudos trasladará á Dirección as actas de avaliación para 
firmar o visto bo unha vez comprobadas as normas legais e o Plan de Centro. As actas 
da avaliación final serán remitidas á Inspección Educativa. 
 g) Todo o profesorado ten a obrigación de reflexar en XADE os resultados da 
avaliación, polo que terá aberto o proceso de avaliación coa suficiente antelación. 
 h) Cada titor/a imprimirá os seus boletíns de avaliación. 
 i) No boletín de notas reflectiranse as faltas de asistencia do alumnado, polo que 
haberá que introducilas en XADE. 
 j) Todo o alumnado ou os seus representantes terán dereito a reclamar as 
cualificacións dunha asignatura, para o que contará con cinco días para presentar a 
correspondente reclamación ante o titor/a. 
De non haber acordo, informarase á Xefatura de Estudos que convocará aos titores do 
alumno/a. 
 k) Os titores/as citarán ás familias do alumnado que puidera repetir curso, para 
informalas sobre a repetición do seu fillo/a, a súa opinión non será vinculante pero será 
comunicada á Xunta de avaliación. 
 ll) A avaliación do alumnado con necesidades específicas de Apoio Educativo 
con Adaptacións Curriculares Significativas, tomará como referente os criterios de 
avaliación establecidos nelas. 
 m) Nos documentos oficiais de avaliación ademais de consignar os resultados 
académicos nos termos correspondentes, expresarase información referida ás 
medidas de Reforzo Educativo (RE) ou Adaptación Curricular Significativa (ACS) para 
as áreas que as precisen. 
   
 
5.5.2. DOCUMENTOS  DE  AVALIACIÓN 
 
 Segundo o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se regula o 
currículo da Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 
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 a) Os documentos oficiais de avaliación son: 

 O expediente académico 
 As actas de avaliación 
 Os documentos de avaliación final de etapa e de terceiro curso de Educación 

Primaria. 
 O informe indicativo do nivel obtido na avaliación final de etapa. 
 O historial académico 
 O informe persoal por traslado, se fose o caso. 

 
 b) Os documentos oficiais de avaliación serán visados pola Dirección do Centro 
e levaran as sinaturas autógrafas das persoas que corresponda en cada caso. Ao 
car´n constarán o nome e os apelidos de quen asina, así como a referencia ao cargo 
ou á atribución docente. 
 
 c) O historial académico e, de ser o caso, o informe persoal por traslado, 
consideraranse documentos básicos para garantir a mobilidade do alumnado por todo 
o territorio nacional. 
   
 d) Os resultados da avaliación expresaranse nos termos de Insuficiente (IN) 
para as cualificacións negativas, Suficiente (SU), Ben (BE), Notable (NT) ou 
sobresaliente (SB) para as cualificacións positivas. A estes termos achegaráselles 
unha cualificación numérica, sen empregar decimais, nunha escala de un a dez, coas 
seguintes correspondencias: 
 

 Insuficiente: 1,2,3,4 
 Suficiente: 5 
 Ben: 6 
 Notable: 7,8 
 Sobresaínte: 9,10 

 
 - A nota media das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das áreas 
será a media aritmética das cualificacións de todas elas redondeada á centésima máis 
proxima e, caso de equidistancia, á superior. 
 
 e) As actas de avaliación estenderanse para cada un dos cursos e pecharanse 
ao remate do período lectivo ordinario e na convocatoria das probas extraordinarias, no 
seu caso. Comprenderán a relación nominal do alumnado que compón o grupo xunto 
cos resultados da avaliación das áreas e as decisións sobre promoción e permanencia. 
 
 f) As actas de avaliación serán asinadas polo titor/a do grupo e levarán o visto e 
prace da dirección do Centro. 
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 g) Tras rematar a etapa, o historial académico entregaráselles aos pais/nais ou 
titores/as legais e enviarase unha copia deste e do informe indicativo do nivel obtido na 
avaliación final de etapa ao Centro de Educación Secundaria onde prosiga os seus 
estudios. 
 
 
5.5.3 CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE NIVEL 
 
 A decisión de promoción será tomada polo profesor/a titor/a despois de oir ao 
conxunto de profesores/as que imparten clases no grupo e respectando os seguintes 
criterios: 
 
1º PROMOCIONAN de nivel todos os alumno/as que acaden a calificación positiva en 
todas as áreas. 
2º PROMOCIONAN tamén os alumnos/as que, por razón de idade ou por ter repetido 
xa algún nivel de primaria, lles corresponda, independentemente dos resultados 
académicos, sempre coas oportunas recomendacións na súa ficha individualizada ou 
coas medidas de adaptación curricular ou reforzo, que se tomaron. 
 
3º PROMOCIONAN igualmente os alumnos/as que teñan avaliación negativa nunha 
soa área, calquera que sexa, sempre e cando non demostrase ao longo de curso un 
reiterado abandono de dita área. 
 
4º PROMOCIONAN de nivel os alumnos/as que teñan avaliación negativa en dúas 
áreas sempre que non sexan dúas Linguas ou unha Lingua e Matemáticas. 
 
5º NON PROMOCIONAN de nivel como consecuencia dos criterios anteriores: 
 

 Os alumnos/as que leven calificación negativa en dúas áreas sempre que 
sexan dúas Linguas ou algunha Lingua e Matemáticas, así como aqueles 
alumnos/as que, a xuízos dos respectivos profesores demostrasen un 
reiterado abandono dalgunha área ao longo do curso. 
 

6º O profesor/a titor/a poderá ter en conta circunstancias extraordinarias para tomar 
unha decisión contra os criterios establecidos sempre que sexa avalado polos 
pertinentes informes e conte coa opinión favorable dos demais profesores/as do grupo 
e dos pais/nais do alumno/a. 
 
5.5.4 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
  PRIMEIRO  E SEGUNDO NIVEL 
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 a) Probas obxectivas, orais ou escritas nas que o alumnado coñecerá a 
puntuación asignada a cada pregunta. Estas probas representarán o 20% da nota final. 
O 80% recaerá nos seguintes documentos. 
 
 b) Caderno do alumno/a, onde se valorará a realización dos exercicios, 
presentación, etc, aspectos previamente coñecidos polos alumnos/as. 
 
 c) Rexistro anecdóticos, onde rexistraremos aqueles aspectos referidos ao 
esforzo, interese, atención, participación, etc. 
 
 d) Portafolios, onde recopilaremos todos os traballos realizados. 
 
 e) Traballo de aula 
 
 f)  Etc. 
 
 
 TERCEIRO E CUARTO NIVEL 
  
 a) Probas obxectivas, orais ou escritas nas que o alumnado coñecerá a 
puntuación asignada a cada pregunta. Estas probas representarán o 50 % da nota final 
en terceiro curso e o 60% en cuarto curso. O tanto por cento restante recaerá nos 
seguintes documentos: 
 c) Rexistro anecdóticos, onde rexistraremos aqueles aspectos referidos ao 
esforzo, interese, atención, participación, etc. 
 
 d) Portafolios, onde recopilaremos todos os traballos realizados. 
 
 e) Traballo de aula 
  

f)Etc. 
 
 QUINTO E SEXTO NIVEL 
 
 a) Probas obxectivas, orais ou escritas nas que o alumnado coñecerá a 
puntuación asignada a cada pregunta. Estas probas representarán o 70 % da nota 
final. O 30% restante  recaerá nos seguintes documentos: 
 
 c) Rexistro anecdóticos, onde rexistraremos aqueles aspectos referidos ao 
esforzo, interese, atención, participación, etc. 
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 d) Portafolios, onde recopilaremos todos os traballos realizados. 
 
 e) Traballo de aula 
 
 f) Etc. 
 
 
6.- NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CEP PLURILINGÜE 
IGREXA VALADARES .  
 
6.1. ORGANIZACIÓN DA VIXIANZA NOS TEMPOS DE RECREO, ENTRADAS E 
SAÍDAS 
 
6.1.1- ENTRADAS  
 
A) ENTRADAS POLA MAÑÁ 
 
 a)A actividade no Centro comeza ás 9:00 h. ca apertura do colexio para a 
acollida do alumnado usuario do transporte escolar. Dende este momento haberá 
profesorado de garda. 
 b)Ningún alumno/a pode entrar no recinto escolar ata as 9:00 h. da mañá, hora 
na que se abrirá o portal pequeño do patio superior (entrada peonil do colexio).  
 c)Unha vez dentro do recinto escolar, ningún alumno/a pode abandonalo sen 
permiso do profesorado que está de vixianza. 
 d) As familias e titores do alumnado sen transporte poderán acompañar ao 
alumnado ata os patios do Centro. Non está permitido permanecer nas instalacións 
interiores do Centro mentras o alumnado espera para entrar nas aulas, (os días de 
chuvia permítese o acceso do alumnado ao pavillón cuberto, este acceso queda 
restrinxido ás familias). Hai persoal de garda para atender ao alumnado. 
 e) Aproximadamente ás 9:20 horas, unha vez que todo o alumnado das filas 
entrou no Centro, o porteiro-vixiante, pechará os portais do recinto escolar. A partir 
dese momento os portais só se poderán abrir dende Conserxería ou oficinas. 

f) As familias que por algún motivo non sexan puntuais á hora de entrada, 
deberán dirixirse ás oficinas para firmar o correspondente libro de faltas de 
puntualidade. Calquera tipo de xustificante deberá ser entregado ao seu titor/a. 
 h) Permitirase o acceso ás aulas as familias que previamente concertasen 
entrevista co titor/a ou conten con autorización do Equipo Directivo. Despois do soar a 
música non se deben manter entrevistas co profesorado sen previa cita. 
 i) Dentro do recinto escolar calquera persoa deberá estar perfectamente visible 
sen ninguna prenda ou obxecto que obstaculice a súa identificación. 
 i) As familias non poderán acceder cos seus vehículos dentro do recinto escolar. 
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 j) Dentro do recinto escolar só o profesorado do Centro estará autorizado para 
fotografar ou filmar ao alumnado que conte con autorización da familia. 
 k) Só se permite xogar con balóns autorizados, (non está permitido xogar con 
balóns antes de entrar nas aulas nin ao comedor). 
 l) O alumnado que non emprega o servizo de comedor non poderá volver ás 
instalacións do Centro ata a hora de comezo das actividades extraescolares, biblioteca 
ou aquelas organizadas polas entidades autorizadas, nas que vaia participar. 

m) Non se  poderá acceder ao recinto escolar con patinete, monopatín, bicicleta 
ou similar sen autorización da Dirección do Centro. 
 n)  O alumnado no poderá entrar no recinto escolar con teléfono móvil nin con 
outro tipo de aparello electrónico do tipo: Ordenadores Portátiles, PSP, DS, MP3 ou 
similares, no recinto escolar. Queda fóra desta norma aqueles aparellos electrónicos 
que conten coa autorización da Dirección do Centro para a realización de actividades 
académicas. 
 ñ) Non está permitido a entrada de animais ao recinto escolar. Quedan fóra 
desta norma aqueles animais que por motivos educativos autorice o Centro ou aqueles 
que acompañen a persoas con discapacide e que polo tanto, precisen da súa axuda. 
 
 
B) ACCESO ÁS AULAS 
 
 a) O profesorado e/ou persoal de garda ocupará os espazos correspondentes 
no momento en que soe a música ou o timbre. 
 b) O resto do profesorado procurará esperar na aula correspondente ao 
alumnado ou no seu defecto acompañalo, procurando que o alumnado non entre só na 
aula. 
 c) Ás 9:15 horas soará a música ou timbre para a entrada ás aulas. Todos os 
alumnos/as prepararanse para entrar, ordenándose por cursos, en filas, ben no patio 
exterior ou no patio cuberto, nos días de chuvia. 
 d) Procurarase que a entrada sexa o máis rápida e ordenada posible, podendo 
entrar simultáneamente dende o patio exterior unha fila por cada porta. 
 e) Polas escaleiras subiremos en fila sen atropellarnos e deixando sempre libre 
a nosa esquerda para permitir o tránsito de persoas. 
 f) O alumnado deberá vir preparado/a para a clase traendo o material que vai 
necesitar. Entrará na aula en orde e sentarase no seu sitio preparándose para a 
materia a recibir. 
 g) O alumnado deberá acceder ás aulas correctamente vestido e aseado, coa 
súa cabeza e rostro perfectamente visible  e sen ninguna prenda ou obxecto que 
obstaculice a súa identificación.  
 h) Antes de soar o timbre utilizaranse os servizos exteriores.  Durante as clases 
usaranse os baños interiores, sempre coa autorización do profesorado 
 i) Despois do recreo o alumnado irá directamente ás aulas sen deterse nos 
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servizos. 
 j) Durante o recreo o alumnado usará os servizos exteriores, está prohibido 
xogar cas portas de entrada aos mesmos (portas de ferro).  

k) Durante os recreos non está permitido andar por dentro do colexio sen 
autorización, salvo para ir á Biblioteca ou Ludoteca. 
 l) Cando soe a música ou timbre indicando o final do recreo observaranse as 
mesmas normas que para a entrada. 
 m) Os alumnos/as deberán dirixirse aos compañeiros/as, profesores/as e 
demais membros da comunidade educativa con educación e respecto. 
 n) Respetarase o mobiliario e material do Centro así como o dos compañeiros. 
Prohíbese pintar nos mobles, paredes, estragar o material ou tirar ó chan papeis, 
restos de comida, etc, para tal fin utilizaranse as papeleiras. O alumnado estará 
obrigado a reparar os danos ocasionados intencionadamente. 
 ñ) Ás clases de Educación Física acudirase coa indumentaria axeitada para 
facer exercicios e deportes (chándal, sudadeiras, camisetas e pantalóns de deportes 
…). En ningún caso poderá asistir a ditas clases con roupa ou calzado de rúa ou que 

lle impidan realizar as actividades propias desa materia. 
 o) Unha vez rematado o horario escolar o alumnado non poderá acceder ás 
aulas salvo  coa autorización dun profesor. 
 
 
C) ENTRADAS AO SERVIZO DE COMEDOR 
 
 a) O servizo de comedor escolar comezará as 14:15 horas. Por motivos de 
organización, autorízase ao alumnado procedente do Monte do Alba e ao persoal 
colaborador  acceder ao comedor, aproximadamente ás 14:00 h., horario de chegada 
do transporte. Accederán ao comedor de forma ordenada, deixarán os seus enseres 
persoais no lugar habilitado para tal fin e lavarán as mans. Ocuparán o sitio 
correspondente e empezarán a xantar. 
 b) O alumnado do Monte do Alba que non sexa transportado polo persoal 
colaborador fará a súa entrada no comedor á hora de comezo do mesmo (14:15 
horas). 
 c) Non se permitirá asistir ao comedor escolar ao alumnado que non asitise ao 
Centro durante a xornada escolar. 
 d) As persoas colaboradoras pasarán lista ao alumnado rexistrando as 
correspondentes faltas de asistencia no rexistro establecido para tal fin. 
 e) O alumnado  de primeiro curso baixará ao comedor ás 14:10 h. acompañado 
polo persoal colaborador. Deixarán os seus enseres persoais nos percheiros do 
pavillón, asignados para o efecto, e entrarán no comedor en orde ocupando os seus 
lugares respectivos. 
 f) O resto do alumnado baixará ao comedor ás 14:15 h. acompañado do persoal 
colaborador. Deixará os seus enseres persoais nos percheiros correspondentes a cada 
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un e farán fila para entrar no comedor. Non pode quedar nada tirado no chan nin 
noutro lugar que non sexa o que corresponda. 

g) A fila para entrar no comedor farase de forma ordeada e aleatoriamente. 
Permítese xogar, excepto ao balón, antes de poñerse na fila para entrar a comer. Unha 
vez na fila está prohibido xogar, especialmente cando estas xa están dentro do 
comedor.  

h) Non se pode entrar no comedor portando balóns, xoguetes, cromos, etc. 
estes deixaranse no lugar habilitado para tal fin. Non se pode usar o balón nin antes 
nin despois do comedor escolar. 
 i) Os usuarios do comedor  deberán lavar as mans antes de entrar a  comer. Ao 
remate do xantar, o alumnado que o desexe poderá utilizar os aseos do patio para 
realizar a limpeza bucal. 
 j)O alumnado usuario do servizo de comedor que non vaia a facer uso do 
mesmo, deberá comunicalo a primeira hora.  
 k) Se despois da xornada escolar un usuario non queda a comer os pais/nais, 
deberán firmar o correspondente rexistro de ausencias ao comedor. 
 l) A comezo de curso entregaráselle a cada profesor/a un listado cos nomes dos 
alumnos/as usuarios do comedor. 
  
6.1.2. SAÍDAS  
 
A) SAÍDAS DO ALUMNADO REMATADAS AS CLASES 
 
 a)O horario de remate das clases e saída para o alumnado non usuario do 
comedor será ás 14:15 horas. 
 b) O portal de entrada ao patio superior (entrada peonil) abrirase ás 14:15 horas 
para as familias que veñan a recoller ao alumnado non usuario do servizo de comedor. 
Salvo excepcións xustificadas non se abrirá o portal fóra dese horario. 
 c) As familias agardarán ao alumnado fóra do edificio escolar, na zona dos 
soportais evitando entorpecer as portas de entrada. 
 d) O portal estará aberto uns dez minutos. Unha vez pechado, só se abrirá 
dende conserxería. 
 e) O alumnado baixará polas escaleiras en fila, con orde e deixando libre a súa 
esquerda. 
 f) O profesorado de primeiro curso deberá acompañar ao alumnado ata a 
baixada das escaleiras para controlar que baixen correctamente evitando atropelos. 
 g) O alumnado non transportado, deberá ser recollido só por persoal autorizado, 
 autorización que se cubre a principio de curso ou no momento en que se desexe 
autorizar a alguén novo. 
 h) Excepcionalmente, cando un pai/nai ou titor/a legal precise que o seu fillo/a 
sexa recollido por alguén que non figure no rexistro de persoas autorizadas, esta 
deberá facerlle entrega dunha autorización debidamente firmada que será entregada 
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na dirección do Centro. 
 i) Ningún alumno/a poderá saír só do Centro. Só se permitirá ao alumnado de 5º 
e 6º sair só sempre que as familias o solicitasen por escrito ante a Dirección do Centro, 
solicitude que será arquivada no expediente do alumno/a e rexistrada na folla de 
observacións do comedor escolar. 
 j) Dende as 14:25 horas non poderán permanecer no patio escolar ningún 
alumno/a nin familia, salvo autorización da Dirección do Centro. 
 k) O portal pecharase e só poderá abrirse dende Conserxería. 
 
 
B) SAÍDAS DO COMEDOR ESCOLAR 
 
 a) A hora de remate do servizo de comedor escolar será ás 15:00 horas. 
 b) O portal de entrada ao patio superior (entrada peonil) abrirase ás 15:00 horas 
para as familias que veñan a recoller ao alumnado non usuario do transporte escolar. 
Salvo excepcións xustificadas non se abrirá o portal fóra dese horario. 
 c) As familias agardarán ao alumnado fóra do edificio escolar,  evitando 
entorpecer as portas de entrada. 
 d) Ninguén pode saír do comedor ata que teña o permiso dos profesores/as 
colaboradores/as. 
 e) Unha vez que se sae do comedor non se pode volver a entrar. 
 f) Ás 15:00h. tocarase o timbre, os que aínda non saíron deben comezar a 
facelo e os que xa están fóra, colocaranse en filas por cursos para recoller os seus 
enseres. 

g) Os días de sol farán as filas nos soportais e accederán ao pavillón pola porta 
principal do colexio situada no lateral esquerdo e que comunica con este. Recollerán 
os seus enseres e  sairán polo portal do pavillón. Nos días de chuvia farán as filas no 
pavillón e saíran pola saída interior cara ós soportais. 
 h) Unha vez recollidas as súas pertenzas formarán dúas filas para acceder aos 
autobuses, cada fila corresponderá a unha liña de transporte e comezará polo 
alumnado de 1º curso. 
 i) Non se poderá entrar a coller as mochilas ata que toque o timbre (salvo 
permiso dos profesores), nin se pode estar xogando dentro do colexio nin ao lado das 
portas de entrada. 
 j) O persoal colaborador acompañará ao alumnado ata á saída dos autobuses. 

k) Excepcionalmente, cando un pai/nai ou titor/a legal precise que o seu fillo/a 
sexa recollido por alguén que non figure no rexistro de persoas autorizadas, esta 
deberá facerlle entrega dunha autorización debidamente firmada que será entregada 
na dirección do Centro. 
 l) Ningún alumno/a poderá saír só do Centro, as familias deben recoller ao 
alumnado dentro do recinto escolar). Unicamente se permitirá ao alumnado de 5º e 6º 
sair só, sempre que as familias o solicitasen por escrito ante a Dirección do Centro, 
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solicitude que será arquivada no expediente do alumno/a e rexistrada na folla de 
observacións do comedor escolar. 
 m) O alumnado que non sexa usuario do transporte escolar só poderá saír do 
Centro co persoal autorizado. A saída deberá facerse polo portal pequeño do patio 
superior, evitando entorpecer a saída dos autobuses. 
 n) Se algún día, de xeito puntual, un usuario do servizo de comedor non fai uso 
do mesmo, deberá asinar no rexistro de saídas do comedor que se atopa na Dirección 
do Centro. 
 ñ) Se algún usuario precisa ser recollido de forma habitual e por causas 
xustificadas, antes da hora de saída do comedor, deberá solicitalo por escrito á 
Dirección do Centro. 
 o) As familias dos usuarios que veñan recoller ao alumnado usuario do 
comedor, deberán esperar fóra das súas dependencias. 
 p) Dende as 15:15 h. ata ás 16:00h., non poderán permanecer no patio escolar 
ningún alumno/a nin familia salvo aqueles que estén baixo vixilancia do persoal da 
ANPA. 
 q) O portal de entrada volverase abrir ás 16:00h. momento do remate do servizo 
de vixianza. 
 
6.1.3. OS RECREOS 
 
 a) Os recreos considéranse a todos os efectos como horario lectivo, polo que a 
súa vixianza será obrigatoria. Non obstante poderase realizar turnos de vixilancia en 
cumprimento da Orden do 22 de xullo de 1997. 
 b) O horario de recreo será o mesmo para todo o Centro. Durante o mes de 
setembro para facilitar o período de adaptación o alumnado de primeiro realizarase un 
segundo recreo á terceira hora. 
 c) No caso de ausencia dun profesor de garda a Xefatura de Estudios designará 
un profesor/a para realizar a vixianza. 
 d) O persoal de garda deberá acudir con absoluta prioridade ás gardas de 
recreo segundo a quenda asignada e nos lugares previamente acordados. 
 e) A Xefatura de Estudios eo Departamento de Orientación diseñarán un plan de 
utilización dos recreos que será presentado ao Claustro para o seu coñecemento. Dito 
Plan incluirá entre outras cuestións, as seguintes: 
 

 Zona de distribución de xogos ( poderán reservarse días concretos  e 
espazos a determinados xogos).  

 Calendario de uso das zonas e xogos. 
 Plan de actuación do/as alumnos/as mediadores da paz ou axudantes de 

patio. 
 Turno de vixilancia do profesorado e turno de reserva en caso de 

ausencias. 
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 f) Para os momentos de recreo cada aula disporá dunha pelota branda e unha 
corda. A comezo de cada curso o titor/a revisará a necesidade de repoñer ou non. 

g) e) Durante os recreos o alumnado poderá usar os servizos do patio. Está 
prohibido xogar no seu interior. 

h) Durante os recreos permítese o acceso do alumnado á biblioteca e ludoteca. 
 i) Durante os recreos non está permitido permanecer nas aulas, só se poderán 
por causas excepcionais  pero sempre acompañado por un profesor. 

j) Ao soar a música ou o timbre de final do recreo significa que deberemos 
rematar a actividade que estamos a facer e recoller o material deportivo, xogo ou 
lectura, acudindo inmediatamente ás filas do patio para subir ás aulas. 

 
6.1.4. NO PATIO 
 
 a) O patio de recreo é un espazo de convivencia e diversión no que deberemos 
compartir espazos e materiais. 
 b) O Centro facilitará material deportivo e xogos alternativos que deberá 
recollerse ao final de cada recreo e gardalo nos lugares asignados. 
 c) Nos patios de recreo non se practicarán xogos violentos, nin se lanzarán 
obxetos. 
 d) Os servizos do patio son un lugar para asearse e está totalmente prohibido 
empregalos como zona de xogo ou refuxio. 
 e) Durante os recreos non se poderá abandonar o patio sen permiso do persoal 
de garda nin para recoller un balón fóra das instalacións do Centro, nin para subir as 
aulas ou servizos internos. Só se permite o acceso á biblioteca e ludoteca. 
 f) Nos días de chuvia terase especial coidado en non correr na zona dos 
soportais por ser unha zona esvaradía, nin nas gradas do pavillón, zona de especial 
perigosidade. 
 g) Os campos de xogo deben compartirse aprendendo a convivir sen problemas 
o que significa que nunha mesma pista poder haber máis dun balón o de dous equipos. 
 h) Só nos momentos de competición organizada se xogará un único partido ao 
mesmo tempo. 
 i) Deberemos respectar as instalacións deportivas. Está prohibido colgarse das 
porterías, espaldeiras do pavillón ou aros das canastas. 
 j) As árbores e planteas do contorno son seres vivos aos que non se lle poden 
arrancar as follas, ramas, subir por elas nin maltratar. 
 k) Non está permitido subir aos muros do colexio, portais, varandas ou verxas e 
baixo ningún concepto saltar ao exterior. 
 l) O alumnado que traia material deportivo da casa terá que compartilo co resto 
de compañeiros do Centro, pasando a ser como calquera outro material. 
 ll) O alumnado non poderá acceder ou permanecer na zona das escaleiras ao 
patio inferior, rampa de  acceso ao mesmo ou zona do aparcamento. 
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 m) O alumnado no poderá acceder ao recinto escolar con patinete, monopatín 
bicicleta ou similar sen autorización da Dirección do Centro. 
 n)  O alumnado no poderá entrar no recinto escolar con teléfono móvil nin con 
outro tipo de aparello electrónico do tipo: Ordenadores Portátiles, PSP, DS, MP3 ou 
similares, no recinto escolar. Queda fóra desta norma aqueles aparellos electrónicos 
que conten coa autorización da Dirección do Centro para a realizació de actividades 
académicas. 
 
6.1.5 EXCURSIÓNS 
  
 a) Ás familias do alumnado  solicitaráselle no momento da matrícula o permiso 
de saídas e utilización da imaxe do alumno/a. O permiso de utilización da imaxe 
asinarase  nun único documento para toda a escolaridade do alumnado. Dito 
documento estará no expediente do alumno/a e poderá ser revocado en calquera 
momento. Estes documentos atópanse nos anexos deste documento. 
 b) Ao principio de cada curso as titorías aseguraranse da situación do permiso 
de uso de imaxe e de saídas para cada alumno/a. 
 c) Titorías e Xefatura de Estudios deberá dispor dun listado no que se indique a 
situación do alumnado en canto aos permisos de imaxe e saídas.  
 d) Para as saídas do Centro que inclúan tempos fóra do horario lectivo, as 
familias ademais de ser informadas terán que asinar un permiso específico de xeito 
que o titor/a teña confirmado claramente o consentimento das familias. 
 e) Nas saídas o alumnado non levará cámaras fotográficas, teléfonos móviles 
ou xogos electrónicos. Será o profesorado acompañante o encargado de tomar imaxes 
ou facilitar un número de contacto de considerarse oportuno. 
 f) Ningún alumno/a podrá saír de excursión sen a correspondente autorización. 
 g) Un alumno/a poderá ser privado/a da asistencia a unha saída complementaria 
ou extraescolar se a Dirección do Centro, o seu titor/a, informadas á Dirección e a 
familia, considera necesaria a medida. 
 
 
6.1.6 OUTRAS SAÍDAS DO CENTRO 
 
 a) Calquera saída do alumnado do Centro, en horario escolar, terá que estar 
recollida no rexistro de entradas e saídas do alumnado que se atopa nas oficinas do 
Centro e no que aparecerá o nome do alumno/a, nome da persoa que o recolle, hora, 
motivo, sinatura e DNI. 
 b) O alumnado que precise saír do Centro dentro do horario escolar será 
recollido nas oficinas do colexio. A persoa que recolla ao alumno/a asinará no 
correspondente rexistro de entradas e saídas. 
 c) Durante o horario escolar non está permitido o acceso das familias ou de 
calquera persoa allea ao Centro ás aulas, así como tampouco se permite transitar 
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polos corredores do colexio. 
 

