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INTRODUCCIÓN 
 

1.FUNDAMENTOS LEGAIS 
 

 De conformidade co disposto na Lei Orgánica para a mellora da Calidade 
Educativa Lei 8/2013 do 9 de decembre (LOMCE) pola que se modifica a Lei 
Orgánica de Educación  (LOE)  2/2006 do 3 de Maio que, no Título I, Capítulo II, 
artigos 16 a 21 desenrola o relativo ao ensino primario e no Título V, Capítulo II,  
artigo 120, onde se recolle que os centros docentes disporán de autonomía para 
elaborara un PROXECTO EDUCATIVO e de xestión así como as normas de 
organización e funcionamento e, en cumprimento do artigo 121 deste Título V o 
CEP IGREXA VALADARES elabora o Presente PROXECTO EDUCATIVO DE 
CENTRO. 
 

CAPÍTULO I: O CONTORNO 
 
 

1.ESTUDIO SOCIOLÓXICO DO NOSO ENTORNO 
 

Este PROXECTO EDUCATIVO (PEC)  foi elaborado polo Equipo Directivo 
tendo en conta por unha banda, a súa primeira redacción  (curso 94-95) segundo 
os criterios establecidos polo CONSELLO ESCOLAR  e as propostas feitas polo 
Claustro de profesores e, por outa banda, a súa adaptación á normativa legal 
realizada no curso 98-99 sendo aprobado e avaliado  polo Consello Escolar.   
 

No curso 2017-2018 realízase unha nova actualización dentro do marco 
normativo vixente, tendo en conta  o carácter propio do Centro e o medio no que 
está situado. Como consecuencia, atopámonos  con  un  documento que quere 
ser dinámico e inacabado (a práctica cotiá fará que  se realicen as oportunas 
adaptacións), e tamén cun documento susceptible de avaliación continua tanto no 
seu resultado (como documento) como na súa aplicación, así como, cun 
documento que debe ser  asumido pola totalidade do claustro polo  que  
constituirá  un  punto  de partida nas programacións que os profesores fagan no 
Centro. 
 
 

1.1. VARIABLES CONTEXTUAIS: o centro, o contorno e as 
características e necesidades do alumnado do centro. 

 
 
 O Centro  atópase  situado  xeograficamente no barrio das Barrocas,  

parroquia  de  Santo André de Valadares, Concello de Vigo. Considerámolo polo  
tanto como zona rururbana ubicada aproximadamente a 10 kilómetros da cidade. 
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O 99% dos alumnos do  Centro naceron en Vigo e  residen nos diferentes 
barrios que configuran a parroquia. 
 

Os pais dos alumnos son, na súa gran maioría, naturais de Valadares tendo 
en  conta  que  é esta unha zona de moi escasa emigración. Dende a súa primeira 
redacción atopamos unha tendencia a un incremento do número de pais que xa 
non son naturais de Valadares senón que alugan vivendas na zona, traballan na 
zona (aínda que non residen) ou residen en Valadares como parella. 

 
En canto o traballo en marzo de 2012 atopámonos con un 75% de pais con 

traballo e un 25% de paro. Entre as nais o paro incrementase notablemente 
chegando ata o 40% .Só un 10% declara ter un segundo traballo  e un 22% ten 
algún xubilado na casa.De entre os parados un 20% cobra subsidio de 
desemprego e só un 2% ten algún fillo bolseiro. 
 

O nivel de estudios dos  pais dos alumnos e medio (fundamentalmente 
primarios) aínda  que se nota un progresivo aumento cara a  estudios de tipo 
técnico-profesional (especialmente técnicos de F.P.). Nos últimos anos estase 
incrementando o número de títulos universitarios especialmente entre as nais. 
 

En canto o traballo  dos  pais, repártese  entre diversas profesións liberais  
(albaneles,  carpinteiros, mecánicos...) con incorporacións a empresas dentro da 
cidade e complementase con traballos agrícolas.  

 
O grao de interese  dos pais polo progreso escolar dos seus fillos 

contemplámolo dende dous puntos de vista: 
 

-Asistencia ás reunións e entrevistas cos profesores 
 

-Nivel de participación na ANPA. 
 