6.2. ORGANIZACIÓN NOS ESPAZOS, INSTALACIÓNS E RECURSOS E SERVIZOS 
 
6.2.1. NORMAS XERAIS DE CONVIVENCIA  
 
 a) Os alumnos/as deben dirixirse aos seus compañeiros/as, profesores/as, 
conserxe, persoal de cociña, limpeza e outros con respecto e educación. 
 b) Os pais/nais ou titores/as legais non deberán exercer no Centro ningún tipo 
de acción sancionadores, increpando ou intimidando ao alumnado, ou a calquera outro 
membro da Comunidade Educativa. A canle axeitada para solucionar calquera tipo de 
problema sempre é, en primeiro lugar, falar co/a titor/a. 
 c) As familias procurarán ser puntuais tanto á hora de entrada como á hora de 
saída das aulas ou do servizo de comedor escolar. Todas as faltas de puntualidade 
e/ou asistencia deberán ser xustificadas por escrito. 
 d) Tanto as entradas como as saídas das aulas ou do recinto escolar farase 
procurando non estorbar nin entorpecer o paso dos compañeiros ou demais membros 
da Comunidade Educativa. 
 e) Todo o alumnado procurará coidar ao máximo os espazos exteriores, as 
instalación e xardíns. Calquera alumno/a que faga un dano intencionadamente estará 
obrigado/a a reparalo ou facer efectivo o custo do arranxo. 
 f) Non se titarán ao chan papeis, restos de comida, etc. Para tal fin utilizaranse 
as papeleiras. 
 g) O alumnado deberá vir correctamente vestido e aseado ao Centro en relación 
a súa idade. Ás clases de Educación Física acudirase coa indumentaria axeitada para 
facer exercicios e deportes (chandals, sudadeiras, camisetas e pantalóns de 
deportes,…). En ningún caso poderá asistir a ditas clases con roupa ou calzado de rúa 

ou que lle impidan realizar as actividades propias desa materia. 
 h) Queda expresamente prohibido a grabación e difusión de imaxes ou 
información que atente contra a honra, dignidade, intimidade de calquera membro da 
Comunidade Educativa. 
 i) O alumnado non poderá acceder ao recinto escolar con ningún tipo de 
teléfono móbil, así como tampouco con ningún tipo de aparato electrónico PSP, DS, 
MP3 ou similiares, inclúse os ordenadores portátiles que non sexan propiedade do 
Centro. Exceptúanse aqueles que conten con autorización do Centro. 
 j) O alumnado non poderá acceder ao recinto escolar con patinete, monopatín, 
bicicleta ou similares sen autorización da Dirección do Centro. 
 k) O alumnado está obrigado a entregar ao profesorado calquera obxecto, 
susbstancia ou producto que porte e que estea expresamente prohibido polas normas 
do Centro. Estes obxectos serán depositados na Dirección do Centro quedando á 
disposición dos pais/nais ao acabar a xornada escolar, sen prexuízo das correccións 
disciplinarias que puideran corresponder. 
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6.2.2. BIBLIOTECA  
 

a) A Biblioteca escolar é un espazo natural de achegamento á información, 
consulta e lectura que require un silencio e orde especial. 
 b) A Dirección do Centro designará ao responsable da Biblioteca escolar 
garantindo no posible a estabilidade e o bo funcionamento. Terase en conta o interese, 
a idoneidade, a formación ou a experiencia neste ámbito, así como a dispoñibilidade 
horaria do profesorado. 
 c) A Xefatura de Estudios preverá as necesidades da Biblioteca á hora de 
elaborar o horario do coordinador/a, horario que incluirá horas de garda e coordinación 
do Equipo de Biblioteca. 
 
A) ORGANIZACIÓN E HORARIO DE APERTURA 
  

a) A Biblioteca estará aberta toda a xornada lectiva para uso do profesorado, os 
alumnos poderán acudir a ela nos recreos e pola tarde de (16:00 h. ás 18:00 h.), os 
pais/nais e exalumnos poderán facer uso dela en horario de actividades extraescolares. 

b) Nos recreos a Biblioteca estará xestionada por un profesor de garda que 
contará con colaboradores.  

c) O alumnado colaborador será alumnado voluntario de 6º curso que, 
libremente decidan colaborar coa biblioteca e que se comprometen a axudar nas 
tarefas da mesma durante os recreos, segundo calendario establecido e acordado 
(trimestral). Estes alumnos/as colaborarán nas tarefas de colocación de materiais, 
mobiliario, reserva de sesión para uso dos ordenadores e televisor,etc,… todo isto 

baixo a supervisión do profesorado de garda. Os colaboradores disporán dun chaleque 
ou peto identificativo. 

d) Durante os recreos poderase contar con pais/nais colaboradores na 
organización e xestión da biblioteca: control da orde, colocación de materiais, 
reparación, axuda na búsqueda de recursos, asistencia ao alumnado no uso do 
televisor, etc. 

e) O ordenador da xestión e impresora só poderán ser empregados para tarefas 
propias da Biblioteca. O ordenador poderá usarse cando se necesite cañón para 
actividades do profesorado ou actividades organizadas pola Biblioteca. 

f) O profesorado que faga uso do cañón será o responsable de apagalo. 
g) Cada clase terá reservada dúas sesións semanais para uso deste espazo. 
h) A Biblioteca non poderá ser utilizada como lugar de castigo para o alumnado. 
i) Durante os recreos o acceso estará permitido nos  vinte primeiros minutos ou 

ata completar aforo, momento no que se colocará un semáforo vermello na porta que 
indicará que xa non se pode entrar.   

 j) A Biblioteca ten un regulamento propio que estará exposto en lugar visible 
para os usuarios. 
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B) EMPRÉSTITOS E DEVOLUCIÓNS 
 
 a) Cada alumno/a poderá levar en empréstito un libro, agás nos meses de 
xaneiro e febreiro, nos que se celebran “As Rebaixas na Biblioteca” e o alumnado 

poderá levar dous libros. O prazo de devolución será de 15 días. 
 b) Os empréstitos faranse na hora que cada aula ten reservada para este fin. As 
devolucións faranse neste momento ou durante os recreos. O empréstito e devolucións 
faranse seguindo o programa Meiga. 
 c) Tanto o empréstito como a devolución comunicarase ao profesor encargado 
(profesor de aula ou de garda). Cando se devolve un libro deixarase na cesta 
correspondente. 
 d) As Bibliotecas de Aula poderán levar emprestados materiais da bibliteca para 
o seu emprego na aula. Estes materiais serán rexistrados no caderno destinado a tal 
fin. 
 e) Permítese aos alumnos levar emprestados calquera material da biblioteca 
que haxa sido rexistrado e que corresponda ao seu nivel (os libros están clasificados 
por cores; verde para 1º e 2º nivel, vermello para 3º e 4º nivel e amarelo para 5º e 6º 
nivel), permitirase levar libros doutro nivel coa autorización do profesorado. Non se 
poderán levar libros que teñan unha estrela amarela. 
 f) Se un usuario da biblioteca perde ou deteriora un material, deberá, se é 
posible, repoñer este exemplar, de non ser posible deberá entregar un material de 
características similares ou devolver o valor do perdido. 
 
C) BIBLIOCIBER 
 
 a) Na Bibliociber os alumnos/as poderán facer uso dos equipos para o cal 
deberán facer unha reserva con antelación ou no caso de non estar ocupados, no 
mesmo momento. 
 b) O alumnado poderá reservar unha sesión de ordenador e cando este uso se 
faga efectivo poderá realizar outra sesión. 
 c) Soamente pode estar un alumno/a por posto de ordenador. 
 d) Os alumnos poderán empregar os ordenadores cos seguintes fins: 

 Búsqueda de información 
 Acceso a internet ou a web do Centro. 
 Xogos axeitados a súa idade. 

  
D) NORMAS DE COMPORTAMENTO 
  

a) Manter o silencio e se precisamos falar, facelo cun ton baixiño 
 b) Non se pode beber nin comer. 
 c) Será responsabilidade dos nenos/as deixar colocadas as mesas, cadeiras, 
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libros, e todo aquel material que empreguen. 
 d) Ao coller un libro para ler na biblioteca hai que deixar os “Rapochás” no seu 

sitio para saber cal era este ao devolvelo. 
 e) Se un libro prestado volve en mal estado ou é extraviado deberá repoñerse 
por outro igual, poderá aboalo no caso de que non sexa atopado. 
 f) Non se poden levar en empréstito libros con “estrelas”. 
 g) A rotura de material de xeito reiterado ou intencionadamente implicará a 
obriga de aboar o importe do material roto ou a súa reparación. 
 h) Os colaboradores voluntarios da biblioteca deberán ser respectados en todo 
momento polo resto dos usuarios. 
 i) A partir das 12:20 h. non se poderá acceder á biblioteca. 
 j) Unha vez que se sae da biblioteca non se poderá volver a entrar. 

k)) O material en mal estado, incompleto ou mal colocado será indicado aos 
profesores de garda, titores ou colaboradores para solventar este incidente e evitar que 
se estrague máis. 
 d) Os alumnos/as que non respecten algunha norma, poderán ser apercibidos 
do inadecuado da súa conducta co fin de ser mofificada. De persistir no seu 
inadecuado comportamento poderán ser invitados a abandoar este espazo e voltar 
cando sexan quen de respectar as normas. 
 
 
E) FUNCIÓNS DO/A RESPONSABLE DA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 
 a) Elaborar a programación anual de Biblioteca Escolar, atendendo aos 
proxectos curriculares do Centro e unha memoria final. 
 b) Colaborar ao deseño e posta en práctica do Proxecto Lector de Centro, 
coordinándoo, se é o caso. 
 c) Informar ao claustro das actividades da Biblioteca e integrar as súas 
suxestións. 
 d) Realizar o tratamento técnico dos fondos (seleccionar, organizar, clasificar e 
catalogar). 
 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 o 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 
neste aspectos e a dinamización cultural do Centro. 
 h) Coordinar o equipo de apoio á Biblioteca Escolar. 
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F) FUNCIÓNS DO EQUIPO DE BIBLIOTECA 
 
 O equipo de apoio estará formado por profesores/as dos diferentes ciclos que 
traballarán en coordinación co responsable da Biblioteca. As súas funcións serán as 
seguintes: 
 a) Apoiar ao responsable da Biblioteca na súa organización e dinamización, 
desenvolvendo así as funcións que se lle encomendan á Biblioteca rscolar. 
 b) Recomplilar informacións, materiais e recursos necesarios para o bo 
funcionamento do servizo, co fin de facilitárllelos aos usuarios da Biblioteca Escolar. 
 c) Cooperar no 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 no desenvolvemento da competencia lectora, o 
hábito lector e as habilidades de traballo individual. 
 
6.2.3. LUDOTECA 
  

a) Haberá dous alumnos/as “axudantes de patio” diariamente na ludoteca  
que serán os encargados de distribuír e organizar os xogos. 

b) Para saír, o xogo ten que quedar perfectamente recollido sobre a mesa 
con todas as súas fichas. No caso contrario anotarase a incidencia facendo 
responsables aos xogadores. 

c) Na ludoteca estarase correctamente sentado e falando en voz baixa. 
Subir  o tono de voz ou calquer falta de respeto aos compañeiros ou persoal 
responsable será motivo para ter que abandoar o lugar. 

d) Os alumnos/as “axudantes de patio” , terán autoridade para expulsar da 

ludoteca a calquer usuario/a, anotando a incidencia que logo se resolverá na Dirección 
do Centro. 

e) Os usuarios deberán indicar aos axudantes calquera anomalía no xogo  
ou nas súas pezas. 

f) Na ludoteca non se pode comer. 
g) Os usuarios da ludoteca empregarán os servizos exteriores 
h) Ao final os axudantes de patio recollerán e pecharán os xogos no armario 

correspodente. 
i) O alumnado que sae non pode volver a entrar. 
j) Os xogadores deben ter decidido antes de entrar a que xogo queren 

xogar e non poden cambiar de xogo durante un mesmo recreo. 
k) Na ludoteca estableceranse turnos por niveis en función do número de 
alumnado matriculado. 
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6.2.4. AULA DE INFORMÁTICA 
 
 a) Na aula de informática sempre deberá estar o alumnado acompañado do 
profesorado responsable. 
 b) No mes de setembro o equipo TIC establecerá un calendario para a 
distribución horaria desta aula, previa entrevista co profesorado. 
 c) Non se poderán instalar aplicacións sen a autorización do equipo TIC, 
podendo proponer a instalación ao persoal responsable. 
 d) Encenderanse os equipos só cando nolo indique o/a profesor/a responsable. 
 e) Cando remate a sesión asegurarémonos de que os equipos son apagados 
correctamente: CPU e pantallas. 
 f) Non se poden cambiar os equipos de sitio. 
 g) Respetarase o escritorio predefinido sen cambiar a súa configuración. 
 h)Haberá unha folla de incidencias onde o profesorado ou monitores de 
actividades extraescolares anoten as anomalías atopadas para que poidan ser 
solucionadas canto antes. 
 
6.2.5. ESPECIALIDADES EDUCATIVAS: EDUCACIÓN FÍSICA, MÚSICA, RELIXIÓN 
E IDIOMA ESTRANXEIRO. 
 
 a)  O desprazamento do alumnado dende a clase xeralista ás aulas das distintas 
especialidades farase de forma coordinada co profesorado presente nese momento. 
Garantizarase sempre axilidade e vixianza en dito traslado.   
 b) O alumnado levará o material necesario procurando non provocar 
posteriormnte desprazamentos innecesarios polos corredores. 
 c) O profesorado especialista acompañará ao final de cada sesión ao alumnado 
ata a clase xeralista. 
 d) A Hora de Ler que coincida en horario dunha especialidade será realizado na 
titoría evitando desprazamentos polo colexio durante o período de lectura. 
 e) Calquera comportamente ou actitude dun alumno/a que perturbe  o o normal 
desenrolo da actividade será posto en coñecemento do profesorado titor/a para o ser 
rexistrado no correspondente parte de incidencias.  
  
6.2.6. ESPECIALIDADES EDUCATIVAS: ORIENTACIÓN, PEDAGOXÍA 
TERAPÉUTICA (P.T) E AUDICIÓN E LINGUAXE (A.L) 
 
 a) O Departamento de Orientación será quen determine e valore a necesidade 
de incorporación ás aula de PT e AL dun alumno/a previo informe do profesorado 
titor/a. O Departamento de Orientación recabará a información ou informes que 
considere precisos. 
 b) O alumnado que o precise terá asignado un horario de traballo en PT e AL. 
 c)O alumnado deberá acudir a estas aulas acompañado do profesor especialista 
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correspondente. Nos casos de alumnos/as de 5º e 6º de primaria, se o profesorado o 
considera oportuno, poderán acudir a estas aulas sen necesidade de ser 
acompañados. 
 d)Todo o alumnado que precise recibir apoio educativo fóra da aula ordinaria 
deberá contar ca correspondente autorización da familia. 
 
6.2.7. USO DAS INSTALACIÓNS ESCOLARES 
   

a) As instalacións do Centro poderán ser utilizadas por calquera dos sectores da 
comunidade educativa e aqueles outros, que o soliciten convenientemente e      por 
escrito,  sempre que haxa disponibilidade.  
 b) Na solicitude terá que reflectirse o nome dunha persoa responsable da 
actividade, de ser unha organización a interesada e, o seu representante legal que 
presente a solicitude, facendo constar o tipo de actividade que se vai desempeñar e 
con que fin, o horario e as instalacións a empregar. 
 c) Terán preferencia na solicitue de uso das instalacións escolares aquelas 
organizadas pola ANPA. 
 d) O permiso de utilización será concedido pola Dirección do Centro. 
 e) O Consello Escolar, a petición da Dirección, será quen aprobe a cesión ou 
non de parte dos locais ou recinto escolar do Centro para actos ou actividades de 
persoas, grupos, organizacións alleas ao Centro ou a outras administracións que o 
soliciten por escrito. 
 f) Posteriormente a Dirección do Centro remitirá as solicitudes á inspección 
educativa para que as tramita á Xefatura Territorial, quen será o que finalmente 
autorice ao uso das instalacións solicitadas. 
 g) A utilización das instalacións por parte da ANPA, asociacións de antigos 
alumnos e as súas federacións, sindicatos e grupos de profesores só require a 
solicitude previa ao director/a do Centro, cunha antelación mínima de tres días, quen 
concederá a autorización no marco das directrices fixadas polo Consello Escolar e 
sempre ca súa finalidade sexa propia de ditas institucións.(Artigo 9 da Orde do 22 de 
Xullo de 1997) 
 h) Na Dirección do Centro poranse a disposición dos interesados a 
documentación necesaria para a realización das solicitudes así como as normas de 
uso das instalacións aprobadas polo Consello Escolar. 
 
 
A) NORMAS DE USO DAS INSTALACIÓNS ESCOLARES 
 
 As normas de uso das instalacións escolares despois da súa aprobación no 
Consello Escolar son: 
 

a) Que a actividade para a que se solicita o uso de ditas instalacións non 



Páxina 92 

interfira no normal desenrolo das actividades tanto escolares como extraescolares. 
b) Que ningunha actividade se prolongue máis alá das 22,30 horas. 
c) Que a actividade que se programe non sexa a mesma ca outras xa 

planificadas pola ANPA  ou o propio colexio (neste caso haberá que chegar a un 
acordo co organismo do Centro que ten a súa propia organización). 

d) Cando unha mesma instalación sexan solicitada por varias institucións, no 
mesmo día e hora, terá preferencia a ANPA. 

e) Deberá permanecer no recinto escolar unha persoa maior de idade como 
responsable do uso das instalacións mentras se desenrola a actividade. 

f) Cada entidade ou organismo que solicite unha actividade deberá facerse 
responsable de abrir e pechar as instalacións, para iso designará a unha persoa que 
será a única que estará en posesión da chave. As persoas autorizadas deberán 
firmar o correspondente xustificante de entrega, comprometéndose a non 
entregalas a ningúen salvo causa xustificada. EN NINGÚN CASO SE PODERÁ 
CEDER AS CHAVES A TERCEIROS.  No momento de recollida das chaves farase 
entrega dun aval de 20 euros, aval que será devolto no momento de entrega das 
mesmas, salvo extravío.  

g) A autorización que lle conceda o Consello Escolar estará sempre supeditada 
ós correspondentes permisos da DELEGACIÓN de EDUCACIÓN e do CONCELLO. 

h) As instalacións serán utilizadas só para os fins que foron solicitadas, no 
caso de ser requeridas para outros fin, farase unha nova solicitude. 

i) As entidades ou organismos que soliciten as instalacións escolares 
responsabilizaranse dos gastos ou estragos que poidan ocasionar. Asinarán  o 
compromiso de respetar as instalacións e de facerse cargo dos posibles danos ou 
gastos ocasionados pola actividade. 

j) Todas as entidades ou organismos que soliciten as instalacións escolares 
deberán ter un seguro de responsabilidade civil. 

k) Todos os usuarios das instalacións escolares respetarán as Normas de 
Organización, Funcionamento e Convivencia do Centro aprobadas polo Consello 
Escolar. 

l) O Consello Escolar resérvase a potestade de REVOCAR DITA 
AUTORIZACIÓN cando coide que non se cumpren as normas por el aprobadas, 
comunicándollo a Delegación e ao CONCELLO.  
 
6.2.8. TRANSPORTE ESCOLAR 
 
 

a) O alumnado que utilice o transporte escolar deberá facer as filas no porche 
do colexio  seguindo as indicacións do persoal colaborador do comedor. 

b) Farán as filas por cursos (empezando por 1º) coas mochilas preparadas  para 
subir aos autobuses. 

c) Subirán aos autobuses en orden ocupando os asentos que lle teña asignado 
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o persoal acompañante do autobús. 
d) Unha vez dentro do autobús teñen que estar sentados sen levantarse ata 

chegar a parada . 
e) Dentro do autobús non se poderá berrar nin facer ningún tipo de actos que 

distraian a atención do condutor, obedecendo en todo momento as directrices do 
persoal  acompañante.  

f) Non poderá acceder aos autobuses ningún alumno/a que non o teñan 
solicitado previamente e non esté rexistrado na correspondente aplicación informática. 

g) Todo alumnado que sexa transportado deberá ser recollido por un adulto na 
correspondente parada. Aqueles que desexen que os seus fillos/as vaian sos para 
casa deberán solicitalo por escrito ante o persoal colaborador do transporte escolar. 

h) O persoal acompañante do transporte  deberá tratar con respecto a todo o 
alumnado usuario do mesmo e rexistrará todas as incidencias que poidan ocasionarse 
durante o traxecto informando das mesmas á Dirección do Centro. 
 
 
6.2.9  COMEDOR ESCOLAR 
 
A) ALUMNADO COLABORADOR 

 
a) O alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria, usuarios do comedor 

realizarán tarefas de colaboración no comedor. Estas tarefas serán coordinadas pola 
Encargada de Comedor. 

b) Os camareiros/as, alumnado colaborador, non pode saír do comedor nin 
estar xogando entre eles ou cos comensais mentres serven. 

c) Os días que os alumnos/as colaboradores realicen tarefas de colaboración 
entrarán a comer ás 14:15 horas. Ao remate realizarán as tarefas de colaboración. 

b) Os camareiros vixiarán que non se tire comida ao chan. Así mesmo, 
tampouco eles o farán ao recoller as mesas así como ao baleirar as bandexas. 

c) Os utensilios que utilicen no seu labor serán devoltos á cociña e só volverán a 
retirar cando sexan utilizados de novo. 

d) Os alumnos/as designados para desempeñar o servizo non poderán cambiar 
os turnos sin autorización. Estes turnos xunto co menú estarán expostos no taboleiro 
do patio exterior. 

e) As funcións do alumnado colaborador serán: 
 
- Axudar a recoller os restos das bandexas dos comensais máis pequenos (1º, 

2º e 3º curso). 
- Controlar que os demais comensais reciclen correctamente os restos de 

comida así como os materiais non orgánicos. 
- Repartir polas diferentes mesas leite (quente ou fría) segundo llo demanden os 

demais comensais. 
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- Repoñer as xerras con auga cando así se precise. 
- Levar ao office as bandexas baleiras. 
- Recoller os manteis e subir as cadeiras unha vez que os comensais saian do 

comedor. 
 
B) PERSOAL COLABORADOR 
 

a) O persoal colaborador informará aos pais/nais daquel alumnado que coiden 
non comeu o necesario, cubrindo a ficha correspondente e deixando copia na carpeta 
do comedor.  

b) No comedor existe un rexistro de incidencias onde cada persoal colaborador 
rexistrará aquelas se produzan. 

c) O incumprimento das normas será motivo de sanción  polo colaborador/a que 
observa a infracción (pasándolle comunicado á encargada de comedor). 

d) Se a infracción  fose grave ou reiterada, a sanción será posta pola encargada 
de comedor de acordo coa Dirección do Centro. Neste caso, dita sanción poderá 
chegar a  ser de expulsión temporal do servizo (avisando previamente á familia).  

e) O persoal colaborador realizará tarefas de coidado, atención educativa ao 
alumnado e apoio ás actividades establecidas de acordo co programa anual do servizo 
de comedor escolar. 

f) Coordinará tarefas relativas á educación para a saúde, adquisición de hábitos 
sociais e unha correcta utilización e conservación da menaxe de comedor. 

g) Axudará aos alumnos/as que, por idade ou necesidades asociadas a 
condicións persoais específicas de discapacidade, necesiten a colaboración e soporte 
dun adulto nas actividades de alimentación e aseo. 

h) Atenderá ao alumnado usuario do comedor nos períodos anterior e posterior 
ao xantar, básicamente no exercicio e desenvolvemento de actividades programadas, 
atendendo ás orientacións da Encargada/o de Comedor. 

i) O persoal colaborador pasará diariamente lista rexistrando as 
correspondentes faltas de asistencia nos rexistros establecidos para tal fin. 

j) O persoal colaborador acompañará ao alumnado ata a saída dos autobuses e 
prestará especial atención á saída do alumnado  non usuario de transporte escolar fóra 
do recinto escolar, ningún alumno/a poderá saír só, salvo que a familia o solicitase por 
escrito ante a Dirección do Centro, solicitude que será arquivada no expediente do 
alumno/a. 

 
C) SELECCIÓN PERSOAL COLABORADOR 

 
a) Terá preferencia o persoal do Centro. Os empregados públicos non poderán 

realizar labores de colaboración na atención do comedor cando deban desempeñar os 
seus cometidos laborais en coincidencia co horario do servizo de comedor, por 
exemplo: persoal de cociña, coidadores, educadores de Educación Especial, etc. 
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b) As colaboracións dos pais,nais, titores e acolledores familiares do alumnado 
matriculado neste Centro ou nos Centros autorizados a comer nas instalacións, do 
CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES cando resulten necesarias para a atención 
ao alumnado por non existir persoal funcionario e laboral da Xunta de Galicia 
dispoñible en número suficiente, serán aceptadas pola Dirección do Centro (Artigo 9.3 
do Decreto 132/2013). 

c) No caso do Centro adscrito, estes colaboradores deberán ter, 
preferentemente, a condición de persoal do citado Centro e, en todo caso, polo 
menos un deles, que será quen exerza facultades de garda, control e disciplina, 
deberá ser membro do equipo docente do centro que careza de comedor”. (Artigo 
8 das Instruccións 1/2015 da Secretaría Xeral Técnica). O número de 
colaboradores estará en función da ratio establecida  no artigo 8.5.f) da Orde 
21/02/2007 “ 

d) Acórdase que será o Centro de Educación Infantil quen seleccione o persoal 
colaborador para a atención ao alumnado de EEI, cando non conten con persoal 
docente suficiente, para realizar as funcións de colaboración no comedor escolar . Esta 
selección farase entre os membros da Comunidade Educativa da EEI Monte do Alba, 
que de xeito voluntario solicitasen colaborar nas tarefas de apoio ao alumnado usuario 
do comedor escolar e que cumpran os criterios establecidos. A Dirección do CEP 
Igrexa Valadares informará ao Consello Escolar  quen validará a proposta de 
colaboración  no primeiro Consello Escolar do curso.  

e) O persoal colaborador que careza de relación funcionarial ou laboral coa 
Consellería e se preste voluntariamente, para actuar como colaborador no comedor, 
antes de asumir tal cometido, deberá asinar a declaración correspondente na que se 
fai constar o carácter altruísta e a título de colaboración social desinteresada da súa 
prestación, ademais deberá facilitar ao Centro, os datos correspondentes para incluír 
na aplicación informática da Xunta,  coa finaliddea de que se lle aboe a cantidade 
estipulada, ao final de cada trimestre. 

f) A selección de membros da comunidade educativa como colaboradores 
voluntarios nas tarefas de atención e apoio ao alumnado usuario do comedor, rexirase 
polos seguintes criterios, previamente aprobados polo Consello Escolar: 

 
CRITERIOS PARA COLABORAR NA ATENCIÓN E VIXIANZA DO ALUMNADO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL: 

 
1º. Terán prioridade os pais/nais de EEI, na seguinte orde: 
 
          a.- Os que teñan fillos en 6º de EEI. 
 b.- Os que teñan fillos en 5º de EEI 
    c.- Os que teñan fillos en 4º de EEI 
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2º Necesariamente serán membros da Directiva da ANPA ou da 
Directiva de COMESAN.Teranse en conta os anos de antigüidade na 
directivas. 
3º. Prioridade nais/pais en paro. 
4º. Ter carné de manipulador/a de alimentos. 
5º. Acreditar experiencia en tarefas de coidado e atención a 
nenos/as. 
6º. Ter formación en nutrición infantil  
 
 No caso de haber varias persoas que cumplisen os mesmos 

requisitos, faríase un sorteo para a adxudicación do posto. 
 O número de colaboradores seleccionados estará en función do 

número de vacantes existentes. Seleccionarase un colaborador 
máis para cubrir suplencias en caso de ser necesario. 

 Evitarase facer un sistema de rotación dos colaboradores co 
obxectivo de garantir unha mellor atención ao alumnado, en 
función de obter un maior coñecemento das súas características e 
necesidades. 

 Os requisitos están establecidos por orde de importancia e así 
teranse en conta para a selección. Por exemplo se unha persoa 
está en paro non poderá optar senón é membro dunha das dúas 
directivas. 

 Darase prioridade ás solicitudes, que cumprindo os requisitos 
anteriores, se presentasen antes de finalización do período de 
matrícula. 

 No caso de non ter suficientes solicitudes de pais/nais de EEI, 
seleccionaranse pais/nais de EP atendendo aos mesmos criterios 
que para EI, coa salvedade do primeiro punto que queda redactado 
como segue: 
 

1º Terán prioridade os pais/nais de EP, na seguinte orde: 
 

          a.- Os que teñan fillos en 6º de EP. 
  b.- Os que teñan fillos en 5º de EP. 
     c.- Os que teñan fillos en 4º de EP. 
  d.- Os que teñan fillos en 3º de EP. 
  e.- Os que teñan fillos en 2º de EP 
  f.- Os que teñan fillos en 1º de EP. 
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D) NORMAS PARA OS USUARIOS E FALTAS NO USO DO SERVIZO 
 

a) Cada alumno/a debe pedirlle ás cociñeiras só aquela comida que vaia comer, 
pero ten que comer un mínimo que inclúa a sobremesa.  

b) Ninguén pode saír do comedor ata que teña o  permiso dos profesores/as 
colaboradores/as. 

c) Cada alumno/a terá un sitio fixo no comedor durante a comida. Non se pode 
andar cambiando de sitio sen permiso do persoal colaborador. 

d) Ninguén pode baleirar a bandexa nos contedores do lixo sen que un 
colaborador lle de permiso e  comprobe que comeu o mínimo que é necesario. 

e) Non se pode saír con comida (incluído pan ou sobremesa) do comedor. 
f) Todo o alumnado que utilice este servizo debe comer un mínimo de cada un 

dos pratos que compoñen o menú (salvo prescrición médica). 
g) Dentro do comedor non se pode falar en voz alta. Débese estar ben sentado 

e comer correctamente. 
i) Non pode estar ninguén na cociña nin onde está o lavalouza. Esas 

dependencias son de uso exclusivo das cociñeiras. 
j) Unha vez que se sae do comedor non se pode volver a entrar, salvo 

autorización do persoal colaborador.  
k) Non se permite asistir ao comedor sen ter asistido ás clases ese día. 

 
 
FALTAS LEVES: 
 
 Consideranse faltas leves no servizo de comedor escolar o non cumprimento 
das normas anteriores ou o non cumprimento das normas establecidas nos apartados 
de entrada e saída do comedor escolar, sempre que non acaden a gravidade requerida 
para ser considerada falta grave.  
 
FALTAS GRAVES : 
 

a) Cando un alumno/a cometa tres faltas leves será considerado como falta 
grave e, a proposta da encargada de comedor, levará implícito a exclusión do servizo 
de 1 a 3 días, previo aviso á familia. 

      b) Considerarase faltas graves e polo tanto serán sancionadas coa non 
utilización do comedor as seguintes: 
 

a) Menosprezo cara ó persoal colaborador, de cociña ou conserxe. 
b) Botar cousas na comida dalgún/a comensal. 
c) Tirar comida. 
d) Pelexarse cos compañeiros/as durante o tempo de servizo do comedor (antes, 

durante ou despois da comida). 
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e) Non obedecer as indicacións do persoal colaborador ou de cociña. 
f) Romper material de comedor de xeito reiterado ou intencionado. Esta falta 

implicará a obriga de aboar o importe do material roto. O incumprimento deste 
abono, no prazo de 3 a 5 días, será motivo de exclusión definitiva do servizo. 

 De calquera sanción que conleve a exclusión do servizo tanto temporal como 
definitivamente será informado o CONSELLO ESCOLAR do Centro na seguinte 
reunión a súa aplicación.  
 
 

6.3 OBSERVACIÓNS 
 

Todas as normas compleméntanse cos “procedementos a seguir por cada un 
dos membros da Comunidade Educativa” recollidos nos diferentes apartados deste 
documento e serán de obrigado cumprimento. 
 
 
7. OUTROS ASPECTOS RELATIVOS Á ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 
 
7.1. MODO DE COORDINARSE OS MEMBROS DO EQUIPO DIRECTIVO, OS 
EQUIPOS DE NIVEL, TITORES E DEMAIS EQUIPOS. 
 
7.1.1. EQUIPO DIRECTIVO 
 
 a) O Equipo Directivo desenvolverá a súa coordinación segundo o horario 
previsto a comezo de curso. 
 b) O Director/a do Centro disporá da mañá dos mércores adicada a función 
directiva. 
 c) O horario de atención administrativa á Comunidade Escolar será a primeira 
sesión lectiva da mañá. 
 d) Para asegurar a atención do Equipo Directivo prégase concertar cita a través 
do alumnado ou telefonicamente. 
 e) De calquera reunión co Equipo Directivo poderase levantar acta se fose 
oportuno, pasando a rexistrarse no libro de incidencias e no rexistro correspondente de 
actas. 
 f) O Equipo Directivo fomentará un clima de diálogo e entendemento entre os 
diferentes sectores da comunidade escolar, mediando entre eles se fose necesario. 
 g) A Xefatura de Estudios coordinará aquelas actividades extraescolares que se 
propoñan polos diferentes sectores educativos e a ANPA en horario lectivo, sempre 
que considere que teñen un valor educativo interesante. 
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7.1.2. EQUIPOS DE NIVEL 
  

a) A composición, coordinación, funcións, periodicidade das reunións,etc …, 

serán os que estableza a normativa. 
 b) O Director/a elexirá ao coordinador/a, oído o Equipo de Nivel. As súas 
funcións e reducción horaria serán as que estableza a normativa. 
 c) Os diferentes niveis reuniranse como mínimo unha vez ao mes. 
 d) Cada nivel presentará un plan de actividades ou saídas complementarias así 
como, as necesidades de material e presupostos. 
 e) Os niveis educativos tratarán de coordinarse procurando desenvolver os 
mesmos contidos e obxectivos, tendo en conta os feitos diferenciados de cada aula. 
 f) Para a  adscrición do profesorado especialista de Educación Primaria aos 
diferentes niveis terase en conta os seguintes criterios: 
 

 Os contemplados na Lei. 
 Maior número de horas de traballo nese nivel. 
 Lograr un número equilibrado de compoñentes nos distintos niveis. 

  
 
7.1.3. TITORÍAS E ESPECIALIDADES 
 
 a) As funcións do profesorado titor/e especialistas sen titoría serán as que 
determine a normativa vixente. 
 b) Os titores/as consultarán periódicamente co profesorado especialista sobre o 
desenvolvemento  educativo da aula. 
 c) As titorías disporán  dun día semanal (os martes de 16:00 h. ás 17:00 h.) de 
visita das familias.  
 d) As titorías procurarán unha reunión inicial cos pais/nais do seu alumnado. 
 e) Os pais/nais deberán concertar previamente a visita aos titores/as. 
 f) As titorías serán flexibles para posibles visitas das familias, sempre que sexa 
con cita previa e, teñan un motivo para non facelo na hora fixada. 
 g) Os titores/as poderán solicitar das familias colaboración para a realización de 
actividades do alumnado. 
 h) Poderán utilizar os medios e recursos do Centro para fins educativos. 
 
7.1.4. EQUIPO TIC 

 
a) A composición, coordinación, funcións, periodicidade das reunións, reducción 

horaria, etc, serán os que estableza a normativa. 
b) Terá un coordinador ou coordinadora. 
c) No mes de setembro o equipo TIC establecerá un calendario para a 

distribución horaria desta aula, previa entrevista co profesorado. 
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 d) Reunirase segundo se indique na PXA de cada curso escolar. 
 e) Determinará a xestión do material informático: como, que e quen. 
 f) Indicará o tratamento   dos contidos dos equipos e as aplicacións a instalar 
(Todas as aplicacións instaladas no Centro disporán de lincencia para facelo). 
 g) Fomentará o traballo colaborativo para o desenvolvemento de aplicacións e 
recursos educativos, así como para as publicacións dixitais na web do Centro e blog da 
biblioteca. 
 h) Marcará as directrices de traballo  da comunidade educativa no espazo web 
do Centro. 
 i) Determinará as necesidades do Centro en canto as tics. 
 j) Manterá o inventario de material tic do Centro. 
 k) Presentará o Proxecto Tic para a PXA e a memoria final. 
 
7.1.5. EQUIPO  DE BIBLIOTECA 
 
 a) A composición, coordinación, función, periodicidade das reunións, etc,…, 

serán as que estableza a normativa. 
 b) A Xefatura de Estudios analizará as necesidades da Biblioteca Escolar á hora 
de establecer o horario da persoa coordinadora.  

c)  A PXA recollerá  calendario de reunións anuais. 
 d) No mes de setembro o Equipo de Biblioteca establecerá un calendario para a 
distribución horaria desta aula, previa entrevista co profesorado. 
 e) No mes de outubro o Equipo de Biblioteca presentará na Comisión de 
Coordinación Pedagóxica o Programa da Biblioteca Escolar para a súa discusión. 
 f) O coordinador do Equipo de Biblioteca formará parte da Comisión de 
Coordinación Pedagóxica e Comisión de Biblioteca. 
 g) O Equipo de Biblioteca elaborará no mes de xuño as liñas prioritarias de 
actuación para o seguinte curso, propoñendo o centro de interés á Comisión de 
Coordinación Pedagóxica. 
 h) O Equipo de Biblioteca traballará en coordinación co EDLG e TICs. 
 i) O Equipo de Biblioteca procurará a súa participación nos cursos de formación 
e xornadas organizados por Bibliotecas Escolares para informar ao Equipo de Centro 
das novas existentes. 

j) No mes de xuño o coordinador/a elaborará unha memoria final de curso, que 
será incluída na memoria final do colexio. 

 
 
7.1.6. EQUIPO  DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 
 

a) A composición, coordinación, función, periodicidade das reunións, etc,…, 

serán as que estableza a normativa. 
b) A PXA recollerá o calendario de reunións anuais. 
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c) No mes de outubro o equipo de Dinamización da Lingua Galega presentará 
para a súa discusión na Comisión de Coordinación Pedagóxica, o Programa para o 
Fomento da Lingua Galega. 

d) O coordinador do EDLG formará parte da Comisión de Coordinación 
Pedagóxica. 

e) O coordinador do EDLG procurará a súa participación nas xornadas e 
actividades propostas pola Consellería e Servizo de Normalización Lingüística do 
Concello para informar a equipo das novas existentes. 

f) O Equipo de Biblioteca e TICs, traballarán en coordinación co EDLG. 
g) O Equipo de Dinamización da Língua Galega velará polo cumplimento da 

normativa do plurilingüismo. 
h) O coordinador/a do EDLG coordinará e xestionará todas as actividades de 

fomento da lingua, así como, a participación nos proxecto de fomento da lingua. 
i) No mes de xuño o coordinador/a elaborará unha memoria final de curso, que 

será incluída na memoria final do colexio. 
 

7.1.7. EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 

a) A composición, coordinación, función, periodicidade das reunións, etc,…, 

serán as que estableza a normativa. 
b) A PXA recollerá o calendario de reunións anuais. 
c) Durante o mes de setembro o coordinador/a entregará na Xefatura de 

Estudios a súa proposta de saídas escolares para a súa inclusión na PXA. 
d) A Xefatura de Estudios encargarase de solicitar o transporte nas saídas 

escolares. 
e) As saídas que non se contemplen na PXA, deberán contar coa autorización 

do Consello Escolar para poder se realizadas. 
f) As saídas que se realicen fóra da localidade requerirán: 

 Aprobación do Consello Escolar 
 Autorización por escrito das familias. 
 Aprobación da Inspección educativa 
 Acompañamento dun profesor/a cada vinte alumnos/as 

g) Na documentación de inicio de curso irán incluídas as fichas de solicitude e 
valoración das saídas. 

h) O coordinador/a realizará un listado do alumnado que non conte con 
autorización de saídas ou imaxe. 

i)  No mes de xuño o coordinador/a elaborará unha memoria final de curso, que 
será incluída na memoria final do colexio. 

 
7.1.8. EQUIPO DE PLURILINGÜÍSMO 
 
 a) A composición, estructura e funcións serán os que determine a normativa. 
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 b) A coordinadora será nomeada pola Dirección do Centro de entre o 
profesorado con destino definitivo. Este nomeamento terá a duración dun curso 
escolar. 

c) Segundo o punto 4 do artigo 9 da Orde 12 de maio de 2011 (DOG do 20 
de maio), a persoa coordinadora do programa contará coa redución dunha hora no 
seu horario lectivo, por nivel educativo implicado no proxecto, ata un máximo de tres. 
En ningún caso esta redución suporá un aumento no cadro de persoal. 

d) O coordinador/a será quen elabore as convocatorias das reunións e levante 
actas das mesmas. 

e) No programa de Auxiliares de Conversa a persoa coordinadora actuará como 
titor/a do mesmo/a. 

f) Segundo o artigo 17 da citada orde, a persoa coordinadora do programa, 
coa participación do profesorado implicado, deberá elaborar unha memoria final de 
curso durante o mes de xuño, para a súa integración na memoria anual do Centro. A 
inspección educativa achegará, antes do 5 de xullo de cada curso escolar, á Dirección 
Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, a memoria do 
programa co seu informe. 

g) O Equipo de Plurilingüísmo establecerá para a súa inclusión na PXA os 
mecanismos de seguimento e avaliación do programa así como do auxiliar de 
conversa. 
 

Antes de finalizar o programa “Auxiliares de Conversa” o profesor/a 

coordinador/a do mesmo deberá realizar unha memoria sobre a actuación do/a auxiliar 
(segundo o informe establecido pola Consellería). Esta memoria será remitida xunto 
coa que elabore a auxiliar de conversa á Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa polo procedemento que se estableza. 
 
 
7.1.9. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 
 
 a) A composición, estructura e funcións serán os que determine a normativa. 
 b) O secretario/a será un dos seus membros. A duración do cargo será por un 
curso escolar. 
 c) Se houbera unha persoa voluntaria sería esta a Secretaria. Se houbera varias 
persoas voluntarias sortearase entre elas, en presenza dos restantes membros. Se 
non houbera ningún voluntario, será a dirección do Centro quen elixa un/ha de entre os 
seus membros. 
 d) A Xefatura de Estudos será quen elabore as convocatorias das reunións e 
custodie o libro de actas. 
 e) O Secretario/a da comisión será quen elabore as actas. 
 f) A PXA recollerá o calendario de reunións anual da CCP. 
 g) As convocatorias ordinarias faranse cunha antelación mínima de 48 horas e 
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as extraordinarias con 24 horas de antelación. 
 
7.1.10. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

a) A composición, estructura e funcións serán os que determine a normativa. 
b) O Departamento de Orientación estará formado polo orientador do Centro, o 

profesorado especializado en Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe, o 
profesorado coordinador de nivel mais aquel que determine a normativa. 

c) A PXA recollerá o calendario de reunións anual do DO. 
d) O orientador/a formará parte da CCP, será o instructor/a no procesos de 

corrección de condutas contrarias á convivencia, formará parte da Comisión de 
Convivencia e da Xunta de Avaliación. 

e) Tramitará os informes académicos que soliciten as familias sobre o proceso 
educativo do seu fillo/a, así como, as solicitudes de becas de necesidade educativas. 
 
 
7.2. CRITERIOS SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS E DE 
FUNCIONAMENTO 
 
 
7.2.1. CRITERIOS PARA A ASIGNACIÓN DE TITORIAS 
 
 a) Procurarase que o titor/a sexa o profesor/a que máis horas imparta no curso. 
 b) De ser titor/a un/ha especialista procurarase que sexa nos cursos máis altos e 
que imparta o maior número de sesións como fose posible. 
 c) Un profesor/a non poderá estar cun curso máis de dous anos consecutivos. 
 d) Coa finalidade de respectar o dereito do alumnado a manter o mesmo titor 
durante dous cursos na Educación Primaria, este dereito entenderase referido a: 
primeiro e segundo curso, terceiro e cuarto curso  e, quinto e sexto curso. 
 e) Respetaranse os criterios de Centro Plurilingüe: garantirase a plástica en 
inglés. 
 f) Tidos en conta os criterios anteriores elixirase titoría atendendo á antigüedade 
no Centro. 
 g)  Procurarase asignar titorías  no claustro final do curso anterior sempre que 
as circunstancias así o permitan. 
 h) Atendendo a criterios pedagóxicos a Dirección do Centro resérvase a 
potestade de asignar titorías. 
 
  



Páxina 104 

7.2.2.  CRITERIOS PARA O ESTABLECEMENTO E DESENVOLVEMENTO DAS 
GARDAS 
 
 a) Intentarase que a suma das sesións lectivas e gardas iguale as sesións de 
traballo do profesorado. 
 b) Procurarase que en todas as sesións haxa polo menos 2 profesores/a de 
garda. 
 c) Intentarase que todo o profesorado teña as mesmas sesións de garda pero 
en todo caso dependerá do número de sesións lectivas e coordinacións. 
 d)Todo o profesorado do Centro fará gardas, incluídos o/a orientador/a e o  
Equipo Directivo. 
 e) Sempre que non provoque desigualdades intentarase que cada profesor/a 
sustitúa preferentemente no seu nivel. 
 f) Enténdese que o período de garda é como unha sesión de obrigada presenza 
no centro que nun determinado momento será co alumnado e noutro o alumnado 
estará ausente. 
 g) A Xefatura de Estudos elaborará un plan diario para as tarefas de sustitución. 
 h) Procurarase avisar con antelación ao profesorado de garda das súas tarefas 
se estas o permitisen. 
 i) Na sala de profesores existirá un gráfico co profesorado de garda en cada 
sesión e un estadillo onde figurarán os periodos de garda asignados a cada profesor/a 
co número da gardas realizadas no que vai de curso escolar. 
 j) Cando falte un especialista proporase ao profesor/a de garda con menor 
número de gardas feito no presente curso. 
 k) Cando un profesor/a considere que o desenvolvemento das gardas non é 
correcto deberá comunicalo ao equipo directivo ou denuncialo no claustro. 
 l) O profesorado procurará deixar tarefas propostas para o alumnado ou dar 
indicacións ao profesorado de garda. 
 m) O profesorado no desenvolvemento dunha garda poderá atender ás 
indicacións do profesor/a sustituído ou desenvolver unha tarefa que considere máis 
oportuna. 
 n) O profesorado de garda procurará estar na sala do profesorado cando non 
teña que atender alumnado, para atender as incidencias de entradas e saídas ao 
Centro. 
 
 
7.2.3.  CRITERIOS PARA A ELABORACIÓN DE HORARIOS 
 
 a) Procurarase que todo o profesorado teña a mesma carga lectiva, entre sesión 
de clase e coordinacións. 
 b) Procurarase que sempre un membro do equipo directivo teña a 1ª hora da 
mañá disponible para xestións. 
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 c) A Dirección do Centro disporá a mañá do mércores para xestións. 
 d) Na medida do posible, procurarase que o alumnado non teña máis de dúas 
sesións seguidas coa mesma materia. 
 
 
7.2.4.  CRITERIOS PARA A DISTRIBUCIÓN DE ALUMNADO POR TITORÍAS 
 
 a) As titorías dun mesmo nivel deberán ter na medida do posible o mesmo 
número de alumnos/as. 
 b) Sempre que haxa irmáns nun mesmo nivel educativo o criterio será o de 
separalos de clase sempre que a familia non indique o contrario. 
 c) No caso de existir repetidores estes distribuiranse equitativamente entre as 
aulas do nivel. 
 d) Se nun aula houbese alumnado con necesidades educativas especiais o 
alumnado repetidor iría prioritariamente a aquela aula que non contase con alumnado 
de necesidades educativas especiais, atendendo sempre aos correspondentes 
informes do Departamento de Orientación. 
 e) O alumnado promocionará de nivel seguindo na súa aula co resto de 
compañeiros. 
 f) O alumnado de nova incorporación a un nivel educativo incorporarase a aula 
que menos alumnos/as teña e de ser igual, á que non teña casos de necesidades 
educativas especiais e de non existir á que lle corresponda por orde alfabético. 
 g) Procurarase equilibrar na medida do posible o número de nenos e nenas en 
cada aula. 
 h) No caso do alumnado de 1º de primaria, procedente de infantil, os criterios 
para a adscrición serán os seguintes: orde alfabética, número homoxéneo de 
alumnado, paridade, igual número de repetidores, criterios do Departamento de 
Orientación. 
 
 
7.2.5.  CRITERIOS PARA A DISTRIBUCIÓN DAS AULAS 
 
 a) As aulas do Centro non estarán previamente asignadas a un determinado 
profesor/a ou nivel educativo. 
 b) Procurarase asignar aula no claustro final de cada curso sempre e cando a 
distribución do alumando así o permita. 
 c) Na distribución das aulas procurarase ter en conta a situación do alumnado e 
profesorado en anos anteriores (situación norte-sur, sol-sombra, distribución por 
plantas). 
 d) Existirá unha aula específica para Música, Inglés, Informática, Biblioteca e 
Educación Física. 
 e) Mentres sexa posible, procurarase que Relixión dispoña dunha aula 



Páxina 106 

específica. 
 f) Se Relixión dispón dunha aula específica será o alumnado de Relixión quen 
saia da aula para acudir  a esta asignatura, do caso contrario, será a modalidade que 
menos alumnos teña a que saia da clase. 
 g) Cando sexa a modalidade de Relixión a que quede na aula, o profesor/a  
recollerá todo o material empregado nesa clase, evitando deixar  na aula símbolos ou 
elementos relixiosos que nada teñen que ver co carácter laico dos Centros de ensino 
públicos do estado español. 
 h) Nas aulas procurarase respetar o mobiliario e instalacións tendo en conta que 
é un espazo compartido que no vindeiro curso pode corresponder a outro profesorado 
e alumnado. O material de aula, propio do profesorado, permanecerá nela para o curso 
seguinte. 
 i) Existirá un espazo para os representantes do  ANPA, onde poidan atender ás 
familias e desempeñar as funcións administrativas necesarias para o bo 
desenvolvemento das súas funcións. 
 
 
7.3.  PROCEDEMENTO DE ATENCIÓN AO ALUMNADO ACCIDENTADO 
 
 A asistencia sanitaria ao alumnado rexirase polo Capítulo IV  Orde do 22 de 
xullo de 1997 (DOG nº 168 do 2 de setembro) que regula o funcionamento das escolas 
de educación primaria. 
 
 a) Cando se produza un accidente o profesorado que máis cerca se atope 
atenderá ao alumno/a, valorará a gravidade e aplicará a primeira cura se o estima 
oportuno. Utilizaranse guantes hixiénicos apropiados. 
 

b)  Trasladarase ao alumnado ata o botiquín do Centro se é posible, en caso 
contrario trataríase de mantelo inmovilizado. Haberá botiquíns na Dirección do Centro, 
corredor interior cara ao pavillón, ludoteca, cociña e outro portátil para excursións 
situado na Dirección do Centro. A secretaria do Centro será a persoa responsable de 
revisar e reponer periódicamente  os produtos gastados ou caducados. 
 
 c) Comunicarase o accidente ao profesorado responsable do alumno/a ou á 
Dirección no seu caso. 
 
 d) Se se aprecia que o accidente reviste o máis mínimo perigo para o alumno/a 
(golpes, feridas abertas,…) chamarase ás familias para que valoren eles a pertinencia 
de levalos a onde poidan prestarlle asistencia médica. 
 
 e) Si se tratase de urxencias vitais: golpes nas costas, pescozo, cabeza, … con  

pérdida de consciencia e/ou o alumno/a quedara postrado, non se lle tocará nin 



Páxina 107 

moverá da súa posición para evitar agravar a posible lesión. Protexerase, alertarase da 
situación e chamarase inmediatamente ao servicio de urxencias. 

Informarase ao profesorado responsable e á Dirección do Centro. 
Paralelamente á actuación temperá, informarase á familia mediante chamada 
telefónica, tanto dos feitos como das actuacións que se están a levar a cabo.  

Cando a persoa que socorre estea soa a prioridade nestes casos será estar en 
contacto cos servizos de urxencia e seguir as súas instrucións. Cando a vítima estea 
estabilizada ou os servizos médicos asuman a súa atención será cando informaremos 
á familia por vía telefónica. 
 
 f) En caso de incidentes que non requiran aviso inmediato ás familias, darase 
traslado a estas  dunha copia do parte de atención para o seu coñecemento. 
 
 g) No suposto de que a familia non poidese facerse cargo do alumno/a 
accidentado ou indisposto ou a urxencia o requira, chamarase ao 061ou 112. En caso 
de ser trasladado, o alumno/a  irá acompañado do seu titor/a ou outro mestre do 
colexio provisto, se procede, da fotocopia da tarxeta de beneficiario da Seguridade 
Social. 
 
 h ) Cando se trate dun alumno que non sexa beneficiario da Seguridade Social 
ou non exista un centro dela, acudirase á institución sanitaria máis próxima. 
 

 i) Ao remate da atención ao alumnado acidentado, tanto se se trata de 
accidentes graves como menos graves, rexistraranse no “Rexistro de actuacións en 

emerxencias e incidentes” onde tamén se atopa o parte para a comunicación ás 
familias. A incidencia será redactada polo profesorado presente no suceso con 
participación do alumnado implicado se fose posible e rexistrada pola Dirección do 
Centro. 
 
 j) No Centro non se gardarán nin se suministrarán medicamentos agás os do 
alumnado inscrito no Alerta Escolar ou alumnado con enfermidade crónica que 
precise de determinada medicación (regular ou de urxencia). Neste caso a medicación 
gardarase en contedor especial de tal xeito que non se mesture co material de acceso 
común e seguindo as debidas condicións de isotermia ou refrixeración que 
procedesen. 
 
 k) Cando un alumno/a se poña enfermo na clase o profesor/a avisará á familia 
para que veña a facerse cargo do mesmo, en caso de extrema gravidade procederase 
como no apartado e). 
 

l) En cada cada dependencia existirá un un “Plan de Actuacións básicas en 
urxencias de saúde e primeiros auxilios”, extraído do Protocolo de Urxencias 
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sanitarias e enfermidade crónica da Xunta de Galicia e recollido no Plan de 
Convivencia do Centro. 
 
 m) É obriga das familias procurar o coidado ou atención cando o seu fillo/a está 
enfermo/a, non tendo xustificación en ningún caso o feito de enviar ao neno/a ao 
colexio. O Centro comunicará aos servizos sociais do Concello tal circunstancia se as 
familias amosan dexadez na súa obriga de procurar aos seus fillos/as a atención 
sanitaria necesaria. 
 
 
7.4. PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN ANTE UN ALUMNO/A CON ENFERMIDADE 
CRÓNICA. 
 
 Cando un alumno/a cunha enfermidade crónica se incorpore ao Centro ou 
cando no transcurso da súa escolarización xurda a diagnose, poranse en marcha as 
seguintes medidas. 
 a) Solicitarase por escrito ás familias que faciliten ao Centro toda a información 
relevante recollida en informes médicos. 
 b) Abrirase un Plan de Atención Individualizado  do alumno/a que estará 
integrado por varios documentos. 
 

 Ficha con fotografía, protocolo de emerxencia (sinais de alarma e actuación) e 
teléfonos de referencia, visible a disposición de toda a comunidade educativa. 
(Ver modelo anexo) 

 Autorizacións da familia (Ver modelo como Anexo). 
 Alta en Alerta Escolar (se procede). 
 Informe médico e pautas correspondentes (debidamente custodiadas para 

salvagarda da intimidade). Os datos que poidan ser necesarios nunha actuación 
de urxencia trasladaranse á ficha do alumnado referida. 

 Formularios complementarios que procedan. Follas de control, etc. Segundo 
cada caso.  
 

 c) Solicitarase ás familias que asinen as correspondentes autorizacións 
incluídas no Plan de Atención Individualizado e que procedan á inscrición (de ser o 
caso) no programa Alerta Escolar. 
 
 d) Á maior brevidade posible convocarase unha reunión plenaria á que acudirá 
todo o profesorado do Centro así como o persoal non docente e  persoal que atende o 
comedor escolar. Esta reunión terá carácter obrigatorio e levarase a cabo fóra do 
horario lectivo. O obxectivo será informar das características da correspondente 
enfermidade crónica, das necesidades regulares e posibles situacións que poden 
presentarse en casos concretos así como das labores a realizar polo profesorado que 
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se encargue da atención a este alumnado.  
 Para ofrecer maior información, asesoramento e formación contactarase co 
Servizo de Saúde correspondente, coa Escola Galega de Saúde ou con asociacions de 
persoas afectadas pola mesma enfermidade. 