En canto o  primeiro  apartado  un 75% dos pais aproximadamente van ás 
reunións ordinarias convocadas polos profesores para  informar  sobre  a  marcha 
 xeral do curso. Un porcentaxe  do 90%, veñen individualmente a interesarse pola 
marcha do fillo/a  unha vez no curso, chamados polos profesores,  un 25% dos 
pais veñen a dúas ou máis veces a  entrevistarse cos profesores. Estes 
porcentaxes  que corresponden ós tres últimos cursos demostran en todo caso un 
maior interese por  parte dos pais despois das continuas campañas de 
concienciación feitas  polo  claustro de profesores. 
 

No que se  refire  o  grao de participación na ANPA. aínda que case que un 
99,5% dos  pais son socios, participan moi pouco nas  tarefas  que  o  longo  do 
curso programa dita institución. 
 

As vivendas dos nosos  alumnos son na súa maioría unifamiliares con 3 ou 
máis dormitorios e 2 baños. Máis do 85% son propietarios e viven en vivendas 
unifamiliares (só un 5% viven en piso e algo máis do 6% son de aluguer). Están 
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moi espalladas polos diferentes barrios, tamén é moi frecuente que ditas vivendas 
sexan compartidas con outros familiares - fundamentalmente avós-(nun 21 % dos 
casos). 
 

En canto a calidade da vivenda, predomina a casa nova sobre a antiga ou  
reconstruída  e a gran maioría son de pedra ou ladrillo.Máis dun 50% teñen baixo 
e primeiro piso e, un 28% teñen un segundo piso. A superficie habitable oscila 
entre 70 e 100 m ² pero  xa  hai  un  28,4% que superan os 100 m². Todas contan 
con luz  e  auga e un 44% teñen calefacción central mentres  que  un  99,7%  
contan con teléfono móbil e un 60% tamén o ten fixo. Nun 53% son familias con 
dous  fillos,un  15% teñen 3 e un 14% teñen ou ben 1 so  fillo ou 4 e máis. Un 80% 
teñen ordenador e un 70% xa conta con conexión a Internet. Existen raras 
excepcións, (1%),que non contan  cos servizos mínimos, necesitándose nestes 
casos a  intervención das institucións (vía asistenta  social)  para  solucionar  
carencias  fundamentais que inciden moi directamente nalgúns  hábitos  dos 
alumnos como a limpeza.Tamén  temos  unha  incorporación  moi  importante de 
electrodomésticos polo que podemos  considerar que a calidade de vida que 
ofrecen as vivendas é medio-alta. 
 

En marzo de 2016 a situación lingüística do alumnado é a seguinte: a lingua 
de  relación  máis  usual entre pais e fillos continua sendo o  castelá  aínda  que  
entre  os  outros membros da unidade familiar  utilízase  fundamentalmente o 
galego.Un 19% dos pais/nais gustaríalle falar sempre en galego, un 27% sempre 
fala en castelá  e un 49% aproximadamente nas dúas linguas. O galego 
emprégase moito nas conversas cos maiores e veciños pero moi pouco cos fillos e 
nas relacións diarias (compra, médico…). Hai un 36% de pais/nais que  utilizan o 
galego na casa, un 69% o considera necesario, un 13% moi necesario, un 10% 
pouco necesario e un 6% innecesario.   

 
Un 70% das familias considera que a ensinanza se debería facer nas dúas 

linguas por igual. Un 74%, alega falar galego por costume e un 10% porque é un 
hábito social. 

 
Neste mesmo ano, realizouse tamén unha enquisa tecnolóxica,  tendo en 

conta o imparable avance das novas tecnolóxicas. As conclusións foron as 
seguintes: O89% das familias teñen ordenador na casa e un 10% con internet no 
móvi. O 32% adica dúas horas ao día a ver a televisión, o 18% adica a conectarse 
a internet e un 15%  aos videoxogos. Un 74% das familias e un 21% do alumnado 
usan as redes sociais, por orde de importancia: WhatsApp, Facebook, Twitter, 
Instagram etc. 

 
O 61% das familias considera que as novas tecnoloxías contribúe a nivel 

académico no proceso de aprendizaxe pero só un 60% coñece o que fai os seu 
fillo na rede, os contidos aos que accede e supervisa os seus accesos á rede, un 
16% non coñece a súa actividade na rede. 
 