Nesta reunión informarase ademais das autorizacións realizadas pola familia así 
como do respaldo xurídico e administrativo destas actuacións segundo se recolle no 
Protocolo de Urxencias sanitarias e enfermidade crónica da Xunta de Galicia. 

 
e) O titor/a do alumno/a será o/a encargado/a de explicar ao resto do grupo-

clase a situación do seu compañeiro/a, previa adaptación en función da idade e 
desenvolvemento do grupo. Contará co asesoramente do Departamento de 
Orientación así como do profesional sanitario de referencia. 

 
f) O Departamento de Orientación asesorará e colaborará no deseño de plans 

de formación e personalización de protocolos de actuación, orientacións sobre as 
posibles necesidades específicas deste alumnado, orientacións para a realización de 
actividades, probas, etc. Así mesmo, ofrecerá apoio ás familias que afrontan a 
diagnose (primeiros momentos coa enfermidade) na súa relación coa comunidade 
educativa e cos servizos integrados sociais e sanitarios. 

 
g) Logo da sesión de formación inicial e sempre que os pais cumprimentasen as 

preceptivas autorizacións, convocarase un Claustro onde o profesorado 
voluntariamente poderá manifestar ou non a súa vontade de participar no apoio ao 
alumnado con enfermidade crónica. 

 Consultado o Claustro crearase un equipo de apoio onde un dos profesores/as, 
terá funcións de coordinación; sempre e cando este equipo non estivese funcionando 
xa con anterioridade. O número mínimo de profesores/as que formen este equipo será 
de tres. 

h) A Dirección do Centro informará ao Consello Escolar da creación e 
composicición do Equipo de apoio ao alumnado con enfermidade crónica. 

 
i) As funcións do Equipo de Apoio ao alumnado con enfermidade crónica 

serán as de apoio no control da enfermidade, sempre segundo a idade e o 
desenvolvemento da persoa e das pautas marcadas polos servizos sanitarios. Estas 
funcións serán absolutamente seguras e non precisarán de coñecementos médicos 
específicos, podendo ser realizadas por calquera persoa que reciba un adestramento 
mínimo. 

 
j) Unha vez formado o equipo este poderá recibir formación específica por parte 

do profesional sanitario de referencia, se o houbese, quen ademais fará labores de 
acompañamento durante os primeiros días ou cando xurdan dúbidas. No caso de non 
existir esta figura como tal, procederase a contactar cos servizos de saúde solicitando 
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o asesoramenteo que se estime, ben directamente, ben a través da familia, da Escola 
Galega de Saúde, etc.  
 

k) No perfil do Equipo de Apoio terase en conta: 
 

 Que teña formación específica en Primeiros Auxilios, Soporte Vital Básico e 
SVB-DESA. 

 Que exercera estas labores con anterioridade e, polo tanto, conte con 
experiencia particularmente no caso do coordinador. 

 Que imparta docencia directa no grupo, con especial fincapé na persoa que 
exerza labores de titoría e persoa que imparta Educación Física. 

 Que exerza algún labor (control, xefatura, ou dirección) no comedor escolar. 
 
l)Serán funcións da persoa coordinadora: 
 

 Coordinación, segundo se estableza no Plan de Atención da persoa con 
enfermidade crónica ou no Plan de Atención da persoa con Diabete Mellitus 
(DM), co profesional sanitario de referencia, en colaboración estreita coa 
Dirección do Centro e co Departamento de Orientación. 

 Apoio no control da enfermidade ou no control da glicosa e na administración, 
se procede, de insulina. 

 Control e xestión dos elementos de control e coidado na enfermidade crónica, 
que procedan: neveira, alimentos, contedor de residuos biolóxicos, 
desinfectantes, algodón, fichas e protocolos. 
No caso da Diabete DM, control e xestión dos elementos de control e coidado: 
neveira, alimentos (preferentemente non perecedeiros) ricos en glícidos tanto de 
acción inmediata como de liberación lenta, glucagón (control da caducidade e 
reposición cando se precise), contedor de residuos biolóxicos, desinfectantes, 
algodón, fichas e protocolos, etc. 

 Apoio na planificación de actividades extraescolares e complementarias nas que 
participe o alumno/a con enfermidade crónica, especialmente cando requiran 
saída do Centro escolar, no que respecta á preparación do botiquín auxiliar que 
debe acompañar a este alumnado. 
 
m) A persoa coordinadora será quen exercerá principalmente, e sempre que non 

teña obrigas de docencia que atender, o apoio que se determine no Plan de Atención 
Individualizado. Cando esto non sexa posible, será substituído, de xeito expreso, por 
un dos seus compañeiros no  equipo segundo se determine. 

 
No caso de alumnos/as con DM, será a persoa coordinadora quen realice o 

apoio no control regular da glicosa e no aporte, de ser o caso, de insulina. 
Calquera dos membros do equipo poderá actuar como referente no caso de 



Páxina 111 

sospeita ou constatación de hiperglicemia ou hipoglucemia, ao obxecto de apoiar ao 
profesorado que enfronte a situación e favorecer o retorno a valores normais. 

 
  n) O Centro proporcionará á persoa coordinadora o tempo que se estime 

preciso para a realización dos seus labores. 
 
     ñ) Segundo a normativa que regula o deber de socorro, calquera persoa 

atenderá,  as emerxencias que poidan xurdir. 
 
     o) Cando existan dúbidas sobre a gravidade dos feitos, cando o requira o 

equipo de apoio ou ante unha situación de urxencia (perda de consciencia, confusión 
grave, convulsións, …) contactarase inmediatamente co 061 activando a resposta de 

Alerta Escolar. Actuarase sempre segundo as instruccións dos profesionais do servizo 
de emerxencias 112-061. 

 
Na carpeta de titoría de cada aula inclúense as principais actuacións que recolle o 

Protocolo da Consellería de Galicia en materia de urxencias sanitarias e enfermidade 
crónica, actuacións que todo o profesorado debe coñecer. 

Este protocolo en Urxencias Sanitarias e Enfermidade Crónica así como a 
addenda sobre Diabete, unha das enfermedades crónicas máis frecuentes da infancia, 
recóllense no Plan de Convivencia do Centro. 

 
 
7.5. XUSTIFICACIÓN DAS FALTAS DE ASISTENCIA  E PUNTUALIDADE DO 
ALUMNADO Á CLASE . 
 
 a) O profesorado levará un rexistro de faltas do alumnado que reflexará no Xade 
e se publicará nos boletíns de notas. 
 b) No rexistro de faltas indicarase cales están xustificadas e cales non. 
 c) As familias deberán xustificar as faltas do alumnado mediante o xustificante 
que as titorías porán a súa disposición ou descargandoo directamente da web do 
Centro. 
 d) Segundo o protocolo de absentismo escolar (Instruccións do 31 de Xaneiro 
de 2014 da Dirección Xeral de Educación), considérase absentismo a ausencia ao 
Centro escolar, sen causa debidamente xustificada, un máximo dun 10% do horario 
lectivo mensual (dous días). 
 e) O alumnado que chegue tarde á clase deberá ir acompañado polos seus 
familiares ás oficinas do Centro para que asinen no correspondente rexistro de 
incidencias. 
 f)  As faltas de puntualidade e asistencia serán rexistradas en Xade. 
 g) Cando un alumno/a acumule 5 faltas de puntualidade sen xustificar o titor/a 
informará á Xefatura de Estudios quen comunicará a situación a familia coa intención 
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de evitar que esta situación siga a producirse. Deixarase constancia por escrito de 
terse realizado. 
 h) Cando se acumulen faltas de asistencia sen xustificar a Dirección do Centro 
poderá convocar á Comisión de Convivencia, quen tomará as medidas oportunas. En 
casos reiterativos poderase dar traslado á Inspección Educativa e Servizos Sociais. 
 i) Consultaranse aos Servizos Sociais Municipais cando o alumnado pertenza a 
familias atendidas por estes servizos. 
 
7.6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 
 a) O Centro, asistidas por profesorado, oferta dende as 16:00h. ata as 18:00h. a 
actividade de Biblioteca para o alumnado de primaria. 
 b) Dende as 16:00 h. a ANPA  oferta distintas actividades responsabilizándose 
da súa organización. 
 c) Dende as 16:00 h. o alumnado non poderá permanecer nas instalacións do 
Centro se non é para participar nas actividades complementarias ou extraescolares. 
 d) As instalacións do Centro só poderán ser utilizadas por persoal autorizado 
nos días e no horario, establecido. 
 

7.6.1. SERVIZO DE AULA MATINAL , GARDERÍA DE COMEDOR 
 

a) A aula matinal e servizo de gardería despois do comedor escolar son 
actuacións organizadas pola ANPA dirixidas á prestación de servizos ás familias. 

b) O horario da Aula Matinal é de 8:00 h. ás 9:15h e está atendida por un/ha 
coidador/a. Funciona dende setembro a xuño ambos inclusive, durante período 
escolar. Esta aula está localizada na EEI Monte do Alba. O alumnado usuario 
pertencente ao CEP Plurilingüe Igrexa Valadares é trasladado en autobús ao Colexio. 

c) O horario do servizo de gardería despois do comedor é de 15:15 h. ás 16:00 
h. e está atendida por persoal da ANPA. Funciona dende setembro a xuño ambos 
inclusive, durante período escolar. Este servizo está localizado nas instalacións do 
CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares. 

 
d) Os obxetivos básicos serán: 

 Contribuir á organización da vida familiar facilitando a atención que non poder 
dar aos seus fillos, ou terían serias dificultades para facelo, ben sexa por 
motivos laborais ou de calquera outro tipo. 

 Favorecer a continuidade da xornada escolar con actividades complementarias 
e extraescolares. 

 Contribuír ao desenrolo de hábitos de compañerismo, respeto e tolerancia. 
 

e) Os trámites precisos para a solicitude destes servizos serán xestionados pola 
ANPA. 
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8. APLICACIÓN, DIFUSIÓN E SEGUIMENTO DAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMENTO E CONVIVENCIA. 

 
a) As normas de convivencia, sogo da súa aprobación, serán de obrigado 

cumprimento para toda a comunidade educativa e estarán recollidas no Plan de 
Convivencia do Centro, que serán sometido a revisión a actualización anualmente. 

 
 b)O Equipo Directivo do Centro, o Claustro e o Consello Escolar, a través da 
Comisión de Convivencia, velarán polo cumprimento das normas establecidas. 
 
 c)O Equipo Directivo levará a cabo diferentes actuacións para a difusión das 
normas de organización, funcionamento e convivencia entre a Comunidade Educativa: 
  

 Revisión e actualización no primeiro Claustro e Consello Escolar. 
 Difusión a través das diferentes canles de información. 

 
 
9.- PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA DE GRATUIDADE DE LIBROS DE TEXTO 
 
 Os libros de texto no CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES regularanse 
polos seguintes criterios: 
 
  a)Segundo a Orde do 29 de maio de 2013 os libros non poderán ser 
substituídos por outros salvo casos excepcionais plenamente xustificados durante seis 
anos a contar dende o momento da súa elección.  

b) A substitución antes dos seis anos, deberá ser solicitada á Xefatura Territorial 
antes do 30 de abril do ano en curso e levarase a efecto únicamente cando o Centro 
reciba autorización expresa para facelo, previo informe da Inspección Educativa. 
 c) Na primeira quincena do mes de xuño exporase no taboleiro de anuncios do 
Centro a relación de libros de texto que se utilizará no curso seguinte. 
 d) Unha vez feita pública a lista non poderá facerse ninguna modificación. 
 e) A Secretaria/o do Centro enviará á Inspección Educativa a lista de libros 
antes do 15 de xuño. 
 f) Durante os meses de maio e xuño os Equipos de Nivel analizarán as 
diferentes propostas de material educativo, co fin de elexir aqueles que máis se 
adapten ao Proxecto Pedagóxico do Centro e comunicarán a proposta ao Claustro e á 
ANPA, a través do Equipo Directivo. O Claustro xustificara as razóns de carácter 
pedagóxico e científico en que se basea para a susbstitución dos libros e tomará a 
decisión final. 
 g) Unha vez tomada a decisión será informado o Consello Escolar. 
 h) Queda expresamente prohibida a venda de libros e/ou distribución dos 
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mesmos no colexio, tanto por persoal do Centro como por persoal alleo ao Centro. 
 i) Igualmente prohíbese a designación polo Centro de comercios de 
proveedores. 
 j) Cando sexa procedente a substitución dun texto antes do preceptivo período 
de 6 anos, informarase o Consello Escolar e á ANPA antes de facer a solicitude á 
Xefatura Territorial para a pertinente autorización. 
 
  Creación no Centro dun Fondo Solidario de libros de texto.  
 

a) Segundo a Orde do 21 de maio de 2015, créase no Centro un Fondo 
Solidario de libros de texto destinado ao alumnado matriculado e 3º e 5º de Educación 
Primaria, fondo que se ampliará ao resto dos niveis educativos nos vindeiros cursos. 
 b)Todas as solicitudes presentadas para acceder a este fondo de libros 
tramitaranse a través da aplicación “fondolibros” da Consellería de Educación de 

Educación segundo os requisitos establecidos en cada convocatoria. Dende a 
Consellería de Educación e a través desta aplicación, adxudicaranse os libros 
existentes no fondo ás familias solicitantes que cumpran os requisitos establecidos a 
tal efecto. A adxudicación farase en orden inversa á renda per cápita dos solicitantes. 
 c) En caso de cambio de Centro, calquera que sexa o motivo do traslado, o 
alumnado deberá devolver o lote de libros recibido; logo de presentación do 
documento de devolución, o Centro de destino entregaralle os libros se os hai no seu 
fondo solidario. 
 d) No  caso de novas incorporacións de alumnado unha vez iniciado o curso 
escolar, o Centro entregaralle os libros se os hai no seu fondo solidario.  
 
 
10. MATRÍCULA ESCOLAR 
 
 a)Todos os alumnos/as teñen dereito a ser admitidos no CEP PLURILINGÜE 
IGREXA VALADARES. Para iso deberán cumprir a normativa que as autoridades 
competentes emitan en cada curso. 
 b) A zona escolar do CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES será a que 
determine o mapa escolar do Concello de Vigo e os alumnos/as pertencentes á zona 
Terán preferencia sobre calquera outro que non cumpra esa condición. 
 c) A matrícula desenvolverase nos prazos que a Comisión de Escolarización de 
Vigo determine. 
 d) A matriculación dun alumno/a neste Centro supón a aceptación e o 
cumprimento do presente documento. 
 e) As solicitudes faranse en impreso oficial e entregaranse na secretaría do 
Centro nos prazos sinalados e acompañados da documentación esixida. 
 f) O Consello Escolar en reunión extraordinaria baremará todas as solicitudes e 
o secretario/a confeccionará as listas de alumnos/as admitidos/as e excluídos/as 
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elevándoas á Comisión de Escolarización. 
 g) Ao mesmo tempo faranse públicas no taboleiro de anuncios do Centro para 
xeral coñecemento. 
 h) Contra as resolución do Consello Escolar poderase presentar reclamacións 
segundo a normativa vixente. 
 i) No momento de formalizar a matrícula cada pai/nai ou titor fará constar por 
escrito se desexa que o seu fillo reciba ou non ensino de Relixión. Este escrito farase 
no impreso que a tal efecto se lle entregará na secretaría do Centro. 
 j) Os alumnos/as que estén cursando estudios no Centro, consideraranse 
automáticamente matriculados para o curso seguinte salve manifesación expresa dos 
seus pais/nais ou titores/as. Nese caso o Centro disporá da praza como mellor coide 
conveniente. 
 k) O Consello Escolar non terá máis competencias na matriculación unha vez 
acabado o proceso. Calquera outra matriculación fóra dese prazo estará dirixida pola 
Comisión de Escolarización da Inspección de Vigo. 
 
11. PROXECTO DE PLURILINGÜÍSMO 
 
 Segundo a Orde do 8 de setembro de 2011, (DOG nº 194 do 10 de outubro) 
o CEP PLURILINGÜE IGREXA-VALADARES foi denominado Centro Plurilingüe.  O 
programa iniciouse no primeiro curso do primeiro ciclo de Primaria no curso 2011-2012. 
 No proxecto está previsto impartir en Lingua Inglesa a área de Educación 
Artística na sesión de Plástica. Cada ano iranse incorporando ao proxecto un novo 
curso até completar toda a Educación Primaria. 
 
11.1 ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 
 
 Tendo en conta que o que pretendemos é que o alumno/a adquira un desenrolo 
da comprensión e expresión oral na Língua Inglesa e, sabendo que esta adquisición 
será lenta, propoñemos unha metodoloxía práctica, constructivista e o máis interactiva 
posible. 
 As ordes que se impartan nas clases serán sinxelas e daranse sempre primeiro 
en inglés. 
 No 1º nivel podemos utilizar recursos audiovisuais (murais, vídeos, dvds,..) para 
presentar e expoñer o vocabulario. Neste nivel non introduciremos a expresión escrita 
xa que aínda lle costa dominala. 
 Poderemos tamén utilizar como recurso cancións, poesías, ... para que o 
alumnado memorice e utilice o aprendido. 
 Unha das nosas metas é involucrar aos pais/nais no reforzo da nosa 
metodoloxía. Para iso e tendo en conta que a grande maioría non son bilingües 
deberemos establecer unhas pautas que lle sirvan de axuda aos alumno/as. 
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 Estas pautas serán: 
 Escoitalos cando cheguen a casa e lles queiran dicir algo en inglés. 
 Axudarlles nos traballos das demais áreas para que poidan minimizar o 

"esforzo". 
 Escoitar con eles algún audio ou vídeo en inglés. 
 Controlar dun xeito especial o material da área de ingles que levan para a casa. 

 
 Neste nivel procuraremos utilizar o recurso da Biblioteca escolar. 
 Faremos actividades por parellas ou en pequenos grupos para que se 
comuniquen en inglés coa finalidade de ir acostumándose a escoitar diferentes voces e 
entoacións. 
 Utilizaranse as novas tecnoloxías como o encerado dixital e a aula de 
informática. 
 Tal e como se recolle no Proxecto Lingüístico do Centro, cabe destacar unha 
serie de medidas tendentes á impartición dun currículo integrado das línguas así como 
programas específicos de apoio ao alumnado con necesidades. 
 
  
11.1.1 MEDIDAS TENDENTES Á IMPARTICIÓN DUN CURRÍCULO INTEGRADO 
DAS LINGUAS. 

 

      Como centro plurilingüe partimos da consideración de que  as linguas constitúen un 
elemento básico de identidade cultural e, representan un valor fundamental de 
cohesión dunha comunidade. A lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, 
establece como un dos seus fins a capacitación para a comunicación nas linguas 
oficiais e nunha ou varias linguas estranxeiras. Partindo desta premisa e da 
consideración que en moitas ocasións o coñecemento de máis dunha lingua facilita o 
aprendizaxe doutra, sinalamos a continuación unha serie de medidas a ter en conta 
para a impartición dun currículo integrado das linguas. 
 
 Programar conxuntamente e realizar conexións periódicas cos contidos 

traballados na outra lingua. 
 Compartir criterios sobre o proceso de composición dun escrito, valoración dos 

aspectos pragmáticos e cohesivos nas produccións. 
 Deseño de fichas comúns de planificación e de revisión que inclúan aspectos 

concreto. 
 Consensuar técnicas e criterios de observación e, avaliación. 
 Introducir e traballar sistematicamente determinados contidos nunha lingua, e 

incorporalos a outra lingua a partir das produccións dos propios alumnos e das 
propostas de mellora dos textos. 

 Utilización de libros trilingües. 
 Utilización de textos de diferentes tipoloxías  con adaptacións á lingua inglesa. 
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 Aplicación de relatos orais nos que se utilicen os tres idiomas. 
 Creación de material lingüístico e terminolóxico complementario, nas tres 

linguas. 
 

 
11.1.2 PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN AO ALUMNADO (CON NE DE 
APOIO) 
 

          O  alumnado na clase de inglés é cada vez máis heteroxéneo e diverso. En 
ocasións, hai nenos que presentan dificultades no proceso de aprendizaxe e necesitan un 
apoio adicional. 

           O noso obxectivo principal será proporcionar aos nosos alumnos/as a maior 
exposición posible é lingua inglesa para o cal, partiremos dunha metodoloxía flexible e 
lúdica: 

a. Fomentaremos o uso da lingua estranxeira como vehículo de comunicación dentro 
da aula, deste modo facilitarase a integración de todos os alumnos/as, pois todo se 
atopan nun plano de igualdade por non ser o inglés a súa lingua materna. 

b. Procuraremos un aprendizaxe placenteiro e divertido, animándoos e 
asegurándonos que se senten cómodos e non lles asusta participar. 

c. Empregaremos xestos, accións e ilustracións para demostrar o que se quere dicir. 
Utilizaremos tarxetas atractivas e variadas segundo sexan as súas necesidades. 

d. Ofreceremos gran variedade de actividades de ampliación así como de reforzo, 
especialmente para aqueles alumnos/as que precisan compaxinar a realización de 
actividades adaptadas ou específicas coa integración no grupo a través da 
participación en actividades de comprensión oral, cancións… 

e. Canto maior sexa a diversidade de actividades, máis posibilidades terán de atopar 
aquelas nas que o seu nivel de satisfacción e motivación é maior. A realidade 
demostra que hai alumnado con necesidades educativas  que teñen dificultades 
para o aprendizaxe lingüístico pero que destacan en actividades como cancións, 
recitado de historias, etc, intentaremos proporcionarlles actividades nas que poidan 
sentirse orgullosos. 

f. Potenciaremos os xogos e as actividades en parellas o en grupo, pois axudan a 
rebaixar os niveis de ansiedade dos alumnos/as que precisan un apoio adicional. 

g. Organizaremos actividades nas que todos poidan participar, deste xeito os 
alumnos/as cun nivel baixo de inglés non se sentirán forzados, pois todos 
participan. Por exemplo, organizaremos actividades nas que algúns alumnos/as 
participarán bailando e outros oralmente, ou nomeando palabras, sinalando 
flashcards, etc. 



Páxina 118 

h. Completaremos con pósters ou gráficos o recordatorio do que estamos dando. 

i. Animaremos ao alumnado demostrándolles que, o que eles din, é máis importante 
que a corrección que nós facemos. 

j. Reforzaremos o uso da lingua inglesa especialmente sobre aquilo que eles ven, 
sobre o que están a facer, ou sobre o que queremos que fagan. 

k. Fomentaremos o uso  da lingua inglesa respostanto ás preguntas que nos fagan 
ou reformulando nesta lingua  aquilo que nos  preguntan. Cando se comece unha 
nova actividade ou non nos entendan apoiarémonos na lingua materna. 

 

11.2 AVALIACIÓN DO PROXECTO 
 
 Entendemos a avaliación como un elemento fundamental  e inseparable da 
práctica educativa, que permite recoller, en cada momento, a información necesaria 
para poder realizar os xuízos de valor oportunos que faciliten a toma de decisións 
respecto do proceso de ensino-aprendizaxe. 
 Polo tanto, non se pode circunscribir a un só aspecto ou momento, senón que 
debe ser continua para poder ter en cada momento unha información, o máis exacta 
posible, de cada alumno/a e grupo. 
 Este tipo de avaliación permitiranos resolver os erros e as dúbidas que xurdan 
en cada momento e intentar evitar que un alumno/a se retrase e non sexa capaz de 
seguir o ritmo da clase. 
 Usarmos fundamentalmente a observación directa nas clases. 
Os resultados da observación serán recollidos nunha ficha que nos permitirá facer un 
seguimento trimestral de cada alumno/a. 
 
11.2.1.- MECANISMOS DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROGRAMA 
 
 

          A ensinanza bilingüe no noso Centro vai máis alá da mera ensinanza da lengua 
estranxeria. Dámoslle especial importancia á capacidade de comunicar e transmitir 
coñecemento. 
         Coa implantación do plurilingüismo os nenos-as melloran a competencia 
lingüística. 
         Ademais, teñen contacto con outras culturas e realidades que espertan o seu 
interés, curiosidade e motivación. 
 
No centro temos en conta unha serie de aspectos pedagóxicos tales coma: 
 

 Incluir actividades que esperten o interés e establezcan unha ponte entre os 
novos contidos e os xa adquiridos. 
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 A orde que seguimos para o desenrolo das destrezas é: oir-falar-ler-escribir. 
 Variar actividades de vocabulario que han de ser sempre contextualizadas e 

previstas, nas que é preciso ese léxico. 
 Deseñar actividades motivadoras. 
 Incluir actividades de interacción oral. 

 
Con respecto á avaluación: 
 

 Farase énfasis no desenrolo das competencias comunicativas do alumnado, así 
coma no desenrolo doutras habilidades de tipo cognitivo que incrementen o seu 
interese por outra lingua e cultura. 

 No ámbito lingüístico, valoraremos aspectos fundamentais tales coma a 
pronuciación. 

 É importante que os nenos-as se esforcen en comunicarse na L2 e que con elo 
perciban unha maior sensación de logro. 

 Deben ser capaces de poñer en práctica as expresións e o vocabulario 
aprendido e que melloren e corrrixan a súa expresión e comprensión oral. 
 

 
11.2.2.- MECANISMOS DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO/A AUXILIAR DE 
CONVERSA 
 

          

 Para levar a cabo o seguimento da persoa auxiliar de conversa, fixámonos nos 
seguintes puntos: 
 

- Axuda á elaboración de materiais e reforza as actividades orais na aula. 
- Coordínase cos profesores que imparten lingua inglesa e a asignatura de “Arts 

and Crafts” para planificar actividades, elaborar materiais e buscar recursos. 
- Acerca a cultura e sociedade non só do seu país, senón tamén dos países onde 

se fala inglés. 
 
          Debemos salientar que o auxiliar de conversa é capaz de motivar ao alumnado, 
porque entre outras cousas, representa unha novidade na aula. 
 
 
12. FORMA E PERIODICIDADE DA REVISIÓN DO PLAN DE CENTRO 
  
 A revisión do Plan de Centro é unha forma de avaliación interna que nos permite 
mellorar a práctica educativa, a organización e a xestión do Centro. 
 
 A revisión farase trimestral e abarcará catro frentes: 
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 a) Traballo individual (de cada titor/a coa súa titoría ou profesores/as 
especialistas ou de apoio co  grupo) 
 b)  Nivel 
 c)  Centro 
 
 No anexo deste documento atoparemos un modelo para recopilar e aunar 
sistemáticamente a información. Este modelo cubrirase ao finalizar cada sesión de 
avaliación co fin de facernos crítica constructiva e seguir mellorando. 
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      CEP PLURILINGÜE IGREXA-VALADARES 
Camiño Caseiro, s/n  
36314 Vigo  (Pontevedra) 
Teléfono: 986467019   FAX: 986 467868 

E-mail: ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es 
 

http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexavaladares/ 

 
 

AVALIACIÓN INTERNA 
 
PROFESOR/A TITOR/A:....................................................................................................................... 
CURSO: ................................. 
ANO ESCOLAR: ........................................ 
 

NIVEL INDIVIDUAL 
 

 
1º) Crees que a programación de aula foi a adecuada para as necesidades do teu grupo de alumnos/as?, 
Consideras necesario introducir algunha modificación? 
 
 
 
 
 
 
2º) Consideras que se van acadando os obxectivos previstos ao comezo de curso? 
a) Totalmente: ______________________              b) Sobre o 50%:_________________________ 
c) Máis do 75 %:_____________________             c) Menos do 50%: _______________________ 
 
3º) Se non se acadaron, ao menos no 75 %, sinala porqué: 
a) Excesivo número de alumnos/as: ________________ Problemas de espazo: _______________ 
b) Baixo nivel inicial dos alumnos/as: _______________ Outros (explicar): ___________________ 
c) Falta de material  adecuado: ____________________              ___________________________ 
 
4º) Realiza unha estatística en % dos resultados da avaliación: 
 
Titoría(Curso e grupo): ____ 
 
Materia: _______________ Nº Alumnos/as: ______ Aval. positiva: _________ Aval. negat.: _______ 
Materia: _______________ Nº Alumnos/as: ______ Aval. positiva: _________ Aval. negat.: _______ 
Materia: _______________ Nº Alumnos/as: ______ Aval. positiva: _________ Aval. negat.: _______ 
Materia: _______________ Nº Alumnos/as: ______ Aval. positiva: _________ Aval. negat.: _______ 
Materia: _______________ Nº Alumnos/as: ______ Aval. positiva: _________ Aval. negat.: _______ 
Materia: _______________ Nº Alumnos/as: ______ Aval. positiva: _________ Aval. negat.: _______ 
Materia: _______________ Nº Alumnos/as: ______ Aval. positiva: _________ Aval. negat.: _______ 
Materia: _______________ Nº Alumnos/as: ______ Aval. positiva: _________ Aval. negat.: _______ 
 
Especialidad : __________ 
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Curso/grupo:_______ Nº Alumnos/as: ______ Aval. positiva: _________ Aval. negat.: _______ 
Curso/grupo:_______ Nº Alumnos/as: ______ Aval. positiva: _________ Aval. negat.: _______ 
Curso/grupo:_______ Nº Alumnos/as: ______ Aval. positiva: _________ Aval. negat.: _______ 
Curso/grupo:_______ Nº Alumnos/as: ______ Aval. positiva: _________ Aval. negat.: _______ 
Curso/grupo:_______ Nº Alumnos/as: ______ Aval. positiva: _________ Aval. negat.: _______ 
Curso/grupo:_______ Nº Alumnos/as: ______ Aval. positiva: _________ Aval. negat.: _______ 
Curso/grupo:_______ Nº Alumnos/as: ______ Aval. positiva: _________ Aval. negat.: _______ 
Curso/grupo:_______ Nº Alumnos/as: ______ Aval. positiva: _________ Aval. negat.: _______ 
Curso/grupo:_______ Nº Alumnos/as: ______ Aval. positiva: _________ Aval. negat.: _______ 
Curso/grupo:_______ Nº Alumnos/as: ______ Aval. positiva: _________ Aval. negat.: _______ 
 
 
 
5º) Cres que deberías introducir algunha modificación referida á metodoloxía, actividades, agrupamentos, 
contidos, etc.? 
 
 
 
6º) Con respecto aos alumnos/as que necesitan algún apoio, que metodoloxía  ou estratexias fa 
voreceron a súa integración na aula e o desenrolo das súas aprendizaxes? 
 
 
 
 
 
                                                            NIVEL CENTRO 
 
7º) Cres que houbo coordinación adecuada entre o profesorado e os equipos de goberno para contribuír 
á mellora das dificultades atopadas na aula? 
 
 
 
8º) Crees que a programación plantexada no Plan de Centro foi a adecuada para as necesidades do teu 
grupo de alumnos/as? 
 
 
 
9º) Consideras que as actividades complementarias e extraescolares incluídas na PXA foron positivas ou 
negativas para o teu grupo clase? En caso negativo, por que? 
 
 
 
 
 
10º) Segundo a túa opinión: 
a) O funcionamento global do nivel, tendo en conta todos os aspectos, foi: 
Bo: _________                               Moi bo: ____________ 
Regular:  ________                          Malo: _____________ 
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b) O funcionamento global do Centro, tendo en conta todos os aspectos, foi: 
Bo: _________                               Moi bo: ____________ 
Rebula:  ________                          Malo: _____________ 
 
c) Que aspecto ou aspectos cabría mellorar? 
 
 
 
 
11º) O contacto coas familias foi o adecuado?. En xeral asistiron ás reunións programadas? 
 
 
 
 
 
12º) En canto ao Plan de Convivencia  realiza un análisis sobre a convivencia escolar, necesidades  
existentes e propostas de mellora. 
 
 
 
 
 
13º) Seguiches un calendario, previamente diseñado, para o desenrolo do Plan de Acción Titorial? 
 
 
 
14º) Pensas que o alumnado está interesado e sacou proveito desta actividades? 
 
 
 
 
15º) En canto á formación do profesorado estarías interesado/a en organizar un grupo de traballo? Que 
suxerencias plantexas? 
 
 
 
 
 
16º) Propostas de mellora/observacións? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Páxina 125 

 

 

 
 

 

CEP PLURILINGÜE IGREXA-VALADARES 
Camiño Caseiro, s/n  
36314 Vigo  (Pontevedra) 
Teléfono: 986467019   FAX: 986 467868 

E-mail: ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es 
 

http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexavaladares/ 
 

FICHA PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS  201… - 201… 
Debido a que algúns dos teléfonos do alumnado poden non estar actualizados, pregámoslle nos devolvan este 
impreso debidamente cuberto. 

 

ALUMNO  CURSO  

TELÉFONO DA CASA: 

PAI NAI 

 

Teléfono traballo: ..........................................  
Teléfono móbil: ............................................. 

 

Teléfono traballo: ............................................. 
Teléfono móbil:................................................. 

En caso de 

URXENCIA 

avisar a: 

 

En 1º Lugar: TELÉFONO......................................PARENTESCO....................................... 
 
En 2º Lugar: TELÉFONO:................................PARENTESCO................................ 
 
En 3º Lugar: TELÉFONO: ...............................PARENTESCO: .............................. 
 

 

AUTORIZACIÓN PARA RECOLLIDA DO ALUMNADO 

 

D./Dª.: .........................................................................................................., con DNI nº: …..………..…… 
como pai/nai ou titor/a legal (risque o que non proceda) do/a alumno/a 
..................................................................................................................................................................................................... 
 
 

AUTORIZO ás seguintes persoas para que o/a recollan no Centro: 
    

Nome:…………………………………………………………Parentesco: …………………… DNI: …………………………… 

   Nome:………………………………………………………….Parentesco: …………………… DNI: …………………………… 

   Nome:………………………………………………………….Parentesco: …………………… DNI: …………………………… 

   Nome:………………………………………………………….Parentesco: …………………… DNI: …………………………… 

 

   Nome:………………………………………………………….Parentesco: …………………… DNI: …………………………… 

 

                Valadares, …… de ……………………….. de …… 

        O/a pai/nai/titor legal 
 
         
                                                                                                 Asdo:…………………………………….. 
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CEP PLURILINGÜE IGREXA-VALADARES 
Camiño Caseiro, s/n  
36314 Vigo  (Pontevedra) 
Teléfono: 986467019   FAX: 986 467868 

E-mail: ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es 
 

http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexavaladares/ 
 
 

FICHA DE DATOS PARA  O/A  PROFESOR/A--- CURSO 201… - 201… 
 

1º APELIDO 2º APELIDO NOME NIF (coa letra) 

FILLO/A     

PAI     

NAI     
DATA DE NACEMENTO DO/DA ALUMNO/A: LUGAR:  

IRMÁNS  MATRICULADOS NESTE CENTRO  

 
1.- NOME:  .................................................................................... CURSO: ........................... 
2.- NOME  ....................................................................................  CURSO: ........................... 

ENDEREZO 

 
RÚA .........................................................................   Nº........  Piso......... C.P...................... 
LOCALIDADE:   .......................................  BARRIO: .......................................... 
TELÉFONO DA CASA: ............................................................ 

Solicita: 

Comedor Autobús Nome da parada Opción relixiosa 
 
Si 
Non  
 

 
Si 
Non  

 
____________________ 

 
Relixión católica 
Atención educativa 

PAI NAI 

Teléfono traballo: ..........................................  
Teléfono móbil: ............................................. 

Teléfono traballo: ................................................. 
Teléfono móbil: .................................................... 

Outros datos 
familiares 

Copia da sentenza xudicial de 
patria potestade (se a houbese) 

 OBSERVACIÓNS: (Se coida necesario que o/a titor/a 
saiba datos relativos a separación, custodia…) 

En caso de 
URXENCIA 

avisar a: 

 
En 1º lugar: TELÉFONO:................................PARENTESCO............................ 
 
En 2º lugar: TELÉFONO: ...............................PARENTESCO............................ 
 
En 3º lugar: TELÉFONO: ...............................PARENTESCO: .......................... 
 

ATENCIÓN SANITARIA 
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ATENCIÓN SANITARIA 

  
 
       Seguridade Social                 Nº afiliación: …………………………….. 
 
        Outros (nome da entidade): ………………..………. Nº tarxeta sanitaria: …………………. 
 
¿É alérxico a algún medicamento, picadura, etc? ............ ¿A que? 
....................................................................................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
¿Necesita algunha atención especial por enfermidade ou outra causa? 
...................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Páxina 128 

 

 

 
 

 

CEP PLURILINGÜE IGREXA-VALADARES 
Camiño Caseiro, s/n  
36314 Vigo  (Pontevedra) 
Teléfono: 986467019   FAX: 986 467868 
E-mail: ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexavaladares/ 
  

 

 

FICHA RELIXIÓN 
 

D./Dna. ........................................................................................, pai/nai do/da 
alumno/a .................................................................... de ........ nivel de Ensino 
Primario. 
SOLICITO: 

    Que o meu fillo/a reciba ensinanza de relixión Católica 
 

 Que o meu fillo/a reciba ensinanza doutra relixión   (Especificar cal) 
 

      ................................................................................................................................... 
    Que o meu fillo/a NON reciba ensinanza de relixión 

                       de acordo coa lexislación vixente. 
 

A opción elixida so poderá cambiarse ao final de cada curso, antes do 30 de xuño. 
 

FICHA DO IDIOMA ESTRANXEIRO 
 

SOLICITO: 

 Que o/a meu/miña fillo/a, cumprindo a normativa legal vixente, reciba como 
ensinanza de Lingua Estranxeira a do idioma: 
 

  Inglés   (Marque a elexida cun X)  Francés 
      

    Valadares a          de                        de 20…. 

          

                                                                      O pai/nai/ 
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CEP PLURILINGÜE IGREXA-VALADARES 
Camiño Caseiro, s/n  
36314 Vigo  (Pontevedra) 
Teléfono: 986467019   FAX: 986 467868 
E-mail: ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexavaladares/ 
  

 

 

 

FICHA RELIXIÓN 
 

 

D./Dna. ........................................................................................, pai/nai do/da 
alumno/a .................................................................... de ........ nivel de Ensino 
Primario. 
SOLICITO: 

    Que o meu fillo/a reciba ensinanza de relixión Católica 
 

 Que o meu fillo/a reciba ensinanza doutra relixión   (Especificar cal) 
      ................................................................................................................................... 

    Que o meu fillo/a NON reciba ensinanza de relixión 
 

           de acordo coa lexislación vixente. 
 
A opción elixida so poderá cambiarse ao final de cada curso, antes do 30 de xuño.  

 

 

      

         Valadares a          de                                de 20…. 

          

                                                                      O/a  pai/nai 
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      CEP PLURILINGÜE IGREXA-VALADARES 
Camiño Caseiro, s/n  
36314 Vigo  (Pontevedra) 
Teléfono: 986467019   FAX: 986 467868 

E-mail: ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es 
 

http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexavaladares/ 

 

Don/Dona…………………………………………………………………………………………con 

DNI……………………………………., e con domicilio na rúa………………………..…………… 

…………………………………………..……Localidade……………………………………..……………… 

e CP……………………………………….. da Provincia ………………………………………………; 

como pai/nai/titor/titora do/ alumno/a................................................... 

AUTORIZO: 

 

AO CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES a publicación da imaxe 

do meu/miña fillo/a nos recursos educativos que o Centro ten previsto: 

 

 Revista o “ALBA” 

 Tripticos informativos 

 Páxina web do centro 

 Saídas escolares 

 Orla de  fin de primaria 

 Reportaxes escolares de xornais locais 

 Calquera outro recurso educativo de carácter universal, gratuíto e 

aberto 

 

Sempre exclusivamente para un uso educativo e  sen fins comerciais. 

A súa utilización non poderá, en consecuencia, xerar ningún tipo de lucro. 

 

Por todo elo, así mesmo dou o meu consentimento para que dada a 

natureza e obxecto dos recursos educativos/ páxinas web que desenvolven 

os centros dependentes da Consellería de Educación e O.U a súa imaxe 

poida ser cedida a terceiros, sempre que dita cesión se axuste ás condicións 

expresadas no parágrafo anterior. 

 

 De acordo coa Lei de Protección de Datos de carácter pesoal, Lei 

15/1999, de 13 de decembro, as familias terán dereito de acceso, 

rectificación e cancelación da información obxeto a tratamento. Para facer 

efectivo este dereito deberán dirixirse á Secretaría do Centro. 

     En VALADARES, a ......... de ......................de 20…. 

 

                                         Asdo.: 
 



Páxina 131 

 

 

 

 
 

 

CEP PLURILINGÜE IGREXA-VALADARES 
Camiño Caseiro, s/n  
36314 Vigo  (Pontevedra) 
Teléfono: 986467019   FAX: 986 467868 
E-mail: ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexavaladares/ 

E-mail: ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es 
 

  

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN 
 
 

 
D./Dna…………………………………………………………………………………… 

como pai, nai ou titor/a do alumno/a  
…………………………………………………………..…… AUTORÍZOO/A para que se 

desprace cos seus compañeiros/as e profesores/as nas saídas escolares que 
se programen durante todo o curso 20…- 20…. 
 Para ditas viaxes, informarase da aportación económica que se precise 
para cada unha. 
 
   Valadares a.……de………………………………. de 20…. 

 
 
     O PAI, NAI OU TITOR/A 
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AUTORIZACIÓN PARA RECOLLIDA DO ALUMNADO 
 

 

D./Dª.: ........................................................................................................................, con DNI nº: ………………..…… 

como pai/nai ou titor/a legal (risque o que non proceda) do/a alumno/a : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 

 

AUTORIZO ás seguintes persoas para que o/a recollan no Centro: 
 

    
Nome:………………………………………………………….Parentesco:……………………DNI: ……………………… 

   Nome:………………………………………………………….Parentesco:……………………DNI: ……………………… 

   Nome:…………………………………………………………..Parentesco:…………………..DNI: ……………………… 

   Nome:…………………………………………………………..Parentesco:………………………DNI:…………………… 
 

   Nome:…………………………………………………………..Parentesco:……………………DNI: ……………………… 

 
  
                               Valadares, …… de ……………………….. de ………. 
       

        O/a pai/nai/titor legal 
 
 
 
        Asdo:…………………………………….. 
 

NOTA:  
Lembren que para recoller aos alumnos/as antes da hora oficial de saída ou para deixalos despois 
da hora de entrada deberán asinar nun impreso en Dirección. Se a recollida é  durante
horario do comedor, deberán comunicalo a un dos profesores colaboradores do servizo 
e asinar en Dirección. 
 
 
 

mailto:ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es
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D./Dna. _____________________________________________ con DNI  __________________ 

como pai/nai/titor dos seguintes alumnos/as: 

1º:___________________________________________________ de ______ curso 

2º:___________________________________________________ de  ______ curso 

3º:___________________________________________________ de ______ curso 

DOU A MIÑA AUTORIZACIÓN 

para que regresen á casa sós, unha vez rematado o horario escolar ou o servizo de comedor. 

Valadares a _____ de ________________________ de 20___ 

 

O pai/nai ou titor 

 

Asdo: _______________________________ 
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SOLICITUDE PARA SAÍR ANTES DO SERVIZO DE COMEDOR 
 

 

D./Dna. _____________________________________________ con DNI  __________________ 

como pai/nai/titor-a dos seguintes alumnos/as: 
1º:___________________________________________________ de ______ curso 

2º:___________________________________________________ de  ______ curso 

3º:___________________________________________________ de ______ curso 

SOLICITO: 
Que poida/an saír ás ______________(indicar hora)  polo seguinte motivo: 
______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Valadares a _____ de ________________________ de 20___ 

O pai/nai ou titor-a 
 

Asdo: _______________________________ 
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XUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE PUNTUALIDADE, ASISTENCIA OU RECOLLIDA ANTES DA HORA DE SAÍDA 

Programa de Absentismo Escolar do CEP Plurilingüe Igrexa Valadares 
 

D./Dª.: ....................................................................................................................................., con DNI nº: 

…………………….………………… como pai/nai ou titor/a legal (risque o que non proceda) do/a alumno/a  

....................................................................................., de ............. nivel. 

XUSTIFICA: 

Falta de puntualidade a clase o/os día/días....................................................... de....... ............................  de  20.................... 

Ausencia  o/os día/días........................................................... de........................................ .......................  de  20.................... 

  

Toda a xornada,       1ª hora,       2º hora,       3ª hora,       4ª hora,       5ª hora 

polo seguinte motivo: 

Enfermidade       Consulta médica            Asuntos familiares 

Xestións administrativas (documentos varios) Outros (especificar) 

……………………………………………………………………………..................................................................................................................... 

Valadares, ......................................... .......de ................................................. .......de 20.......... 

 

O/A pai/nai ou titor/a legal (sinatura) 
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SOLICITUDE DO SERVIZO DE COMEDOR OU/E TRANSPORTE ESCOLAR 
Curso 20.....-20..... 

Esta solicitude debe entregala todo o alumnado que vaia utilizar calquera dos dous servizos, incluidos os que 
soliciten axuda do Concello para o comedor. 
Farase unha soa solicitude por familia, incluindo nela aos irmáns que estean en Infantil si solicitan comedor 
ou transporte.  
 
 
 

D./Dna. __________________________________________________como  pai/nai/titor/a, 

solicito reserva de praza e o uso dos servizos complementarios para: 
 

 

APELIDOS 

 

NOME 

CURSO no 
 

20...-20... 

 

COMEDOR 

 

TRANSPORTE 

1.     

2.     

3.     
 
 
 

 No caso de utilizar o transporte escolar, marque cunha cruz a parada que lle 
corresponde: 

        

ÁLVAREZ VÁZQUEZ Marque 

cunha 

cruz 

 
MELYTOUR 

Marque 

cunha 

cruz  

Matamá (A Balsa)   Carregal (Estrada Valadares 42)  

Capela San Xoan nº 25   Seixos (Estrada Valadares 99)  

Saúde (San Xoan 138)   Garrida (Estrada Valadares 425)  

Campo Grande (San Xoan 194)   Costa 1 (Estrada da Costa 32)  

Nemesio (San Xoan 185)   Costa 2 (Estrada da Costa 62)  

Sen nome (San Xoan 233)     

Biblioteca (San Xoan 264)     

Casa Rocío (Camiño Pinguela 70)     

Pinguela (Estrada Freixo 85)     

Bertolos (C. Bertolos 9) 

(Só cando vén para o colexio) 

    

Pena (Estrada Regueiro 111)     

 

 

 Aos que soliciten o servizo de comedor, enviaráselle, no seu momento, a información 
pertinente e o impreso de autodeclaración que estableza a Xunta para determinar a 
cuantía a pagar.  

 

CEP PLURILINGÜE IGREXA-VALADARES 
Camiño Caseiro, s/n 
36314 Vigo (Pontevedra 
Teléfono: 986467019  FAX: 986 467868 
E-mail: ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexavaladares/ 
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CEP PLURILINGÜE 

IGREXA VALADARES 

SERVIZO DE 

COMEDOR ESCOLAR 

 

FICHA CONTROL DO/DA ALUMNO/A 
ALUMNO/A:________________________________________________ 

DATA:_____________________________________________________ 

MENÚ DO 

DÍA 

 

1º PRATO: ________________________________________ 

 

2º PRATO: ________________________________________ 

 

SOBREMESA:______________________________________ 

 

 

O ALUMNO/A HOXE COMEU:          BEN                   REGULAR                  MAL 
             

OBSERVACIÓNS: 

 

 

 

                          O PERSOAL COLABORADOR                                       Enterado o pai/nai/titor 

 

CEP PLURILINGÜE 

IGREXA VALADARES 

SERVIZO DE 

COMEDOR ESCOLAR 

 

FICHA CONTROL DO/DA ALUMNO/A 
ALUMNO/A:________________________________________ 

DATA:_____________________________________________ 

MENÚ DO 

DÍA 

 

1º PRATO: ________________________________________ 

 

2º PRATO: ________________________________________ 

 

SOBREMESA:______________________________________ 

 

 

O ALUMNO/A HOXE COMEU:          BEN                   REGULAR                  MAL 
             

OBSERVACIÓNS: 

 

 

                                          

    O PERSOAL COLABORADOR                                       Enterado o pai/nai/tito 
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COMEDOR ESCOLAR 

CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES      CURSO: _______   

                                             

OBSERVACIÓNS 
 

 

 

NOME ALUMNO CURSO Observacións Xustific. 

VOLTAN SÓS 

PARA A CASA 

    

    

    

    

SAEN ANTES 

DA HORA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

OUTRAS 
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REXISTRO DE INCIDENCIAS 
COMEDOR ESCOLAR       CURSO:   ____________ 

DATA ALUMNO/A INCIDENCIA PROFESOR/A ACTUACIÓN 
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PROTOCOLO DE AMOESTACIÓN 

 

Pola presente comunicámoslle que o alumno/a 

………………………………………………………… de ……… curso, grupo …….. foi 

amoestado polo  centro,  por actos contrarios ás normas de convivencia, según se determina 

no Plan de convivencia (aprobado no Consello Escolar do 19/03/2013) onde se establecen os 

dereitos e deberes dos alumnos e as normas de convivencia, consistentes en: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Ante o incumplimento das mesmas, establecéronse as seguintes medidas correctoras: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

En Valadares, a  ………. de …………………………. de …………………. 

                 Titor/a                            Xefatura de estudios                                                           

Asdo.:                                              Asdo.:                                              Selo do centro 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

D/Dna ………………………………………………………….Pai, nai, titor/a, do alumno/a 

…………………………………………………………………… quedo enterado/a da 

amoestación e sanción imposta. 

Asdo:       

                                                 Valadares a…………  de……………………. de 20……. 
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CONSTATACIÓN DE FEITOS CONSTITUTIVOS DE CONDUTAS 
GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA 

(Art. 37,Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro) 
DATOS IDENTIFICATIVOS DO ALUMNO/A INCURSO/A NO PROCEDEMENTO: 

 
NOME E APELIDOS.....................................................CURSO:...............GRUPO: .............. 
NOME E APELIDOS DO PAI/TITOR ........................................................................................ 
NOME E APELIDOS DA NAI/TITORA: 
........................................................................................ 

DATOS IDENTIFICATIVOS DOS FEITOS: 
 

LUGAR: .......................................... DATA: ..................................... HORA: ...................... 
 
DESCRICIÓN DA ACCIÓN OU OMISIÓN QUE DETERMINA A INCOACIÓN DO 
PROCEDEMENTO: 
................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
NORMA INFRINXIDA,sen que esta mención implique a cualificación definitiva da acción ou 
omisión que dá lugar ao procedemento: 
 
................................................................................................................................................... 
 
IDENTIFICACIÓN DAS PERSOAS QUE PRESENCIAN OS FEITOS OU QUE PUIDENSEN 
ACHEGAR DATOS DE INTERESE:  
................................................................................................................................................... 
 

IDENTIFICACIÓN DA PERSOA DOCENTE QUE ELABORA O DOCUMENTO: 
 

NOME E APELIDOS  
.................................................................................................................... 
SINATURA 

 
En Valadares a ..................... de  ..................................de 201... 

http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexavaladares/
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SOLICITUDE DE PERMISO PARA A UTILIZACIÓN DAS 
INSTALACIÓNS ESCOLARES 

 D/Dna.______________________________________________________ con 
D.N.I. nº _______________________, en respresentación de 
_________________________________________________________________ 

S O L I C I T A: 
 O uso de_______________________________________________ 
(especificar que instalación precisa) para a actividade de 
__________________________________________ 
nas seguintes condicións: 
Días utilización_________________________________________________ 
Horario _________________________________________________________ 
Persoa Responsable _____________________________________________ 
Teléfono de contacto _______________________________ 
 En todo caso dou por coñecidas e aceptadas as normas que ten aprobadas 
o CONSELLO ESCOLAR do centro  así como que deberei contar cos 
correspondentes permisos da Xefatura Territorial de Educación e do Concello. 
 A actividade prevista  desenrolarase entre as seguintes datas:  

Desde o ________________________ata o ____________________                

Valadares a ___________de ___________________de________  
     
 
 

O RESPONSABLE DA ACTIVIDADE 
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CONCESIÓN DE PERMISO PARA A UTILIZACIÓN  DAS INSTALACIÓNS 
ESCOLARES 

 
O CONSELLO ESCOLAR do CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES 

(Vigo) en reunión celebrada o día _____ de _________________ de 
__________________ 

 
ACORDOU conceder a autorización do uso da instalación  do Centro 

___________________________________(especificar que tipo de instalación) a 
D./Dna. ______________________________________________ como persoa 
responsable da actividade  de  ______________________________________ 
sempre que cumpra as normas aprobadas por este Consello e, que na solicitude 
presentada, manifesta coñecer e aceptar. 

Así mesmo  este acordo estará supeditado ós correspondentes permisos 
da Xefatura Territorial de Educación e do Concello de Vigo. 
 
  Valadares a _________ de ______________________ de ________ 
    

 
POLO CONSELLO ESCOLAR: A SECRETARIA 
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USO DAS INSTALACIÓNS ESCOLARES 
 

XUSTIFICANTE DE ENTREGA DE CHAVES  
 
ENTIDADE SOLICITANTE: _________________________________________________ 
 
REPRESENTANTE: D/na ____________________________________________________ 
 
con NIF __________________e domiciliado/a en ________________________________ 
  
 
en calidade de  
________________________________________________________________ 
 
Recolle as chaves do _________________________________               
responsabilizándose do uso correcto das mesmas e só para os días e datas solicitadas, 
facéndose cargo se fose o caso dos posibles danos ou desperfectos ocasionados nas 
instalacións ou materiais. 
 
Entrega como fianza destas chaves a cantide de 20 €, fianza que lle será devolta no 

momento de entrega das mesmas, salvo extravío. 
 
Faise entrega  dunha copia das normas de uso das instalacións escolares aprobadas polo 
Consello Escolar. 
 
 
Valadares,  _________________ de ______________________ de 20_ 
 
 
 
Asdo: 

 



Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

 

Modelos normalizados 
 

Procedemento corrector de condutas 
contrarias ás normas de convivencia 
Outubro de 2015 
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1. Dilixencia para facer constar o 
posible cómputo de condutas leves 
contrarias á convivencia a efectos de 
determinación de reiteración 



 6 

 

Nome e apelidos do destinatario ou dos seus representantes legais no caso de menores 
incapacitados/as) 

Enderezo (rúa, número, porta etc.) 

Código postal, localidade, concello, provincia 

DILIXENCIA DA DIRECCIÓN DO (nome do centro) PARA FACER CONSTAR O 
POSIBLE CÓMPUTO DE CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA A 
EFECTOS DE DETERMINACIÓN DE REITERACIÓN 

FEITOS 

1. Con data       de       de      , o/a alumno/a (nome do/a alumno/a) (Resumo da 
conduta leve corrixida e INDICACIÓN EXPRESA DA ALIÑA DO ARTIGO 42 na que 
se enmarca)   

2. (Referencia á medida correctora imposta con indicación expresa do artigo 43, o Plan de 
convivencia e Normas de convivencia do centro, se procede). 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 

1. O Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, establece no seu artigo 38 que a reiteración, dentro 
dun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia poderá considerarse 
como conduta gravemente prexudicial para a convivencia, cos efectos legalmente 
previstos. 

2. O artigo 131 da Lei 30/1992 establece, ao respecto da reincidencia, que esta poderá ser 
determinada por comisión de infraccións da mesma natureza cando así fose declarado por 
resolución firme. 

3. A dirección do centro é competente para impoñer todas as medidas correctoras previstas 
no artigo 43 do Decreto 8/2015, de acordo co establecido no artigo 44 do dito decreto. 

De acordo con todo o indicado, FAGO CONSTAR: 

A conduta leve contraria á convivencia do/a alumno/a (nome do/a alumno/a), con data 
      de       de        tipificada como  a), b) c) d) e) f) das previstas no artigo 42 do 
Decreto 8/2015 con carácter de resolución firme para a súa posible consideración na 
determinación de reiteración de acordo co establecido na alínea k) do artigo 38 do citado 
decreto, dentro do presente curso escolar. 

Mediante este documento notifícaselle a (nome da nai/pai/titor/a legal do/a alumno/a ou o 
propio alumno/a no caso de ser maior de idade ou análoga situación)  esta comunicación 
para o seu coñecemento e cos efectos oportunos, contra o que poderá formular, de ser o 
caso, as alegacións que considere procedentes. 

 

(Lugar),       de       de       

O/A director/a 

 

 

(Nome e apelidos) 
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2. Resolución sobre o cómputo de 
condutas leves contrarias á 
convivencia a efectos de 
determinación de reiteración 
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Nome e apelidos do destinatario ou dos seus representantes legais no caso de menores 
incapacitados/as) 

Enderezo (rúa, número, porta etc.) 