Os movementos culturais   e asociativos da zona están enmarcados 
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dentro do Centro  Cultural  e Veciñal de Valadares que con un amplo poder 
asociativo, representa a case totalidade dos veciños e  abarca  a tódalas  
asociacións que hai no pobo  (montes, veciños,caza...).Ase mesmo ofrece un 
amplo abanico de actividades que dan cabida a maioría das inquedanzas dos 
habitantes  da zona.Conta cunha biblioteca  que permanece  aberta  o  público  
fora  do horario escolar, clases de idioma, escola da banda de música,varias  
escolas  deportivas....No  barrio de Freixo tamén existe un movemento asociativo 
que se arraigou máis cos recentes problemas medio-ambientais da zona.Conta 
este barrio tamén cunha biblioteca de  nova  creación. Debemos ter en conta que 
o desenrolo das actividades por parte destas  asociacións  deixa en moitas 
ocasións sen contido a ANPA. No que  se refire a actividades extraescolares.Por 
outra banda a colaboración  entre  o Colexio e as devanditas asociacións é moi 
alto. 
 

En canto a consulta feita sobre a existencia de libros nas casas podemos 
dicir  que un 12% dos pais considera que ten moitos, un 43% di  ter  bastantes e 
un 45% afirma ter poucos.No que se refire a  lectura dos periódicos un 29% leo a 
diario, un 67% soamente as veces e un 5% nunca. Un 50% dos libros son de 
entretemento e case que a metade entre galego e castelá 
 

A zona está  suficientemente comunicada coa cidade de Vigo mediante  
transporte  público  o  que facilita a asistencia dos alumnos  a  certas  actividades 
como natación, karate...fora do horario escolar.No que  se refire os pais a gran 
maioría afirma desprazarse o traballo en coche propio. Un 90% dispón de coche  
(só un 2% di que non ten coche) e case nun 35% das casas xa hai dous ou máis. 

 
Un 75% das vivendas teñen máis dun televisor . Deles un 12% ten TV ou 

DVD na habitación do fillo e o 90% afirma coñecer os programas e videoxogos 
que o seu fillo manexa así como un control sobre o que ve en Internet. 
 

Un dato que  tamén  coidamos  e importante polo que conleva a posible 
relación pais-fillos é a afirmación que fan os pais sobre o número  de horas de 
traballo,a gran maioría afirma traballar máis de 8 horas o día e ,a media, situase 
en torno as 10 horas.Un 75% afirma ter diálogo cos seus fillos sobre os diferentes 
problemas escolares ou persoais, un 80% ten normas establecidas na casa que se 
cumpren con asiduidade e as decisións  son tomadas nun 80% conxuntamente 
pola parella. 

 
O que mais lle preocupa aos pais/nais  e o respecto (80%) a igualdade 

((75%) a tolerancia (57%) e a solidariedade (50%) 
 
As afeccións de pais e fillos coinciden en dous puntos: O deporte e a 

Música. 
 
Case que o 45% do alumnado colabora nas tarefas da casa habitualmente. 
 
O 40% dos pais afirma ler a prensa todos os días e outro 40% 
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ocasionalmente.Do mesmo xeito  un 50% acude con frecuencia a actividades 
culturais especialmente  cine a concertos e participa case que nun 25% en 
actividades  musicais e un 20% en diferentes cursos. 

 
Os pais/nais elixen este colexio polas seguintes razóns: Proximidade, 

comedor, profesorado, horario,haber sido o colexio dos pais, resultados 
académicos, lle falaron ben del ou crer no ensino público. 
 

En canto ás características e necesidades específicas do alumnado que 

debe satisfacer o centro debemos ter en conta que o CEP PLURILINGÜE IGREXA 
VALADARES recibe os seus alumnos/as  fundamentalmente do Colexio de Infantil 
da mesma localidade, a EEI Monte do Alba.  

Os dous centros, organizamos e planificamos conxuntamente diferentes 
actividades. Ademais o Departamenteo de Orientación realiza unha avaliación e 
seguimento continuo do alumnado dende a súa incorporación á EEI Monte do Alba 
e posterior a este Centro. A ANPA, común para os dous centro ofrece unha ampla 
oferta educativa que se complementa coas actividades propostas polo Centro 
Cultural de Valadares, que para moitas das súas actividades solicita as 
instalacións deste centro. 

Unha vez finalizada a etapa de Educación Primaria, o alumnado do Centro 
está adscrito ao IES Valadares, centro co que existe unha colaboración estreita 
dende o Departamento de Orientación, así como, na conmemoración de diferentes 
festividades co obxecto de que a incorporación dos alumnos/as á educación 
secundaria sexa gradual e positiva. 
 
 
CAPÍTULO II. SINAIS DE IDENTIDADE DO CENTRO  
 
 

1. CARACTERÍSTICAS  IDEOLÓXICAS DO NOSO CENTRO. PRINCIPIOS 
PEDAGÓXICOS. 
 

1.1. DE CARÁCTER XERAL 
 
1.1.1.O Centro ten carácter aconfesional. A educación que se imparte está 
baseada na tolerancia, solidariedade, o respecto a todo tipo de crenzas e opinións 
e ao reconocimiento da pluralidade lingüística e cultural de España así como, da 
interculturalidade como un elemento enriquecedor da sociedade.  
 
1.1.2.Velarase pola igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres 
e polo  respecto dos valores democráticos  de convivencia así como a prevención  
e a resolución de conflitos. 
 
1.1.3.Garantirase a liberdade de cátedra do profesorado  dentro do respecto a 
Constitución, Estatuto de Autonomía de Galicia e outras leis, decretos e 
disposicións que legalmente se establezan. A educación terá por obxecto 
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contribuír ao desenvolvemento da capacidade dos alumnos/as para regular o seu 
propio aprendizaxe, confiar nas súas aptitudes e coñecementos, así como para 
desenvolver a creatividade, a iniciativa personal e o espíritu emprendedor. 
 
1.1.4.Ningún mestre pode facer proselitismo e, está obrigado a absterse de 
calquera tipo de adoutrinamento debendo respectar a liberdade de conciencia do 
alumnado. 
 
1.1.5.A Comunidade  Educativa que forma parte do CEP PLURILINGÜE IGREXA 
VALADARES participará democraticamente na xestión do Centro a través dos 
órganos legalmente contemplados. O diálogo será un principio básico de 
actuación. 
 
 
 

1.2. DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
1.2.1. O Centro  potenciará o desenrolo  pleno da personalidade dos alumnos/as 
mediante  a formación humana integral, os principios  democráticos de 
convivencia e os deberes  e liberdades fundamentais 
 
1.2.2.-Desenrolará nos alumnos/as  os coñecementos intelectuais, artísticos, 
deportivos e profesionais  así como fomentará os hábitos  sociais, éticos e morais 
e as técnicas de traballo  dun ensino dende a liberdade, a xustiza e a igualdade. 
 
1.2.3.Respectará o pluralismo ideolóxico  de tódolos membros da comunidade 
educativa.   
. 
1.2.4.Fundamentará o seu labor nos principios que regulan a Declaración dos 
Dereitos Humanos así como a Declaración dos Dereitos do Neno. Rexeitarase 
calquera tipo de discriminación. 
 
1.2.5.O Centro manterá sempre  o  seu carácter de tal  e as reivindicacións 
desenrolaranse sempre nun clima  positivo e dentro dun marco pedagóxico e 
metodolóxico. 
 
1.2.6.O Colexio non será responsable único da educación dos nenos/as nin suplirá 
 ou arrogará funcións propias dos pais, da sociedade ou das institucións. A súa 
misión será a de coadxuvar  cos alumnos, pais e institucións  no aprendizaxe e as 
formas  xustas de convivencia. 
 
1.2.7. O centro mostrarase partidario dunha educación solidaria, cooperativa, 
tolerante e participativa, non descriminatoria  por razón de sexo, raza, relixión, 
ideoloxía ou calquera outro feito diferencial, resaltando a coeducación en todos os 
seus ámbitos. 
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1.3.8.Apostamos pola integración do alumnado. Potenciarase que os alumnos/as 
con necesidades educativas , inmigrantes ou de outras realidades culturais se 
integren na nosa comunidade educativa non só escolarmente senón tamén na 
dimensión social e humana. 
 