Código postal, localidade, concello, provincia 

RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN DO (nome do centro) SOBRE MEDIDAS 
CORRECTORAS DE CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA 

FEITOS 

1. (Breve explicación, de xeito claro e conciso, dos feitos que motivaron a determinación 
da conduta contraria á convivencia)  

2.  (Breve explicación, de xeito claro e conciso, dos pasos seguidos para a súa valoración e 
determinación de medida correctora) 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 

1. O Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, establece cales son as condutas leves contrarias á 
convivencia e a súa corrección. 

A dirección do centro é a instancia competente para a aplicación das medidas g) e h) esta-
blecidas no artigo 43 do citado decreto. 

De acordo con todo o indicado, RESOLVO: 

Impoñer á/ ao alumna/o (nome da/o alumna/o) a seguinte medida correctora:       que se 
corresponde co previsto na alínea  g) / h), indicar o que proceda do artigo 43 do Decreto 
8/2015. 

 

Contra esta resolución poderá interpoñer solicitude de revisión perante esta dirección, den-
tro do prazo de dous días lectivos, contados a partir do seguinte á data de notificación, co-
as alegacións que estime oportunas, segundo o establecido no artigo 45 do dito decreto. 

Mediante este documento notifícaselle a (nai/pai/titor/a legal do alumno/a ......... ou o 
propio alumno/a no caso de ser maior de idade ou análoga situación) esta resolución 
segundo o esixido no artigo 44 do Decreto 8/2015. Así mesmo notifícaselle que esta 
conduta poderá ser considerada a efectos de determinación de reiteración, segundo o 
previsto na alínea k) do artigo 38 do citado decreto. 

De non presentarse alegacións no prazo previsto, a medida será inmediatamente executiva e esgota a vía 
administrativa. Contra a mesma poderá interpoñer potestativamente recurso de reposición no prazo dun mes, 
segundo o previsto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, ou ben acudir ao órgano xurisdicional contencioso-
administrativo no prazo de dous meses desde o día seguinte ao da súa notificación, de acordo coa Lei 
29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. 

 

(Lugar),       de       de       

O/A director/a 

 

 

(Nome e apelidos) 
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3. Alegacións ante medidas correctoras 
g) e h) de condutas contrarias á 
convivencia de carácter leve 
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ALEGACIÓNS ANTE MEDIDAS CORRECTORAS G) E H) DE CONDUTAS 
CONTRARIAS Á CONVIVENCIA DE CARÁCTER LEVE 

 

 

(Nome e apelidos), con DNI (00000000X), e domicilio en (rúa, número), do municipio de 
      , en representación do meu fillo/a/titorando/a (nome e apelidos, se procede),  

 

EXPOÑO: 

 

O día       de       de      , notificóuseme resolución da dirección do (nome do 
centro) pola que se determinaba que o/a meu/miña fillo/a/titorando/a cometera unha 
conduta leve contraria á convivencia do centro e se lle impoñía a medida correctora 
(indicar) encadrada na alínea  g) / h), indicar o que proceda do artigo 39 do Decreto 
8/2015. 

 

En relación con isto, formulo as seguintes ALEGACIÓNS: 

 

(Breve exposición dos motivos alegados para solicitar a revisión da medida) 

 

Solicito que se revise a dita resolución da dirección do centro ao abeiro da nova informa-
ción aportada. 

 

 

ANEXOS 

(Indicar cando se xunte documentación complementaria) 

 

 

(Lugar),       de       de       

O/A interesado/a 

 

 

(Nome e apelidos) 

 

 

 

 

DIRECTOR/A DO (nome do centro) 
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4. Resolución sobre revisión de 
medidas correctoras de condutas 
leves contrarias á convivencia 
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Nome e apelidos do destinatario ou dos seus representantes legais no caso de menores 
incapacitados/as) 

Enderezo (rúa, número, porta etc.) 

Código postal, localidade, concello, provincia 

 

RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN DO (nome do centro) SOBRE REVISIÓN DE 
MEDIDAS CORRECTORAS DE CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á 
CONVIVENCIA 

FEITOS 

1. (Referencia á conduta que orixinou a primeira resolución) 

2. Con data       de       de       emítese resolución desta dirección aplicando a me-
dida correctora (indicar) que corresponde á prevista na alínea g) / h) (indicar o que 
proceda) do artigo 43 do Decreto 8/2015. 

3. (Nome e apelidos) en representación do/a seu/súa fillo/a, tutelado/a (nome e apelidos, se 
procede)  presenta, con data        de       de        solicitude de revisión, de acordo 
co previsto no artigo 45 do dito decreto. 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 

1. O Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, establece que a dirección do centro, logo de analizar 
e valorar as alegacións presentadas, ratificará ou rectificará a medida correctora. 

 
De acordo con todo o indicado, RESOLVO: (marcar o que proceda) 
 

 Ratificar a medida correctora imposta á/ao alumna/o (nome e apelidos) mediante reso-
lución do       de       de       consistente en:      . 

 Modificar a medida correctora imposta á/ao alumna/o (nome e apelidos) mediante 
resolución do       de       de       impoñendo unha nova medida correctora 
consistente en:       

 
Mediante este documento notifícaselle a (nai/pai/titor/a legal do alumno/a ......... ou o 
propio alumno/a no caso de ser maior de idade ou análoga situación) esta resolución se-
gundo o esixido no artigo 45 do Decreto 8/2015. Así mesmo notifícaselle que esta conduta 
poderá ser considerada a efectos de determinación de reiteración, segundo o previsto na 
alínea k) do artigo 38 do citado decreto. 

A medida será inmediatamente executiva e esgota a vía administrativa. Contra a mesma poderá interpoñer 
recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, segundo o previsto nos artigos 116 e 117 da Lei 
30/1992, ou ben acudir ao órgano xurisdicional contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde o 
día seguinte ao da súa notificación, de acordo coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición 
contencioso-administrativa. 

 

(Lugar),       de       de       

O/A director/a 

 

 

(Nome e apelidos) 
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5. Comunicación dunha posible conduta 
gravemente prexudicial para a 
convivencia 
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COMUNICACIÓN DUNHA POSIBLE CONDUTA GRAVEMENTE PREXUDICIAL 
PARA A CONVIVENCIA 

 

(Nome e apelidos do/a profesor/a) 

(Lugar, data e hora da comisión da acción ou omisión que dá lugar ao procedemento)  

(Descrición da acción ou omisión que determina a incoación do procedemento) 

Norma presuntamente infrinxida (esta mención non implica cualificación definitiva): 

(marcar o que proceda) 

 a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as  coaccións contra os 
demais membros da comunidade educativa. 

 b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de nacemento, 
raza, sexo, orientación e identidade sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, morais 
ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia 
persoal ou social. 

 c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de 
administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave. 

 d) A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que atenten 
contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe dos demais 
membros da comunidade educativa. 

 e) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da Lei 4/2011. 

 f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou subtracción 
de documentos académicos. 

 g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións e aos 
materiais dos centros docentes, incluídos os equipamentos informáticos e o software, ou aos bens doutros 
membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción. 

 h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades do 
centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 

 i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos membros da comunidade 
educativa do centro ou a incitación a elas. 

 j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou integridade 
persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, reputarase indisciplina grave a 
resistencia ou negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto terceiro do artigo 11 da Lei 4/2011 
cando é requirido para iso polo profesorado. 

 k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia. 

 l) O incumprimento das sancións impostas. 

 

(Nome, apelidos, enderezo e datos académicos da alumna ou do alumno incurso no 
procedemento, e dos seus representantes legais, de ser o caso) 

Posibles testemuñas:       

 

(Lugar),       de       de       

O/A profesor/a 

 

 

(Nome e apelidos) 
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6. Incoación de procedemento para a 
imposición de medidas correctoras 
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INCOACIÓN DE PROCEDEMENTO CORRECTOR 

DIRECCIÓN DO (nome do centro) 

 

FEITOS 

1. (Breve explicación dos presuntos feitos que motivaron a determinación da conduta 
contraria á convivencia, con indicación expresa do nome e apelidos do/a alumno/a a quen 
corresponde o procedemento, con referencia ao documento de comunicación de 
incidencias. 

(Indicar estudos que cursa o/a alumno/a). Débese ter un coidado exquisito coa presunción 
de inocencia. 

2. Esta conduta ou omisión podería ser constitutiva dunha conduta gravemente prexudicial 
para a convivencia, consistente en: 

(marcar o que proceda) 

 a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as  coaccións contra os 
demais membros da comunidade educativa. 

 b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de nacemento, 
raza, sexo, orientación e identidade sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, morais 
ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia 
persoal ou social. 

 c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de 
administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave. 

 d) A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que atenten 
contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe dos demais 
membros da comunidade educativa. 

 e) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da Lei 4/2011. 

 f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou subtracción 
de documentos académicos. 

 g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións e aos 
materiais dos centros docentes, incluídos os equipamentos informáticos e o software, ou aos bens doutros 
membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción. 

 h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades do 
centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 

 i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos membros da comunidade 
educativa do centro ou a incitación a elas. 

 j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou integridade 
persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, reputarase indisciplina grave a 
resistencia ou negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto terceiro do artigo 11 da Lei 4/2011 
cando é requirido para iso polo profesorado. 

 k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia. 

 l) O incumprimento das sancións impostas. 

De acordo co establecido no artigo 38 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se de-
senvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade edu-
cativa en materia de convivencia escolar. 

3. Segundo se establece no artigo 39 do antedito decreto, as posibles medidas correctoras 
para estas condutas son: 

a) Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao desenvolvemento 
das actividades do centro. 
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b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro por un 
período de entre dúas semanas e un mes. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre catro días lectivos e 
dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos 
que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

e) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro días lectivos e un 
mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se 
determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

f) Cambio de centro. 

 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 

 

1. Os artigos 38 e 39 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, establece cales son as condutas 
gravemente prexudiciais para a convivencia e as medidas correctoras aplicables. 

2. De acordo co artigo 46 do citado decreto, a dirección do centro é a instancia competente 
para a incoación do procedemento corrector e a determinación do procedemento a seguir 
en cada caso. 

3. Segundo o previsto no título III, a dirección nomeará unha persoa instrutora do citado 
procedemento. 

4. O artigo 47 do decreto citado faculta á dirección do centro para que, no momento da 
incoación ou en calquera momento da instrución, tendo en conta as repercusións que a 
conduta da alumna ou do alumno puidese ter na convivencia escolar, poida adoptar as 
medidas correctoras provisionais que considere convenientes. Estas medidas poderán 
consistir no cambio temporal de grupo ou na suspensión do dereito de asistencia a 
determinadas clases, actividades ou ao centro por un período que non será superior a tres 
días lectivos. 

5. De acordo co establecido no artigo 34 do Decreto 8/2015, para a gradación das medidas 
correctoras terase en conta especialmente o recoñecemento espontáneo do carácter 
incorrecto da conduta e, no seu caso, o cumprimento igualmente espontáneo da obriga de 
reparar os danos producidos. 

6. A dirección do centro é o órgano unipersoal para resolver o expediente e impoñer as 
medidas correctoras que puidesen proceder, segundo establecido no artigo 54 do Decreto 
8/2015, para o cal disporá dun prazo de 12 días lectivos, de acordo co artigo 37 do citado 
decreto. 

 

De acordo con todo o indicado, RESOLVO: 

1. Incoar expediente ao/á alumno/a (nome e apelidos) para determinar se a conduta 
(indicar moi brevemente)  pode ter a consideración de gravemente prexudicial para a 
convivencia segundo determinación e réxime de corrección citado, sen prexuízo do que 
puidera resultar da instrución. 

2. Nomear instrutor/a a (nome e apelidos). De acordo co artigo 29 da Lei 30/1992, os 
interesados poderán promover recusación do/a instrutor/a en calquera momento da 
tramitación do procedemento, mediante escrito no que se expresará a causa ou causas en 
que se fundan, de acordo co establecido no artigo 28 da Lei 30/1992. A dirección do 
centro resolverá segundo o regulado na citada lei. A recusación ten natureza xurídica de 
incidente procesal suspensivo, segundo o artigo 77 da mesma lei, polo que a tramitación 
da recusación interromperá os prazos previstos na tramitación do expediente. 



 18 

3.  SE PROCEDE, adoptar as seguintes medidas correctoras provisionais de acordo co 
artigo 47 do Decreto 8/2015: 

4.  SE PROCEDE, propoñer a tramitación do expediente polo procedemento conciliado, 
para o cal as partes deberán facer constar a súa conformidade expresa no prazo dun día 
lectivo segundo o establecido no artigo 48 do Decreto 8/2015. (Achégase formulario).. 

En caso de non aceptación de todas as partes en tempo e forma, procederase á tramitación 
polo procedemento común.. 

 

Ao longo da instrución deste procedemento poderá ser citado (acompañado dos seus 
representantes legais no caso de menores de idade ou incapacitados xudicialmente)  para a 
aclaración das circunstancias que o motivaron. Así mesmo será convocado expresamente a 
un trámite de audiencia no que poderá acceder a todo o actuado e formular as alegacións 
que considere oportunas, de acordo co artigo 53 do Decreto 8/2015. 

 

Mediante este documento notifícaselle a (nai/pai/titor/a legal do/a alumno/a ......... ou o 
propio alumno/a no caso de ser maior de idade ou análoga situación) e á Inspección Edu-
cativa, esta resolución, segundo o esixido no artigo 37 do Decreto 8/2015. Así mesmo, 
trasládase esta resolución á persoa instrutora, que se dará así por nomeada a todos os efec-
tos, incluídos os de abstención previstos no artigo 28 da Lei 30/1992. 

 

(Lugar),       de       de       

O/A director/a 

 

 

 

(Nome e apelidos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Elabórase un documento de incoación por cada alumna ou alumno presuntamente infractor. De 
CADA RESOLUCIÓN darase traslado ao/á interesado/a (e aos seus representantes legais, se procede), á 
persoa instrutora e á Inspección Educativa. 
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7. Recusación da persoa instrutora 
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RECUSACIÓN DA PERSOA INSTRUTORA 

 

(Nome e apelidos), con DNI (00000000X), e domicilio a efectos de notificación en (rúa, 
número), do municipio de      , alumno/a, ou nai, pai, titor/a legal de ......... do centro 
.........) 

EXPOÑO: 

O día       de       de       notificóuseme resolución da dirección do centro pola que 
se incoa expediente para o esclarecemento e corrección, se procede, dunha presunta con-
duta cometida por  (min/polo meu fillo/a/titorando/a). 
 
Segundo o establecido no artigo 29 da Lei 30/1992, nos casos previstos para a abstención, 
os interesados poderán promover recusación da persoa instrutora en calquera momento da 
tramitación do procedemento, mediante escrito no que se expresará a causa ou causas en 
que se fundan. Neste caso a circunstancia é:  (marcar o que proceda) 

 1. Ter interese persoal no asunto de que se trate ou noutro na resolución do cal puidese influír a daquel; 
ser administrador de sociedade ou entidade interesada, ou ter cuestión litixiosa pendente con algún 
interesado. 

 2. Ter parentesco de consanguinidade dentro do cuarto grao ou de afinidade dentro do segundo con 
calquera dos interesados, cos administradores de entidades ou sociedades interesadas e tamén cos asesores, 
representantes legais ou mandatarios que interveñan no procedemento, así como compartir despacho 
profesional ou estar asociado con estes para o asesoramento, a representación ou o mandato. 

 3. Ter amizade íntima ou inimizade manifesta con algunha das persoas mencionadas na alínea anterior. 

 4. Ter intervido como perito ou como testemuña no procedemento de que se trate. 

 5. Ter relación de servizo con persoa natural ou xurídica interesada directamente no asunto, ou terlle 
prestado nos dous últimos anos servizos profesionais de calquera tipo e en calquera circunstancia e lugar. 

 
En relación con isto, POÑO NO SEU COÑECEMENTO: 
 
Que no nomeamento de (nome e apelidos) como persoa instrutora concorren as 
circunstancias previstas no apartado       do artigo 28 da Lei 30/1992, polo que, de 
acordo co establecido, formulo solicitude de recusación perante a dirección de centro. 
 
Solicito que se revise a dita resolución da dirección do centro ao abeiro da nova informa-
ción aportada. 
 
ANEXO 

(Documentación aportada que fundamenta a solicitude). 

 

(Lugar),       de       de       

O/A interesado/a 

 

(Nome e apelidos) 

 

 

DIRECTOR/A DO (nome do centro)  
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8. Abstención da persoa instrutora 
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ABSTENCIÓN DA PERSOA INSTRUTORA 

 
(Nome e apelidos), con DNI (00000000X), e domicilio a efectos de notificación en (rúa, 
número), do municipio de      , profesor/a do (nome do centro) 
 
EXPOÑO: 

O día       de       de       notificóuseme resolución da dirección do (nome do 
centro) pola que se me nomea instrutor/a do expediente a instruír para esclarecer e, se pro-
cede, corrixir a presunta conduta gravemente prexudicial para a convivencia do/a alum-
no/a (nome do/a alumno/a). 

 
Segundo o establecido no artigo 28 da Lei 30/1992, as autoridades e o persoal ao servizo 
das administracións en quen se dea algunha das circunstancias sinaladas absteranse de in-
tervir no procedemento e comunicaranllo ao seu superior inmediato, que resolverá o pro-
cedente. No meu caso a circunstancia é:  (marcar o que proceda) 

 1. Ter interese persoal no asunto de que se trate ou noutro na resolución do cal puidese influír a daquel; 
ser administrador de sociedade ou entidade interesada, ou ter cuestión litixiosa pendente con algún 
interesado. 

 2. Ter parentesco de consanguinidade dentro do cuarto grao ou de afinidade dentro do segundo con 
calquera dos interesados, cos administradores de entidades ou sociedades interesadas e tamén cos asesores, 
representantes legais ou mandatarios que interveñan no procedemento, así como compartir despacho 
profesional ou estar asociado con estes para o asesoramento, a representación ou o mandato. 

 3. Ter amizade íntima ou inimizade manifesta con algunha das persoas mencionadas na alínea anterior. 

 4. Ter intervido como perito ou como testemuña no procedemento de que se trate. 

 5. Ter relación de servizo con persoa natural ou xurídica interesada directamente no asunto, ou terlle 
prestado nos dous últimos anos servizos profesionais de calquera tipo e en calquera circunstancia e lugar. 

 
En relación con isto, POÑO NO SEU COÑECEMENTO: 
 
Que no meu nomeamento como persoa instrutora concorren as circunstancias previstas no 
apartado       do artigo 28 da Lei 30/1992, polo que, de acordo co establecido, formulo a 
miña abstención perante a dirección de centro. 
 
Solicito que se revise a dita resolución da dirección do centro ao abeiro da nova 
información aportada. 
 
ANEXO 
(Documentación aportada que fundamenta a solicitude). 

 

(Lugar),       de       de       

A persoa instrutora 

 

 

(Nome e apelidos) 

 

 

DIRECTOR/A DO (nome do centro)  



 23 

9. Ratificación ou revisión da persoa 
instrutora 
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RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN DO (nome do centro) SOBRE A 
ABSTENCIÓN/RECUSACIÓN DA PERSOA INSTRUTORA 
 
FEITOS 
1. Con data       de       de       emítese acordo de incoación de expediente a 
(nome do/a alumno/a) de acordo co Decreto 8/2015. 

2. No dito acordo noméase como persoa instrutora a      . 
3. Con data       de       de       recíbese nesta dirección solicitude de 
(abstención/recusación, indicar o que proceda). 
4. Practicadas as indagacións pertinentes, esta dirección comproba que as causas alega-
das SUPOÑEN causa de (abstención/recusación, indicar o que proceda). 

 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 

1. Os artigos 28 e 29 da Lei 30/1992 establecen as causas e procedementos de tramitación 
da abstención/recusación, sendo a dirección do centro a responsable de resolver a 
ratificación da persoa instrutora ou proceder a un novo nomeamento. 

De acordo con todo o indicado, RESOLVO:  

 
Aceptar a (abstención/recusación, indicar o que proceda) de       como persoa instrutora 
do expediente tramitado a      , e nomear como novo/a instrutor/a a      . De acordo co 
artigo 29 da Lei 30/1992, os interesados poderán promover recusación do/a instrutor/a en 
calquera momento da tramitación do procedemento, mediante escrito no que se expresará 
a causa ou causas en que se fundan, con arreglo ao establecido no artigo 28 da Lei 
30/1992. A dirección do centro resolverá segundo o regulado na citada lei. A recusación 
ten natureza xurídica de incidente procesal suspensivo, segundo o artigo 77 da mesma lei, 
polo que a tramitación da recusación interromperá os prazos previstos na tramitación do 
expediente. 
 
Mediante este documento notifícaselle a nai/pai/titor/a legal do alumno/a ou o propio 
alumno/a no caso de ser maior de idade ou análoga situación), a (nome do/a instrutor/a) 
como instrutor/a saínte e á Inspección Educativa esta resolución. Así mesmo, 
notificaráselle a (nome do/a instrutor/a) como nova persoa instrutora que se dará así por 
nomeada a todos os efectos, incluídos os de abstención previstos no artigo 28 da Lei 
30/1992. 

Esta resolución será inmediatamente executiva e esgota a vía administrativa. Contra a mesma poderá 
interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, segundo o previsto nos artigos 116 e 117 da 
Lei 30/1992, ou ben acudir ao órgano xurisdicional contencioso-administrativo no prazo de dous meses 
desde o día seguinte ao da súa notificación, de acordo coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
xurisdición contencioso-administrativa. 

 

 

(Lugar),       de       de       

O/A director/a 

 

 

(Nome e apelidos) 
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RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN DO (nome do centro) SOBRE A RATIFICACIÓN DA 
PERSOA INSTRUTORA 
 
FEITOS 
1. Con data       de       de       emítese acordo de incoación de expediente a 
(nome do/a alumno/a) de acordo co Decreto 8/2015. 

2. No dito acordo noméase como persoa instrutora a      . 
3. Con data       de       de       recíbese nesta dirección solicitude de 
(abstención/recusación, indicar o que proceda). 
4. Practicadas as indagacións pertinentes, esta dirección comproba que as causas alega-
das NON SUPOÑEN causa de (abstención/recusación, indicar o que proceda). 

 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 

1. Os artigos 28 e 29 da Lei 30/1992 establecen as causas e procedementos de tramitación 
da abstención/recusación, sendo a dirección do centro a responsable de resolver a ratifica-
ción da persoa instrutora ou proceder a un novo nomeamento. 

De acordo con todo o indicado, RESOLVO:  

 
Ratificar a      como persoa instrutora do expediente tramitado a      . 
 

Mediante este documento notifícaselle a nai/pai/titor/a legal do alumno/a ou o propio 
alumno/a no caso de ser maior de idade ou análoga situación), a (nome do/a instrutor/a) e 
á Inspección Educativa esta resolución. 

 

Esta resolución será inmediatamente executiva e esgota a vía administrativa. Contra a mesma poderá 
interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, segundo o previsto nos artigos 116 e 117 da 
Lei 30/1992, ou ben acudir ao órgano xurisdicional contencioso-administrativo no prazo de dous meses 
desde o día seguinte ao da súa notificación, de acordo coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
xurisdición contencioso-administrativa. 

 

 

(Lugar),       de       de       

O/A director/a 

 

 

 

(Nome e apelidos) 
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10. Procedemento conciliado: aceptación 
e citación 

10a. Aceptación do procedemento conciliado 
e citación 



 27 

 

Nome e apelidos dos destinatarios 

Enderezo (rúa, número, porta etc.) 

Código postal, localidade, concello, provincia 

 

ACEPTACIÓN DE PROCEDEMENTO CONCILIADO E CITACIÓN 

 

Con data       de       de       foi incoado expediente por posible conduta 
gravemente prexudicial para a convivencia na que (vostede/ o/a seu/súa fillo/a /titorando/a, 
segundo proceda), ten a consideración de (presunta vítima/infractor, indicar o que 
proceda). Na dita incoación establécese a pertinencia de resolución mediante o 
procedemento conciliado, establecido nos artigos 49 a 51 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. 

 

Este procedemento conciliado pretende favorecer a implicación e o compromiso do 
alumno ou alumna corrixido/a e da súa familia, ofrecer a posibilidade de que a persoa 
agraviada se sinta valorada, axudar a consensuar as medidas correctoras e facilitar a 
inmediatez da corrección educativa. Cando as partes acepten a tramitación mediante este 
procedemento, a dirección convocará a persoa docente designada como instrutor/a do 
procedemento corrector e as persoas afectadas a unha reunión, no prazo máximo dun día 
lectivo contado dende o remate do prazo para a comunicación da opción elixida. 

Na reunión, a persoa instrutora recordaralle ás afectadas e aos afectados ou de ser menor 
non emancipada/o, ás persoas proxenitoras ou representantes legais destas /es, que están a 
participar nun procedemento conciliado ao que se someteron voluntariamente, e que iso 
supón acatar o acordo que se derive deste. Tamén advertirá á alumna ou ao alumno e, de 
ser o caso, ás persoas ou representantes legais desta/e, que as declaracións que se realicen 
formarán parte do expediente do procedemento corrector no suposto de que non se alcance 
a conciliación. 

Posteriormente, a persoa instrutora expoñerá e valorará a conduta que é obxecto de 
corrección facendo fincapé nas consecuencias que tivo para a convivencia escolar e para 
os demais membros da comunidade educativa e, oídas as partes, propoñerá algunha das 
medidas correctoras para aquela conduta. A continuación, a persoa instrutora dará a 
palabra á alumna ou ao alumno e ás persoas convocadas, para que manifesten as súas 
opinións sobre a conduta que se pretende corrixir, e realicen as consideracións oportunas 
sobre a súa corrección. 

A petición de desculpas por parte da alumna ou do alumno será tida en conta como 
circunstancia que condiciona a súa responsabilidade, á hora de determinar a medida 
correctora que se vaia adoptar. 

Finalmente, as persoas participantes no procedemento deberán acordar a medida 
correctora que consideren máis axeitada para a conduta da alumna ou do alumno e, se 
procede, as medidas educativas reparadoras. Deberá quedar constancia escrita da 
conformidade coas medidas correctoras fixadas por parte do alumno ou da alumna autor/a 
da conduta e da persoa agraviada ou, de ser menor non emancipado/a, das persoas 
proxenitoras ou representantes legais deste/a. 

O acordo consensuado polas partes será ratificado pola persoa que ostente a dirección do 
centro. 
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O incumprimento por parte da alumna ou do alumno das medidas correctoras acordadas 
dará lugar á corrección da súa conduta mediante o procedemento común. 

O procedemento conciliado finalizará unha vez obtido o acordo entre as partes. No caso de 
que non se logre o acordo, continuarase a corrección polo procedemento común. 

De acordo co establecido no artigo 48 do Decreto 8/2015, nos casos nos que se lle 
ofrecese á alumna ou ao alumno ou ás persoas proxenitoras ou representantes legais 
desta/e a posibilidade de corrección da conduta mediante o procedemento conciliado, estes 
comunicarán por escrito á dirección do centro a aceptación ou non deste procedemento no 
prazo dun día lectivo seguinte á recepción da notificación. De non comunicárselle nada á 
dirección do centro nese prazo, aplicaráselle o procedemento común. 

 

(Nome e apelidos do/a alumno/a/, nai/pai/titor/a do/a alumno/a, presunta 
vítima/infractor/a)  

 (marcar o que proceda) 

 ACEPTO e doume por citado/a á reunión de conciliación que terá lugar o día       de 
      de        ás       horas en      . 

 

 NON ACEPTO, polo que o expediente será tramitado polo procedemento común. 

 

A non comunicación EXPRESA no prazo de 1 día desde a recepción desta comunicación 
implicará a RENUNCIA AO PROCEDEMENTO CONCILIADO E A TRAMITACIÓN 
POLO PROCEDEMENTO COMÚN. 

 

 

(Lugar),       de       de       

O/A interesado/a 

 

 

(Nome e apelidos) 

 

 

 

 

 

 

NOTA: enviar á presunta vítima e ao/s presunto/s infractor/es ou representantes legais, se procede. 
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10b. Citación á reunión de conciliación da 
persoa mediadora 
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Nome e apelidos do destinatario 

 

CITACIÓN Á REUNIÓN DE CONCILIACIÓN 

 

Con data       de       de       foi incoado expediente por posible conduta gravemen-
te prexudicial para a convivencia e ofreceuse ás partes (presuntos infractores e vítimas) a 
resolución do mesmo polo procedemento conciliado, sendo nomeado/a instrutor/a      . 