1.2.9. Potenciarase a atención á diversidade do alumnado, a atención 
individualizada, a prevención das dificultades de aprendizaxe e a posta en práctica 
de mecanismos de reforzo tan rápido como se detecten calquera tipo de 
dificultade. 
 
1.2.10. Valorarase a pluralidade lingüística e cultural. Fomentarase o hábito de 
lectura e adicarase un tempo diario á mesma. 
 
1.2.11. A lingua castelá ou a lingua galega utilizarase como apoio no proceso de 
aprendizaxe da lingua estranxeira. Priorizarase a comprensión e a expresión oral. 
Estableceranse medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas na 
ensinanza e avaliación da lingua estranxeira para o alumnado con discapacidade, 
en especial para aquel que presenta dificultades na súa expresión oral. 
 
 

2.- OBXECTIVOS  
 
2.1.- OBXECTIVOS DERIVADOS DA PROPIA IDENTIDADE 
 

1.-Mellorar a disciplina e a responsabilidade  tanto individual como colectiva. 
 
2.-Fomentar nos alumnos/as o espíritu comunitario, participativo e de 
solidariedade. 
 
3.-Posibilitar a participación dos diferentes colectivos (pais/nais, profesores/as 
e alumnos/as) na xestión e control do Centro sen máis limitacións  que a 
liberdade, o respecto e as impostas polas leis. 
 
4.-Estar aberto ás achegas e suxestións que os profesores/as, os pais/nais e 
  os propios alumnos/as fagan tanto individual como colectivamente, ben de 
forma directa ou a través das súas organizacións. 
 
5.-Recoñecer por todos  os colectivos do Centro ás directivas das                     
        ANPAS  elixidas libremente polos pais/nais e recoñecer así mesmo a súa 
autonomía. 
 
6.-Recoñecer o mesmo rango a tódalas áreas  de aprendizaxe e as  
actividades  recollidas nos Programas e nos Plans do Centro así como o 
dereito e  o deber de tódolos alumnos/as a realizalas e respectalas. 
   
7.-Ser sensible ás necesidades que a sociedade demanda e as  carencias que 
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a mesma sociedade xera dando unha resposta efectiva a todas elas. 
 
8.- Dar resposta ás necesidades de formación permanente do profesorado. 
 
9.- Favorecer e estimular o contacto directo e frecuente pais/nais/profesores 
en ámbolos sensos baseándose no principio de participación no proceso de 
ensino-aprendizaxe. 
 
10.-Fomentar que todos os alumnos/as sexan copartícipes non só do seu  
propio proceso de instrución senón do dos seus  compañeiros, baseándose 
 no principio  de cooperación e solidariedade. 
 
11.-Organizar e colaborar nas actividades complementarias e extraescolares  
integradas nas correspondentes Programacións  Xerais Anuais. 
 
12.-Respectar todas as ideoloxías e crenzas e intentar dar ao alumnado as 
informacións o máis obxectivas posibles  para que  progresivamente forme os 
seus propios criterios e,  analizando  a realidade poida tomar, no seu 
momento, decisións responsables.  

 
 
2.2- OBXECTIVOS XERAIS DA EDUCACIÓN PRIMARIA  (D. 105/2014 de 4 setembro) 
 
1.- Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar 
de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 
dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 
 
2.- Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 
responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en sí mesmo/a, 
sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 
aprendizaxe, e espírito emprendedor. 
 
3.- Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos 
que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, 
así como nos grupos sociais cos que se relacionan. 
 
4.- Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre 
as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non 
discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 
 
5.- Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e 
desenvolver hábitos de lectura en ambas linguas. 
 
6.- Adquirir a competencia comunicativa básica en lingua inglesa que lles permita 
expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 
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7.- Desenvolver as competencias matemáticas básicas que lles permitan a 
resolución de problemas que requiran a realización de operacións elementais de 
cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos 
ás situacións da súa vida cotiá. 
 
8.- Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias 
sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados 
e vinculados con Galicia. 
 
9.- Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e 
da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben 
e elaboran. 
 
10.- Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 
construción de propostas visuais e audiovisuais. 
 
11.-  Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, 
respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para 
favorecer o desenvolvemento persoal e social. 
 