 

De acordo co establecido no artigo 48 do Decreto 8/2015, nos casos nos que se lle 
ofrecese á alumna ou ao alumno ou ás persoas proxenitoras ou representantes legais 
desta/e a posibilidade de corrección da conduta mediante o procedemento conciliado, estes 
comunicarán por escrito á dirección do centro a aceptación ou non deste procedemento no 
prazo dun día lectivo seguinte á recepción da notificación. De non comunicárselle nada á 
dirección do centro nese prazo, aplicaráselle o procedemento común. 

No procedemento conciliado actuará unha persoa mediadora na forma que se estableza nas 
normas de organización e funcionamento do centro. 

A persoa mediadora non substituirá á instrutora do procedemento, senón que colaborará 
con ela para lograr o achegamento entre as persoas afectadas, e o seu consenso na medida 
correctora que se vaia aplicar. 

 

Mediante esta citación queda vostede nomeado como persoa mediadora e convocado á 
reunión de conciliación que terá lugar o día       de       de       ás       horas en 
     . 

 

 

(Lugar),       de       de       

O/A director//a 

 

 

(Nome e apelidos) 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: entregar á persoa mediadora. Asinar a recepción. 
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10c. Citación á reunión de conciliación da 
persoa instrutora 
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Nome e apelidos do destinatario 

 

CITACIÓN Á REUNIÓN DE CONCILIACIÓN 

Con data       de       de       foi incoado expediente por posible conduta gravemen-
te prexudicial para a convivencia no que vostede foi nomeado/a instrutor/a. 

 

De acordo co establecido no artigo 48 do Decreto 8/2015, nos casos nos que se lle 
ofrecese á alumna ou ao alumno ou ás persoas proxenitoras ou representantes legais 
desta/e a posibilidade de corrección da conduta mediante o procedemento conciliado, estes 
comunicarán por escrito á dirección do centro a aceptación ou non deste procedemento no 
prazo dun día lectivo seguinte á recepción da notificación. De non comunicárselle nada á 
dirección do centro nese prazo, aplicaráselle o procedemento común. 

 

Mediante esta citación queda vostede convocado á reunión de conciliación que terá lugar o 
día       de       de       ás       horas en      . 

 

 

(Lugar),       de       de       

O/A director//a 

 

 

 

(Nome e apelidos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: entregar á persoa instrutora. Asinar a recepción. 
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11. Comunicación sobre tramitación de 
procedemento corrector polo 
procedemento común 
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COMUNICACIÓN DA DIRECCIÓN DO (nome do centro) SOBRE TRAMITACIÓN 
DE PROCEDEMENTO CORRECTOR POLO PROCEDEMENTO COMÚN 

 

FEITOS 

1. Con data       de       de       esta dirección incoa procedemento corrector polos 
feitos que a continuación se describen: (Describir brevemente) 

2. Na dita resolución de incoación propón a tramitación do expediente polo procedemento 
conciliado, para o cal as partes debían proceder a manifestar a súa conformidade expresa 
en tempo e forma. 

3. Que non houbo aceptación expresa do procedemento conciliado por todas as partes. 

 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 

 
O artigo 48.2 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, establece que, nos casos nos que se lle ofrecese á alumna ou ao 
alumno ou ás persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e a posibilidade de 
corrección da conduta mediante o procedemento conciliado, estes comunicarán por escrito 
á dirección do centro a aceptación ou non deste procedemento no prazo dun día lectivo 
seguinte á recepción da notificación. De non comunicárselle nada á dirección do centro 
nese prazo, aplicaráselle o procedemento común. 
 

De acordo con todo o indicado, COMUNÍCASE: 

 
A tramitación do expediente incoado polo procedemento común, no que continuará coas 
súas funcións de instrución a persoa nomeada. 

 

(Lugar),       de       de       

O/A director//a 

 

 

 

(Nome e apelidos) 
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12. Acta da reunión de conciliación con 
acordos 



 36 

 

ACTA REUNIÓN CONCILIACIÓN    

Data:       de       de       
 
Con motivo de realizar a reunión de conciliación prevista no artigo 50 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, reúnense no 
(nome do centro) da localidade de       as seguintes persoas: 
 
(FACER CONSTAR NOME COMPLETO E EN CALIDADE DE QUE ASISTEN, 
presunta vítima, presuntos infractores, persoas proxenitoras, director/a, instrutor/a, 
mediador/a...) 
 
En primeiro lugar, a persoa instrutora recorda que, segundo o previsto no Decreto 8/2015, 
están participando nun procedemento conciliado ao que se someten voluntariamente logo 
de ser informados das peculiaridades e obrigas do procedemento, e isto supón acatar o 
acordo que se derive do mesmo. 
 
A persoa instrutora advirte ao alumnado e, no seu caso, ás persoas proxenitoras ou 
representantes legais, que as declaracións que se realicen formarán parte do expediente do 
procedemento corrector no suposto de que non se alcance a conciliación. 

Posteriormente, a persoa instrutora expón e valora a conduta que é obxecto de corrección 
facendo fincapé nas consecuencias que tivo para a convivencia escolar e para os demais 
membros da comunidade educativa: 

(DETERMINAR CON PRECISIÓN OS FEITOS RECOÑECIDOS POLO ALUMNADO 
E AS ACTUACIÓNS LEVADAS A CABO PARA O SEU ESCLARECEMENTO, CON 
MENCIÓN ÁS CIRCUNSTANCIAS QUE REDUCEN OU ACENTÚAN A 
RESPONSABILIDADE, ASÍ COMO Á PETICIÓN DE DESCULPAS, SE É O CASO) 
 
Oídas as partes, propón as seguintes medidas correctoras para a conduta: 
     . 

A continuación a persoa instrutora dá a palabra ás persoas convocadas que manifestan: 

     . 

Finalmente, as persoas asistentes acordan as seguintes medidas correctoras, que contarán 
co apoio da persoa mediadora. 

     . 
Faise constar que, segundo o establecido no artigo 50.6 do Decreto 8/2015, o incumpri-
mento por parte da alumna ou do alumno das medidas correctoras acordadas dará lugar á 
corrección da súa conduta mediante o procedemento común. 
 
E para que conste a súa conformidade coas medidas correctoras fixadas, asinan a presente 
todos os asistentes, actuando como secretaria a persoa instrutora e dando fe e ratificando o 
acordo, que será inmediatamente executivo, a dirección do centro. 
 

(Lugar),       de       de       

 

 

(Sinatura e identificación de todos os asistentes, con mención ao cargo) 
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13. Acta da reunión de conciliación sen 
acordos 
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ACTA REUNIÓN CONCILIACIÓN    

Data:      de       de       
 
Con motivo de realizar a reunión de conciliación prevista no artigo 50 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, reúnense no 
(nome do centro) da localidade de       as seguintes persoas: 
 
(FACER CONSTAR NOME COMPLETO E EN CALIDADE DE QUE ASISTEN, 
presunta vítima, presuntos infractores, persoas proxenitoras, director/a, instrutor/a, 
mediador/a...) 
 
En primeiro lugar a persoa instrutora recorda que, segundo o previsto no Decreto 8/2015, 
están participando nun procedemento conciliado ao que se someten voluntariamente logo 
de ser informados das peculiaridades e obrigas do procedemento, e isto supón acatar o 
acordo que se derive do mesmo. 
 
A persoa instrutora advirte ao alumnado e, no seu caso, ás persoas proxenitoras ou 
representantes legais, que as declaracións que se realicen formarán parte do expediente do 
procedemento corrector no suposto de que non se alcance a conciliación. 

Posteriormente, a persoa instrutora expón e valora a conduta que é obxecto de corrección 
facendo fincapé nas consecuencias que tivo para a convivencia escolar e para os demais 
membros da comunidade educativa: 

(DETERMINAR CON PRECISIÓN OS FEITOS RECOÑECIDOS POLO ALUMNADO 
E AS ACTUACIÓNS LEVADAS A CABO PARA O SEU ESCLARECEMENTO, CON 
MENCIÓN ÁS CIRCUNSTANCIAS QUE REDUCEN OU ACENTÚAN A 
RESPONSABILIDADE, ASÍ COMO Á PETICIÓN DE DESCULPAS, SE É O CASO) 
 
Oídas as partes, propón as seguintes medidas correctoras para a conduta: 

     . 

A continuación a persoa instrutora dá a palabra ás persoas convocadas que manifestan: 

     . 

 
Finalmente, as persoas asistentes non chegan a acordo de resolución do expediente polo 
que, con esta data, retómase o procedemento común, no que continuará coas súas funcións 
de instrución a persoa nomeada, tal e como se establece no artigo 50.7 do Decreto 8/2015. 
E para que conste, asinan a presente todos os asistentes, actuando como secretaria a persoa 
instrutora e ratificando a decisión, que será inmediatamente executiva, a dirección do 
centro. 
 

(Lugar),       de       de       

 

 

 

(Sinatura e identificación de todos os asistentes, con mención ao cargo) 
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14. Fin de procedemento conciliado por 
incumprimento e paso a 
procedemento común 
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RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN DO (nome do centro) SOBRE TRAMITACIÓN DE 
PROCEDEMENTO CORRECTOR POLO PROCEDEMENTO COMÚN POR 
INCUMPRIMENTO DOS ACORDOS DE CONCILIACIÓN 

 

FEITOS 
1. Con data       de       de       esta dirección incoa procedemento corrector polos 
feitos que a continuación se describen: (Describir brevemente) 
2. Na dita resolución de incoación proponse a tramitación do expediente polo 
procedemento conciliado, coa aceptación expresa das partes. 
3. Con data       de       de       lévase a cabo a reunión de conciliación da que se 
levanta a correspondente acta, na que se acordan as seguintes medidas: (Describir 
brevemente). 
4. Esta dirección constata que os acordos acadados foron incumpridos sen que o apoio da 
persoa mediadora puidese subsanar a situación. 
 
CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 
 
O artigo 50 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, establece que o incumprimento por parte da alumna ou do alumno 
das medidas acordadas dará lugar á corrección da súa conduta mediante o procedemento 
común. O procedemento conciliado finalizará unha vez obtido o acordo entre as partes. No 
caso de que non se logre o acordo, continuarase a corrección polo procedemento común 
desenvolvido conforme ao previsto no artigo 53 do decreto. 
 
De acordo con todo o indicado, RESOLVO: 
 
A continuación da corrección da conduta ou omisión contraria á convivencia polo 
procedemento común, segundo o establecido na lexislación vixente, por incumprimento 
dos acordos acadados, continuando nas súas funcións a persoa instrutora. 
 
Mediante este documento notifícaselle a (nai/pai/titor/a legal do/a alumno/a ou o propio 
alumno/a no caso de ser maior de idade ou análoga situación) e á Inspección Educativa, 
esta resolución, que será inmediatamente executiva e esgota a vía administrativa. 
 

Contra a mesma poderá interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, segundo o previsto 
nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, ou ben acudir ao órgano xurisdicional contencioso-administrativo no 
prazo de dous meses desde o día seguinte ao da súa notificación, de acordo coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, 
reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. 

 

(Lugar),       de       de       

O/A director//a 

 

 

(Nome e apelidos) 
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15. Fin de procedemento conciliado e 
arquivo 
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RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN DO (nome do centro) SOBRE FIN DE 
PROCEDEMENTO CONCILIADO E ARQUIVO 

 

FEITOS 
1. Con data       de       de       esta dirección incoa procedemento corrector polos 
feitos que a que a continuación se describen: (Describir brevemente) 
2. Na dita resolución de incoación proponse a tramitación do expediente polo 
procedemento conciliado, coa aceptación expresa das partes. 
3. Con data       de       de       lévase a cabo a reunión de conciliación da que se 
levanta a correspondente acta, na que se acordan as seguintes medidas: (Describir 
brevemente) 
4. Esta dirección constata o efectivo cumprimento dos acordos acadados. 
 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 

 
O artigo 50 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, establece que o incumprimento por parte da alumna ou do alumno 
das medidas acordadas dará lugar á corrección da súa conduta mediante o procedemento 
común. O procedemento conciliado finalizará unha vez obtido o acordo entre as partes. No 
caso de que non se logre o acordo, continuarase a corrección polo procedemento común 
desenvolvido conforme ao previsto no artigo 53 do decreto. 
 
De acordo con todo o indicado, RESOLVO: 
 
A finalización do procedemento corrector  e o arquivo do expediente, que poderá ser tido 
en conta a efectos de reincidencia. 
 
Mediante este documento notifícaselle a (nai/pai/titor/a legal do/a alumno/a ou ao propio 
alumno/a no caso de ser maior de idade ou análoga situación) e á Inspección Educativa, 
esta resolución, que será inmediatamente executiva e esgota a vía administrativa. 
 

Contra a mesma poderá interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, segundo o previsto 
nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, ou ben acudir ao órgano xurisdicional contencioso-administrativo no 
prazo de dous meses desde o día seguinte ao da súa notificación, de acordo coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, 
reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. 

 

(Lugar),       de       de       

O/A director//a 

 

 

 

(Nome e apelidos) 
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16. Medidas provisionais 

16a. Proposta á dirección de medidas 
provisionais 
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PROPOSTA Á DIRECCIÓN DO       DE MEDIDAS PROVISIONAIS 

 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 

 

1. O artigo 47 do Decreto 8/2015 faculta á dirección do centro para que, no momento da 
incoación ou en calquera momento da instrución, tendo en conta as repercusións que a 
conduta da alumna ou do alumno puidese ter na convivencia escolar, poida adoptar as 
medidas correctoras provisionais que considere convenientes. Estas medidas poderán 
consistir no cambio temporal de grupo ou na suspensión do dereito de asistencia a 
determinadas clases, actividades ou ao centro por un período que non será superior a tres 
días lectivos. 

2. Segundo o artigo 48.5.a) do antedito decreto, a persoa instrutora poderá propoñer á 
dirección do centro a adopción das medidas provisionais que considere pertinentes. 

 

De acordo con todo o indicado, PROPOÑO: 

 

Adoptar as seguintes medidas provisionais de acordo co artigo 47 do Decreto 8/2015, 
tendo en conta as repercusións que a conduta da alumna ou do alumno puidese ter na 
convivencia escolar: 

       

 

(Lugar),       de       de       

A persoa instrutora 

 

 

 

(Nome e apelidos) 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Recibín o       de       de       

O/A director/a 

 

 

(Nome e apelidos) 
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16b. Resolución sobre medidas provisionais 
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Nome e apelidos do destinatario e dos seus representantes legais no caso de menores 
incapacitados/as 

Enderezo (rúa, número, porta etc.) 

Código postal, localidade, concello, provincia 

 
RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN DO (nome do centro) SOBRE MEDIDAS 
PROVISIONAIS 
 
FEITOS 
1. Con data       de       de       a dirección do centro incoa expediente para a 
clarificación e corrección da conduta/omisión de (nome e apelidos) consistente en      . 
2. Coa mesma data noméase instrutor/a a (nome e apelidos) 

3. No acordo de incoación non se determinaron medidas de carácter provisional. 

 
CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 
 
1. O artigo 47 do Decreto 8/2015 faculta á dirección do centro para que, no momento da 
incoación ou en calquera momento da instrución, tendo en conta as repercusións que a 
conduta da alumna ou do alumno puidese ter na convivencia escolar, poida adoptar as 
medidas correctoras provisionais que considere convenientes. Estas medidas poderán 
consistir no cambio temporal de grupo ou na suspensión do dereito de asistencia a 
determinadas clases, actividades ou ao centro por un período que non será superior a tres 
días lectivos. 
2. Segundo o artigo 48.5.a) do antedito decreto, a persoa instrutora poderá propoñer á 
dirección do centro a adopción das medidas provisionais que considere pertinentes. 
 
De acordo con todo o indicado, RESOLVO: 
 
Adoptar as seguintes medidas provisionais con arreglo ao artigo 47 do Decreto 8/2015, por 
proposta da persoa instrutora: 
     . 
 
Será convocado expresamente a un trámite de audiencia unha vez realizada a proposta de 
resolución por parte da persoa instrutora, no que poderá acceder a todo o actuado e 
formular as alegacións que considere oportunas, con arreglo ao artigo 53 do Decreto 
8/2015. 
Mediante este documento notifícaselle a (nai/pai/titor/a legal do/a alumno/a ou o propio 
alumno/a no caso de ser maior de idade ou análoga situación), e á Inspección Educativa, 
esta resolución, que será inmediatamente executiva. 

(Lugar),       de       de       

O/A director/a 

 

 

(Nome e apelidos) 

 

NOTA: só cando estas medidas se tomen nun momento posterior ao da incoación do expediente 
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17. Citación a entrevista 
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(Nome e apelidos dos destinatarios) 

Enderezo (rúa, número, porta etc.) 

Código postal, localidade, concello, provincia 

 

CITACIÓN 
 

Pola presente queda vostede, ou persoa en quen delegue, (e o/a seu/súa fillo/a, titorando/a, 
se procede) convocado/a a unha entrevista no marco da instrución do procedemento co-
rrector  incoado con data       de       de       para esclarecer os seguintes feitos:  

(FACER UNHA DESCRICIÓN SOMERA) 
 
En calidade de: (marcar o que proceda) 
 

Presunto/a infractor/a 
Presunta vítima 
Testemuña 
Outros:       

A entrevista e toma de declaración terá lugar o día       de       de       ás       ho-
ras en      . 
 
Segundo o establecido no artigo 37 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, a non comparecencia sen causa xustificada 
das alumnas ou dos alumnos ou, de ser o caso, as persoas proxenitoras ou representantes 
legais destas/es ou ben a negativa a recibir comunicacións ou notificacións, non impedirá a 
continuación do proceso de corrección. As audiencias e comparecencias das nais e pais ou 
das titoras ou titores legais do alumnado menor de idade nos procedementos relativos á 
corrección das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia son obrigatorias para 
elas e eles, e a súa desatención reiterada e inxustificada será comunicada ás autoridades, 
para os efectos da súa posible consideración como incumprimento dos deberes inherentes 
á patria potestade ou á tutela. 
 

Todas as persoas participantes no proceso de instrución quedan obrigadas polo deber de sixilo e a salvagarda 
da intimidade e honra das persoas implicadas, con especial mención aos/ás menores de idade, sendo de 
aplicación o establecido no Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento 
de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter 
persoal. 

 

(Lugar),       de       de       

O/A instrutor/a 

 

 

(Nome e apelidos) 
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18. Entrevista, proposta de resolución e 
audiencia 

18a. Acta de entrevista  
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ACTA ENTREVISTA PROCEDEMENTO CORRECTOR INCOADO CON DATA 
      de       de       

 

Datos da comparecencia: 
 
Comparecente/s:  (Relación de comparecentes, como mínimo o/a presunto/a infractor/a e 
as súas persoas proxenitoras, se proceden)[] 
Día:       de       de      , de       horas a       horas 
Lugar:       
 
A persoa instrutora advirte o alumnado e, no seu caso, as súas persoas proxenitoras ou re-
presentantes legais, que as declaracións que se realicen formarán parte do expediente do 
procedemento corrector, tras o cal procédese á toma de declaración: 

 

Pregunta Resposta 

            

            

            

  

Así mesmo, as persoas consultadas manifestan, para que conste que: 
(Indicar quen e que manifesta) 
 

1.        

2.       

3. ... 

 

ANEXOS 

(Indicar cando se xunte documentación complementaria aportada polos comparecentes) 

(Lugar),       de       de       

O/A instrutor/a 

 

 

(Nome e apelidos) 

 

Os/As comparecentes 

 

 

(Nome e apelidos) 
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18b. Proposta de resolución  



 52 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN  

PROCEDEMENTO CORRECTOR INCOADO CON DATA :       de       de       

 

1. Feitos que o/a instrutor/a considera probados. 

(Breve explicación dos presuntos feitos, con indicación expresa do nome e apelidos do/a 
alumno/a a quen corresponde o expediente. Facer mención expresa ás circunstancias 
concorrentes e ao grao de responsabilidade que se aprecia) 

2. Esta conduta ou omisión, a xuízo da persoa instrutora, é constitutiva dunha conduta 
gravemente prexudicial para a convivencia, consistente en:  

(marcar o que proceda) 

 a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as  coaccións contra os 
demais membros da comunidade educativa. 

 b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de nacemento, 
raza, sexo, orientación e identidade sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, morais 
ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia 
persoal ou social. 

 c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de 
administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave. 

 d) A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que atenten 
contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe dos demais 
membros da comunidade educativa. 

 e) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da Lei 4/2011. 

 f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou subtracción 
de documentos académicos. 

 g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións e aos 
materiais dos centros docentes, incluídos os equipamentos informáticos e o software, ou aos bens doutros 
membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción. 

 h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades do 
centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 

 i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos membros da comunidade 
educativa do centro ou a incitación a elas. 

 j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou integridade 
persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, reputarase indisciplina grave a 
resistencia ou negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto terceiro do artigo 11 da Lei 4/2011 
cando é requirido para iso polo profesorado. 

 k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia. 

 l) O incumprimento das sancións impostas. 

 
De acordo co establecido no artigo 38 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se de-
senvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade edu-
cativa en materia de convivencia escolar. 
 
3. Segundo se establece no artigo 39 do antedito decreto, proponse a seguinte medida 
correctora: 

(marcar o que  proceda): 

 a) Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao 
desenvolvemento das actividades do centro. 

 b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro por un 
período de entre dúas semanas e un mes. 
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 c) Cambio de grupo. 

 d) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre catro días lectivos e 
dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos 
que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

 e) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro días lectivos e un 
mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se 
determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

 f) Cambio de centro. 

 

Consistente en: 

(Pormenorizar a concreción da medida ou medidas propostas) 

 

 

 

(Lugar),       de       de       

O/A instrutor/a 

 

 

(Nome e apelidos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: elabórase unha resolución por cada alumno/a corrixido/a. 
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18c. Citación para trámite de audiencia  
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(Nome e apelidos dos destinatarios) 

Enderezo (rúa, número, porta etc.) 

Código postal, localidade, concello, provincia 

 

CITACIÓN 

No marco da instrución do procedemento corrector incoado con data       de       de 
     , pola presente queda vostede, ou persoa en quen delegue, (e o/a seu/súa fillo/a, 
titorando/a, se procede) convocado/a ao trámite de audiencia previsto no artigo 53 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, 
no que se establece que “finalizada a instrución do procedemento, a persoa instrutora 
formulará a proposta de resolución e dará audiencia á alumna ou ao alumno e, se fose 
menor de idade non emancipada/o, ás persoas proxenitoras ou representantes legais 
desta/e, convocándoos a unha comparecencia que terá lugar no prazo máximo de tres días 
lectivos contados a partir da recepción da citación. Na referida comparecencia poderán 
acceder a todo o actuado e do resultado expedirase acta”. 

 

A comparecencia terá lugar o día       de       de      , ás       horas en     . 

 
Aos efectos de efectuar as alegacións que puidera considerar oportunas, comunícolle que a 
relación de documentos que conforman o expediente é a que segue: 

• Incoación do procedemento corrector 

• ... 

• Proposta de resolución da persoa instrutora 

 
Segundo o establecido no artigo 37 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, a non comparecencia sen causa xustificada 
das alumnas ou dos alumnos ou, de ser o caso, as persoas proxenitoras ou representantes 
legais destas/es ou ben a negativa a recibir comunicacións ou notificacións, non impedirá a 
continuación do proceso de corrección. As audiencias e comparecencias das nais e pais ou 
das titoras ou titores legais do alumnado menor de idade nos procedementos relativos á 
corrección das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia son obrigatorias para 
elas e eles, e a súa desatención reiterada e inxustificada será comunicada ás autoridades, 
para os efectos da súa posible consideración como incumprimento dos deberes inherentes 
á patria potestade ou á tutela. 
 

Todas as persoas participantes no proceso de instrución quedan obrigadas polo deber de sixilo e a salvagarda 
da intimidade e honra das persoas implicadas, con especial mención aos/ás menores de idade, sendo de 
aplicación o establecido no Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento 
de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter 
persoal. 

(Lugar),       de       de       

O/A instrutor/a 

 

 

(Nome e apelidos) 
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19. Acta de audiencia de procedemento 
corrector   
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ACTA DE AUDIENCIA PROCEDEMENTO CORRECTOR INCOADO CON DATA 
      de       de       

 

Datos da comparecencia: 
 
Comparecente/s:  (Relación de comparecentes, como mínimo o/a presunto/a infractor/a e 
as súas persoas proxenitoras, se proceden)[] 
Día:       de       de      , de       horas a       horas. 
Lugar:       

 

Documentación que conforma o expediente: 

• Incoación do procedemento corrector 

•       

•       

• ... 

• Proposta de resolución da persoa instrutora 

 

Alegacións formuladas: 

(Indicar quen fai que alegacións) 

•       

•       

•       

 

ANEXOS 

(Indicar cando se xunte documentación complementaria aportada polos comparecentes) 

 

(Lugar),       de       de       

O/A instrutor/a 

 

 

(Nome e apelidos) 

 

Os/As comparecentes 

 

 

(Nome e apelidos) 
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20. Traslado da instrución e da proposta 
de resolución á dirección 
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TRASLADO DA INSTRUCIÓN E DA PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DE 
PROCEDEMENTO CORRECTOR INCOADO CON DATA       de       de       

 

Con data       de       de       a persoa instrutora do expediente incoado pola 
dirección do (nome do centro) dá traslado do expediente completo unha vez finalizado o 
trámite de audiencia, para a súa resolución por parte da dirección do centro. 

 

Documentación que conforma o expediente: 

• Incoación do procedemento corrector 

•       

•       

• ... 

• Proposta de resolución da persoa instrutora 

• Acta do trámite de audiencia e alegacións presentadas, se procede. 

 

 

(Lugar),       de       de       

O/A instrutor/a 

 

 

(Nome e apelidos) 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Recibín o       de       de       

O/A director/a 

 

 

(Nome e apelidos) 
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21. Instrución complementaria 

21a. Citación a entrevistas para instrución 
complementaria  
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(Nome e apelidos dos destinatarios) 

Enderezo (rúa, número, porta etc.) 

Código postal, localidade, concello, provincia 

 
CITACIÓN 
 
Pola presente queda vostede, ou persoa en quen delegue, (e o/a seu/súa fillo/a, titorando/a, 
se procede) convocado/a a unha entrevista no marco da instrución do procedemento 
corrector  incoado con data       de       de      . 
 
En calidade de: (marcar o que proceda) 
 

Presunto/a infractor/a 
Presunta vítima 
Testemuña 
Outros:       

 
Ao obxecto de que esta dirección poida valorar e estimar feitos e medidas correctoras 
complementarias ao actuado pola persoa instrutora. A entrevista e toma de declaración te-
rá lugar o día       de       de      , de       horas a       horas, en      . 
 
Segundo o artigo 20.1 do Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade 
sancionadora, considérase o presente como trámite necesario e, polo tanto, suspéndese o 
cómputo de prazos previstos no Decreto 8/2015 ata que teña lugar o trámite de audiencia. 
 
Segundo o establecido no artigo 37 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, a non comparecencia sen causa xustificada 
das alumnas ou dos alumnos ou, de ser o caso, das persoas proxenitoras ou representantes 
legais delas/es, ou ben a negativa a recibir comunicacións ou notificacións, non impedirá a 
continuación do proceso de corrección. As audiencias e comparecencias das nais e pais ou 
das titoras ou titores legais do alumnado menor de idade nos procedementos relativos á 
corrección das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia son obrigatorias para 
elas e eles, e a súa desatención reiterada e inxustificada será comunicada ás autoridades, 
para os efectos da súa posible consideración como incumprimento dos deberes inherentes 
á patria potestade ou á tutela. 
 

Todas as persoas participantes no proceso de instrución quedan obrigadas polo deber de sixilo e a salvagarda 
da intimidade e honra das persoas implicadas, con especial mención aos/as menores de idade, sendo de 
aplicación o establecido no Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento 
de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter 
persoal. 

(Lugar),       de       de       

O/A director/a 

 

 

(Nome e apelidos) 
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21b. Acta de entrevistas complementarias  
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ACTA ENTREVISTAS COMPLEMENTARIAS PROCEDEMENTO CORRECTOR 
INCOADO CON DATA       de       de       

 
Datos da comparecencia: 
 
Comparecente/s:  (Relación de comparecentes, como mínimo o/a presunto/a infractor/a e 
as súas persoas proxenitoras, se proceden) 
Día:       de       de      , de       horas a       horas. 
Lugar:      . 
 
O/A director/a informa do obxecto das actuacións complementarias que está a tramitar e 
advirte o alumnado e, no seu caso, as súas persoas proxenitoras ou representantes legais, 
que as declaracións que se realicen formarán parte do expediente do procedemento correc-
tor, tras o cal procédese á toma de declaración: 

 

Pregunta Resposta 

            

            

            

 
Así mesmo, as persoas consultadas manifestan, para que conste que: 
(Indicar quen e que manifesta) 
 

1.       

2.       

3. ... 

 

ANEXOS 

(Indicar cando se xunte documentación complementaria aportada polos comparecentes) 

 

(Lugar),       de       de       

O/A director/a 

(Nome e apelidos) 

 

 

Os/As comparecentes 

 

 

(Nome e apelidos) 
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21c. Citación a trámite de audiencia 
complementario  
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(Nome e apelidos dos destinatarios) 

Enderezo (rúa, número, porta etc.) 

Código postal, localidade, concello, provincia 

 
CITACIÓN 
 
No marco da instrución do procedemento corrector incoado con data       de       de 
     , pola presente queda vostede, ou persoa en quen delegue, (e o/a seu/súa fillo/a, 
titorando/a, se procede) convocado/a a un trámite de audiencia complementario previsto 
no artigo 53 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, de acordo co establecido no artigo 20.3 do Regulamento do 
procedemento para o exercicio da potestade sancionadora (Real decreto 1398/1993). 
 
A comparecencia terá lugar o día       de       de      , ás       horas en     . 
 
Aos efectos de efectuar as alegacións que puidera considerar oportunas, comunícolle que a 
relación de documentos que conforman o expediente é a que segue: 

• Incoación do procedemento corrector 

•       

•       

• ... 

• Proposta de resolución da persoa instrutora. 

• Actas de actuacións complementarias (desglosar). 

• Proposta de nova resolución da dirección do centro. 

 
Segundo o establecido no artigo 37 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, a non comparecencia sen causa xustificada 
das alumnas ou dos alumnos ou, de ser o caso, as persoas proxenitoras ou representantes 
legais destas/es ou ben a negativa a recibir comunicacións ou notificacións, non impedirá a 
continuación do proceso de corrección. As audiencias e comparecencias das nais e pais ou 
das titoras ou titores legais do alumnado menor de idade nos procedementos relativos á 
corrección das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia son obrigatorias para 
elas e eles, e a súa desatención reiterada e inxustificada será comunicada ás autoridades, 
para os efectos da súa posible consideración como incumprimento dos deberes inherentes 
á patria potestade ou á tutela. 
 
Todas as persoas participantes no proceso de instrución quedan obrigadas polo deber de sixilo e a salvagarda 
da intimidade e honra das persoas implicadas, con especial mención aos/ás menores de idade, sendo de 
aplicación o establecido no Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento 
de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter 
persoal. 

(Lugar),       de       de       

O/A director/a 

 

 

(Nome e apelidos) 
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21d. Acta do trámite de audiencia 
complementario 
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ACTA AUDIENCIA ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS  
PROCEDEMENTO CORRECTOR INCOADO CON DATA       de       de       
 
Datos da comparecencia: 
 
Comparecente/s:  (Relación de comparecentes, como mínimo o/a presunto/a infractor/a e 
as súas persoas proxenitoras, se proceden) 
Día:       de       de      , de       horas a       horas. 

Lugar:      . 
 

Documentos que conforman o expediente: 

• Incoación do procedemento corrector 

•       

•       

• ... 

• Proposta de resolución da persoa instrutora. 

• Nova documentación e actas de entrevistas complementarias (desglosar). 

• Proposta de nova resolución da dirección do centro. 

 

Alegacións formuladas: 

(Indicar quen fai que alegacións) 
 

1.       

2.       

3. ... 

 

ANEXOS 

(Indicar cando se xunte documentación complementaria aportada polos comparecentes) 

 

(Lugar),       de       de       

O/A director/a 

 

 

(Nome e apelidos) 

 

 

Os/As comparecentes 

 

 

(Nome e apelidos) 
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22. Resolución do procedemento 
corrector 

22a. Resolución do procedemento corrector  
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RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN DO (nome do centro) 

PROCEDEMENTO CORRECTOR  INCOADO CON DATA       de       de       

 

FEITOS PROBADOS E CIRCUNSTANCIAS QUE REDUZAN OU ACENTÚEN A 
RESPONSABILIDADE 

1. (Breve explicación dos feitos que motivaron a determinación da conduta contraria á 
convivencia, con indicación expresa do nome e apelidos do/a alumno/a a quen 
corresponde o expediente). 

2.  (Indicación das circunstancias que reduzan ou acentúen a responsabilidade). 

3. Considérase esta conduta ou omisión constitutiva dunha conduta gravemente 
prexudicial para a convivencia, consistente en: 

(marcar o que proceda) 

 a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as  coaccións contra os 
demais membros da comunidade educativa. 

 b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de nacemento, 
raza, sexo, orientación e identidade sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, morais 
ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia 
persoal ou social. 

 c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de 
administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave. 

 d) A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que atenten 
contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe dos demais 
membros da comunidade educativa. 

 e) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da Lei 4/2011. 

 f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou subtracción 
de documentos académicos. 

 g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións e aos 
materiais dos centros docentes, incluídos os equipamentos informáticos e o software, ou aos bens doutros 
membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción. 

 h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades do 
centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 

 i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos membros da comunidade 
educativa do centro ou a incitación a elas. 

 j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou integridade 
persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, reputarase indisciplina grave a 
resistencia ou negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto terceiro do artigo 11 da Lei 4/2011 
cando é requirido para iso polo profesorado. 

 k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia. 

 l) O incumprimento das sancións impostas. 

De acordo co establecido no artigo 38 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se de-
senvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade edu-
cativa en materia de convivencia escolar. 
 
MEDIDAS CORRECTORAS E REPARADORAS 

Segundo se establece no artigo 39 do antedito decreto, imponse a seguinte ou seguintes 
medidas correctoras: 

[marcar o que  proceda] 
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a) Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao 
desenvolvemento das actividades do centro. 

b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro por un 
período de entre dúas semanas e un mes. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre catro días lectivos e 
dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos 
que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

e) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro días lectivos e un 
mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se 
determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

f) Cambio de centro. 

 

Polo tanto as medidas correctoras e reparadoras concrétanse en: 

(Pormenorizar a concreción da medida ou medidas propostas, con indicación das medidas 
reparadoras que puidesen corresponder). 

 

ESTA PROPOSTA ASUME/MODIFICA (indicar o que  proceda)  A PROPOSTA FEITA 
POLA PERSOA INSTRUTORA (nome e apelidos), no seu escrito de data       de 
      de       incluído no expediente. 

 

(EN CASO DE MODIFICACIÓN DOS FEITOS PROBADOS OU DAS MEDIDAS 
CORRECTORAS, FAGA CONSTAR AS CIRCUNTANCIAS QUE O XUSTIFICAN) 

  

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 

 

1. Os artigos 38 e 39 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, establece cales son as condutas 
gravemente prexudiciais para a convivencia e as medidas correctoras aplicables. 

2. De acordo co establecido no artigo 34 do Decreto 8/2015, para a gradación das medidas 
correctoras terase en conta especialmente o recoñecemento espontáneo do carácter 
incorrecto da conduta e, no seu caso, o cumprimento igualmente espontáneo da obriga de 
reparar os danos producidos. 

3. O artigo 35 do citado decreto establece que o alumno está obrigado a reparar os danos 
que cause, individual ou colectivamente, de forma intencionada ou por neglixencia, ás 
instalacións e materiais dos centros, incluídos os equipos informáticos e o software, e aos 
bens doutros membros da comunidade educativa, ou a facerse cargo do custo económico 
da súa reparación. Así mesmo, está obrigado a restituír o subtraído ou, se non fose posible, 
a indemnizar o seu valor. As nais e pais ou as titoras ou titores legais serán responsables 
civís nos termos previstos pola lexislación vixente. 

Cando se incorra en condutas tipificadas como agresións físicas ou morais haberá de 
repararse o dano moral causado mediante a presentación de escusas e o recoñecemento da 
responsabilidade dos actos, ben en público ou en privado, segundo corresponda pola 
natureza dos feitos, e de acordo co que determine a resolución que impoña a corrección da 
conduta. 

O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecidos nos dous parágrafos 
anteriores é compatible coas correccións disciplinarias que, de ser o caso, correspondan. 
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4. A dirección do centro é o órgano unipersoal para resolver o expediente e impoñer as 
medidas correctoras que puidesen proceder, segundo o establecido no artigo 54 do Decreto 
8/2015, para o cal disporá dun prazo de doce días lectivos, de acordo co artigo 37 do 
citado decreto. Así mesmo, 

 

De acordo con todo o indicado, RESOLVO: 
 
1. Considerar como probados os feitos constatados na presente resolución. 

2. Impoñer as medidas correctoras manifestadas no apartado “MEDIDAS 
CORRECTORAS E REPARADORAS” desta resolución. 

 

Mediante este documento notifícaselle a (nai/pai/titor/a legal do/a alumno/a ou o propio 
alumno/a no caso de ser maior de idade ou análoga situación), e á xefatura territorial, esta 
resolución, segundo o esixido no artigo 54 do Decreto 8/2015. 
 
De acordo co establecido no artigo 54.3 do Decreto 8/2015, as correccións que se impoñan 
por parte da dirección do centro en relación ás condutas gravemente prexudiciais para a 
convivencia poderán ser revisadas polo consello escolar a instancia das alumnas ou dos 
alumnos ou, de ser o caso, das persoas proxenitoras ou representantes legais destas/es, de 
acordo ao establecido no artigo 127.f) da Lei orgánica 2/2006, para os centros públicos e o 
artigo 57.d) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito a educación para 
os centros concertados. 
 

A  medida será inmediatamente executiva e esgota a vía administrativa. Contra a mesma poderá interpoñer 
potestativamente recurso de reposición no prazo dun mes, segundo o previsto nos artigos 116 e 117 da Lei 
30/1992, ou ben acudir ao órgano xurisdicional contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde o 
día seguinte ao da súa notificación, de acordo coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición 
contencioso-administrativa. 

 

 

(Lugar),       de       de       

O/A director/a 

 

 

 

(Nome e apelidos) 
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22b. Proposta de resolución de cambio de 
centro 
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN DO (nome do centro) 
PROCEDEMENTO CORRECTOR INCOADO CON DATA       de       de       

 

FEITOS PROBADOS E CIRCUNSTANCIAS QUE REDUZAN OU ACENTÚEN A 
RESPONSABILIDADE 

 

1. (Breve explicación dos feitos que motivaron a determinación da conduta contraria á 
convivencia, con indicación expresa do nome e apelidos do/a alumno/a a quen 
corresponde o expediente). 

2.  (Indicación das circunstancias que reduzan ou acentúen a responsabilidade). 

3. Considérase esta conduta ou omisión constitutiva dunha conduta gravemente 
prexudicial para a convivencia, consistente en: 

(marcar o que proceda) 

 a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as  coaccións contra os 
demais membros da comunidade educativa. 

 b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de nacemento, 
raza, sexo, orientación e identidade sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, morais 
ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia 
persoal ou social. 

 c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de 
administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave. 

 d) A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que atenten 
contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe dos demais 
membros da comunidade educativa. 

 e) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da Lei 4/2011. 

 f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou subtracción 
de documentos académicos. 

 g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións e aos 
materiais dos centros docentes, incluídos os equipamentos informáticos e o software, ou aos bens doutros 
membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción. 

 h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades do 
centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 

 i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos membros da comunidade 
educativa do centro ou a incitación a elas. 

 j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou integridade 
persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, reputarase indisciplina grave a 
resistencia ou negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto terceiro do artigo 11 da Lei 4/2011 
cando é requirido para iso polo profesorado. 

 k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia. 

 l) O incumprimento das sancións impostas. 

 

De acordo co establecido no artigo 38 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se de-
senvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade edu-
cativa en materia de convivencia escolar. 
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MEDIDAS CORRECTORAS E REPARADORAS 

Segundo se establece no artigo 39 do antedito decreto, imponse a seguinte ou seguintes 
medidas correctoras: 

f) Cambio de centro 

 

ESTA PROPOSTA ASUME/MODIFICA (indicar o que  proceda)  A PROPOSTA FEITA 
POLA PERSOA INSTRUTORA (nome e apelidos), no seu escrito de data       de 
      de       incluído no expediente. 

 

(EN CASO DE MODIFICACIÓN DOS FEITOS PROBADOS OU DAS MEDIDAS 
CORRECTORAS, FAGA CONSTAR AS CIRCUNTANCIAS QUE O XUSTIFICAN) 

  

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 

 

1. Os artigos 38 e 39 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, establece cales son as condutas 
gravemente prexudiciais para a convivencia e as medidas correctoras aplicables. 

2. De acordo co establecido no artigo 34 do Decreto 8/2015, para a gradación das medidas 
correctoras terase en conta especialmente o recoñecemento espontáneo do carácter 
incorrecto da conduta e, no seu caso, o cumprimento igualmente espontáneo da obriga de 
reparar os danos producidos. 

3. O artigo 35 do citado decreto establece que o alumno está obrigado a reparar os danos 
que cause, individual ou colectivamente, de forma intencionada ou por neglixencia, ás 
instalacións e materiais dos centros, incluídos os equipos informáticos e o software, e aos 
bens doutros membros da comunidade educativa, ou a facerse cargo do custo económico 
da súa reparación. Así mesmo, está obrigado a restituír o subtraído ou, se non fose posible, 
a indemnizar o seu valor. As nais e pais ou as titoras ou titores legais serán responsables 
civís nos termos previstos pola lexislación vixente. 

Cando se incorra en condutas tipificadas como agresións físicas ou morais haberá de 
repararse o dano moral causado mediante a presentación de escusas e o recoñecemento da 
responsabilidade dos actos, ben en público ou en privado, segundo corresponda pola 
natureza dos feitos, e de acordo co que determine a resolución que impoña a corrección da 
conduta. 

O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecidos nos dous parágrafos 
anteriores é compatible coas correccións disciplinarias que, de ser o caso, correspondan. 

4. A dirección do centro é o órgano unipersoal para resolver o expediente e impoñer as 
medidas correctoras que puidesen proceder, segundo o establecido no artigo 54 do Decreto 
8/2015, para o cal disporá dun prazo de doce días lectivos, de acordo co artigo 37 do 
citado decreto.  

5. De acordo co artigo 40 do Decreto 8/2015, a medida correctora de cambio de centro terá 
carácter excepcional e requirirá da autorización da xefatura territorial tendo en conta o in-
forme da Inspección Educativa. 
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De acordo con todo o indicado, RESOLVO: 

 

1. Considerar como probados os feitos constatados na presente resolución. 

2. Solicitar autorización da xefatura territorial para a aplicación da medida correctora con-
sistente no cambio de centro. 

3. Considerar o presente como trámite necesario e suspender o cómputo de prazos previs-
tos no Decreto 8/2015 ata a súa resolución. 

 

 

 

(Lugar),       de       de       

O/A director/a 

 

 

 

(Nome e apelidos) 
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23. Trámite de cambio de centro 

23a. Solicitude de autorización de cambio de 
centro  
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SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE CENTRO 

 

O/A director/a do (nome do centro) emitiu resolución do procedemento corrector incoado 
con data       de       de       na que se propón como medida correctora para o/a 
alumno/a (nome do/a alumno/a) o cambio de centro. 

 

Segundo o establecido no artigo 40 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, considerouse o carácter excepcional desta 
media e proponse logo de comprobar que na localidade onde se sitúa o centro ou na 
localidade de residencia do alumno/a existe outro centro docente que imparta as 
ensinanzas que curse, entendendo que pode supoñer un cambio de réxime, de modalidade 
ou de materia. 

 

Por todo isto, solicítase autorización á/ao xefa ou xefe territorial correspondente para que, 
se procede, autorice a aplicación da medida correctora de cambio de centro. 

 

Achégase a esta solicitude copia do expediente do devandito procedemento corrector. 

 

 

 

(Lugar),       de       de       

O/A director/a 

 

 

 

(Nome e apelidos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XEFATURA TERRITORIAL EDUCACIÓN  (PROVINCIA) 

(datos contacto) 
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23b. Resolución de cambio de centro   
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RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN DO (nome do centro) 

PROCEDEMENTO CORRECTOR INCOADO CON DATA      de     de       

 

1. (Breve explicación dos feitos que motivaron a determinación da conduta contraria á 
convivencia, con indicación expresa do nome e apelidos do/a alumno/a a quen 
corresponde o expediente). 

2. (Indicación das circunstancias que reduzan ou acentúen a responsabilidade). 

3. Considérase esta conduta ou omisión constitutiva dunha conduta gravemente 
prexudicial para a convivencia, consistente en: 

(marcar o que proceda) 

 a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as  coaccións contra os 
demais membros da comunidade educativa. 

 b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de nacemento, 
raza, sexo, orientación e identidade sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, morais 
ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia 
persoal ou social. 

 c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de 
administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave. 

 d) A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que atenten 
contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe dos demais 
membros da comunidade educativa. 

 e) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da Lei 4/2011. 

 f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou subtracción 
de documentos académicos. 

 g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións e aos 
materiais dos centros docentes, incluídos os equipamentos informáticos e o software, ou aos bens doutros 
membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción. 

 h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades do 
centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 

 i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos membros da comunidade 
educativa do centro ou a incitación a elas. 

 j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou integridade 
persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, reputarase indisciplina grave a 
resistencia ou negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto terceiro do artigo 11 da Lei 4/2011 
cando é requirido para iso polo profesorado. 

 k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia. 

 l) O incumprimento das sancións impostas. 

 

De acordo co establecido no artigo 38 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se de-
senvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade edu-
cativa en materia de convivencia escolar. 
 

MEDIDAS CORRECTORAS E REPARADORAS 

Segundo se establece no artigo 39 do antedito decreto, imponse a seguinte ou seguintes 
medidas correctoras: 

f) Cambio de centro 
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Polo tanto as medidas correctoras e reparadoras concrétanse en: 

(Concretar as medidas reparadoras que puidesen corresponder) 

 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 

 

1. Os artigos 38 e 39 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, establece cales son as condutas 
gravemente prexudiciais para a convivencia e as medidas correctoras aplicables. 

2. De acordo co establecido no artigo 34 do Decreto 8/2015, para a gradación das medidas 
correctoras terase en conta especialmente o recoñecemento espontáneo do carácter 
incorrecto da conduta e, no seu caso, o cumprimento igualmente espontáneo da obriga de 
reparar os danos producidos. 

3. O artigo 35 do citado decreto establece que o alumno está obrigado a reparar os danos 
que cause, individual ou colectivamente, de forma intencionada ou por neglixencia, ás 
instalacións e materiais dos centros, incluídos os equipos informáticos e o software, e aos 
bens doutros membros da comunidade educativa, ou a facerse cargo do custo económico 
da súa reparación. Así mesmo, está obrigado a restituír o subtraído ou, se non fose posible, 
a indemnizar o seu valor. As nais e pais ou as titoras ou titores legais serán responsables 
civís nos termos previstos pola lexislación vixente. 

Cando se incorra en condutas tipificadas como agresións físicas ou morais haberá de 
repararse o dano moral causado mediante a presentación de escusas e o recoñecemento da 
responsabilidade dos actos, ben en público ou en privado, segundo corresponda pola 
natureza dos feitos, e de acordo co que determine a resolución que impoña a corrección da 
conduta. 

O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecidos nos dous parágrafos 
anteriores é compatible coas correccións disciplinarias que, de ser o caso, correspondan. 

4. A dirección do centro é o órgano unipersoal para resolver o expediente e impoñer as 
medidas correctoras que puidesen proceder, segundo o establecido no artigo 54 do Decreto 
8/2015, para o cal disporá dun prazo de doce días lectivos, de acordo co artigo 37 do 
citado decreto.  

5. De acordo co artigo 40 do Decreto 8/2015, a medida correctora de cambio de centro terá 
carácter excepcional e requirirá da autorización da xefatura territorial tendo en conta o in-
forme da Inspección Educativa. 

 

De acordo con todo o indicado, RESOLVO: 
 

1. Considerar como probados os feitos constatados na presente resolución. 
2. Impoñer as medidas correctoras manifestadas no apartado “MEDIDAS 
CORRECTORAS E REPARADORAS” desta resolución, logo da pertinente autorización 
da xefatura territorial correspondente emitida con data       de       de       e 
recibida con data       de       de      . 

 

Mediante este documento notifícaselle a (nai/pai/titor/a legal do alumno/a ou o propio 
alumno/a no caso de ser maior de idade ou análoga situación) e á xefatura territorial, esta 
resolución, segundo o esixido no artigo 54 do Decreto 8/2015. 

 

De acordo co establecido no artigo 54.3 do Decreto 8/2015, as correccións que se impoñan 
por parte da dirección do centro en relación ás condutas gravemente prexudiciais para a 
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convivencia poderán ser revisadas polo consello escolar a instancia das alumnas ou dos 
alumnos ou, de ser o caso, das persoas proxenitoras ou representantes legais destas/es, de 
acordo ao establecido no artigo 127.f) da Lei orgánica 2/2006, para os centros públicos e o 
artigo 57.d) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito a educación para 
os centros concertados. 

 

A medida será inmediatamente executiva e esgota a vía administrativa. Contra a mesma poderá interpoñer 
potestativamente recurso de reposición no prazo dun mes, segundo o previsto nos artigos 116 e 117 da Lei 
30/1992, ou ben acudir ao órgano xurisdicional contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde o 
día seguinte ao da súa notificación, de acordo coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición 
contencioso-administrativa. 

 

 

(Lugar),       de       de       

O/A director/a 

 

 

 

(Nome e apelidos) 
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24. Alegacións e solicitude de revisión de 
medidas impostas en procedemento 
corrector  
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ALEGACIÓNS A MEDIDAS CORRECTORAS DE CONDUTAS GRAVEMENTE 
PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA DO CENTRO 

 

(Nome e apelidos), con DNI (00000000X), e domicilio en (rúa, número), do municipio de 
      , en representación do meu fillo/a/titorando/a (nome e apelidos, se procede),  

 

EXPOÑO: 

 

O día       de       de       notificóuseme resolución da dirección do (nome do 
centro) pola que se determinaba que o/a meu/miña fillo/a /titorando/a cometera unha con-
duta gravemente prexudicial para a convivencia do centro e se lle impoñían medidas co-
rrectoras, da que se achega copia a este escrito. 

 
En relación con isto, formulo as seguintes ALEGACIÓNS: 
 

(Breve exposición dos motivos alegados para solicitar a revisión da medida) 

 

Solicito que o consello escolar do centro, segundo o previsto no Decreto 8/2015, revise a 
dita resolución da dirección do centro ao abeiro da nova información aportada. 

 

ANEXOS 

(Indicar cando se xunte documentación complementaria) 

 

 

(Lugar),       de       de       

O/A interesado/a 

 

 

(Nome e apelidos) 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR/A DO (nome do centro) 
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25. Resolución sobre revisión de 
medidas correctoras de condutas 
gravemente prexudiciais para a 
convivencia 
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Nome e apelidos do destinatario ou dos seus representantes legais no caso de menores 
incapacitados/as) 

Enderezo (rúa, número, porta etc.) 

Código postal, localidade, concello, provincia 

 

RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN DO (nome do centro) SOBRE REVISIÓN DE 
MEDIDAS CORRECTORAS DE CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS 
PARA Á CONVIVENCIA 

 
FEITOS 
 
1. Referencia á conduta que orixinou a primeira resolución. 

2. Con data       de       de       emítese resolución desta dirección aplicando a me-
dida correctora:       

3.       en representación do/a seu/súa fillo/a, tutelado/a (nome do/a alumno/a, se 
procede) presenta, con data       de       de       solicitude de revisión, de acordo co 
previsto no artigo 54.3 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 mate-
ria de convivencia escolar. 

4. Con data       de       de      , o consello escolar emite informe de revisión coa 
seguinte proposta:       

 
CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 
 

1. O Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, establece que as correccións que se impoñan por 
parte da dirección do centro en relación ás condutas gravemente prexudiciais para a 
convivencia poderán ser revisadas polo consello escolar a instancia das alumnas ou dos 
alumnos ou, de ser o caso, das persoas proxenitoras ou representantes legais destas/es, de 
acordo ao establecido no artigo 127.f) da Lei orgánica 2/2006, para os centros públicos e o 
artigo 57.d) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito a educación para 
os centros concertados. 

 

De acordo con todo o indicado, RESOLVO: (marcar o que proceda) 
 

 Ratificar a medida correctora imposta á/ao alumna/o (nome e apelidos) mediante 
resolución do       de       de       consistente en:      . 

 Modificar a medida correctora imposta á/ao alumna/o (nome e apelidos) mediante 
resolución do       de       de       impoñendo unha nova medida correctora 
consistente en:      . 

 
Mediante este documento notifícaselle a (nai/pai/titor/a legal do alumno/a ou o propio 
alumno/a no caso de ser maior de idade ou análoga situación) e á xefatura territorial, esta 
resolución, segundo o esixido no artigo 54 do Decreto 8/2015. 
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A medida será inmediatamente executiva e esgota a vía administrativa. Contra a mesma poderá interpoñer 
recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, segundo o previsto nos artigos 116 e 117 da Lei 
30/1992, ou ben acudir ao órgano xurisdicional contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde o 
día seguinte ao da súa notificación, de acordo coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición 
contencioso-administrativa. 

 

 

 

(Lugar),       de       de       

O/A director//a 

 

 

 

(Nome e apelidos) 
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26. Suspensión de medidas correctoras 
por compromiso educativo 
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RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN DO (nome do centro) 

SUSPENSIÓN DE MEDIDAS POR COMPROMISOS EDUCATIVOS PARA A 
CONVIVENCIA 
 
FEITOS 
1. Con data       de       de       emítese resolución firme do procedemento corrector 
incoado á/ao alumna/o      . 
2. A dita resolución establece unha serie de medidas correctoras e reparadoras: (desglosar 
medidas) 
3. Con data       de       de       asínase un compromiso educativo para a 
convivencia. 
 
CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 
 
1. O artigo 55 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, establece que poderase suspender a aplicación das medidas 
correctoras adoptadas se a alumna ou o alumno corrixida ou corrixido ou, de ser o caso, as 
persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e, asinan un compromiso educativo 
para a convivencia. 

A falta de cumprimento dos compromisos adquiridos por parte da alumna ou do alumno 
ou, de ser o caso, das persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e determinará a 
aplicación inmediata das medidas correctoras suspendidas. 

 
De acordo con todo o indicado, RESOLVO: 
 
1. Suspender a aplicación das medidas correctoras impostas á/ao alumna/o       con data 
      de       de       en tanto se cumpran os compromisos educativos para a 
convivencia escolar adquiridos. 
 
Mediante este documento notifícaselle a (nai/pai/titor/a legal do alumno/a ou o propio 
alumno/a no caso de ser maior de idade ou análoga situación) esta resolución. 
 

A medida será inmediatamente executiva e esgota a vía administrativa. Contra a mesma poderá interpoñer 
potestativamente recurso de reposición no prazo dun mes, segundo o previsto nos artigos 116 e 117 da Lei 
30/1992, ou ben acudir ao órgano xurisdicional contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde o 
día seguinte ao da súa notificación, de acordo coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición 
contencioso-administrativa. 

 

(Lugar),       de       de       

O/A director//a 

 

 

 

(Nome e apelidos) 



Estas Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia foron aprobadas pola 

Dirección do Centro despois de ser avaliadas positivamente polo Consello Escolar, en 

reunión ordinaria celebrada o  26 de xaneiro de 2016 por adaptación do anterior 

Reglamenteo de Réxime Interno ao Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro polo que  se 

desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño. 

  

 
 

Valadares,  26 de  xaneiro de 2016 

 

 

 

 

 

 

A Directora 

 

 

 

 

 

Mª Cristina Rodríguez Abalde 
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