12.- Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos 
de comportamento que favorezan o seu coidado. 
 
13.- Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 
personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude 
contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e 
de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 
 
14.- Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na 
prevención dos accidentes de tráfico. 
 
15.- Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 
sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron 
achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 
   
 

3. NOTAS IDENTIFICATIVAS DO NOSO CENTRO 
 

3.1. DESCRICIÓN 
 

O Centro Plurilingüe IGREXA  VALADARES é un Centro de titularidade 
pública e polo tanto dependente da Consellería de Educación e Ordenación  
Universitaria  da XUNTA DE GALICIA onde se imparte a Etapa de Educación 
Primaria. 
 

3.2. Nº DE UNIDADES  
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O CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES acolle seis niveis 

correspondentes a Educación Primaria. Conta  tamén  cunha  unidade de 
Pedagoxía Terapéutica  que atende os alumnos con dificultades de aprendizaxe. 

De acordo co actual  catálogo de postos de traballo o Centro ten a seguinte 
composición: 

 Centro de 7 unidades 

 7 mestres/as de Educación Primaria 

 1 mestres/as de Filoloxía Inglesa 

 0 mestre/a de Filoloxía Francesa 

 1 mestre/a de música 

 1 mestre/a de Educación Física 

 Un mestre/a de Pedagoxía Terapéutica……( de xeito provisional un 
mestre/a compartido de Audición e Linguaxe. 

 Un orientador/a compartido. 
 

 Con esta composición o Colexio conta con 7 Unidades de primaria (con 
dous grupos en quinto).  
 
 Esta composición pode variar cada curso en función da matrícula. 
 

3.3. PROFESORADO E PERSOAL AUXILIAR 
 

3.3.1 PROFESORADO  
 

Tendo en conta o número de unidades cada curso a Consellería fixará o 
catálogo de postos de traballo. 

 
Neste curso 2017-2017 temos 14 profesores (entre titores e especialistas) 

 
A estes profesores hai que engadirlle o profesorado dedicado á área de 

Relixión.  
 
O Centro conta cun orientador/a compartida coa EEI Monte do Alba. 
 
O profesorado  do Centro reside habitualmente na cidade de Vigo. 

 
Cada profesor desempeña a función que ten asignada segundo o catálogo 

de postos de traballo exposto noutro apartado. 
 

En canto ao  profesorado  estará  no  Colexio no mesmo horario cos 
alumnos, engadíndolle  as horas de permanencia que a lexislación actual lles 
esixe, actualmente o complemento horario faise os martes pola tarde de 3,30 a 
6,30. O cumprimento da prolongación de xornada  terá a suficiente flexibilidade 
para permitirlle ó profesorado a asistencia a reunións, cursos de 
perfeccionamento,ou calquera outra  actividade que redunde en beneficio do 



PROXECTO EDUCATIVO 
CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES 

 15 

Centro. 
 

3.3.2 PERSOAL NON DOCENTE 
 
 O CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES  conta con 4 persoas que 
traballan como persoal non docente. Están baixo a supervisión directa do 
secretario do Centro. 
 
 Son as seguintes: 
 

 Un porteiro-vixiante  (nomeado polo Concello) 

 Unha cociñeira (oficial 1ª de cociña) 

 Dúas axudantes de cociña  
 
 O seu horario é o seguinte: 

 Porteiro-vixiante de 8:00 h. ás 15:00 h. 

 Pesoal de cociña de 9:00 h. ás 16:30 
 
1.PORTEIRO-VIXIANTE: 
 
  Segundo o estipulado nas normas que entrega o Concello o seu 
traballo concrétase en: 
 

 Abrir e pechar as portas do Centro segundo o horario establecido. 

 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. 

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

 Impedir o acceso de persoal non docente ás aulas en horario lectivo. 

 Non permitir a retirada  de ningún tipo de mobiliario sen permiso da 
Dirección do Centro. 

 Avisar á Dirección dos desperfectos que se observen nas 
instalacións (inmobles, xardíns, etc). 

 Prender e apagar a calefacción do Centro nos días lectivos e no 
horario que determine a Dirección do Centro. 

 Comunicar á Dirección do Centro calquera  incidencia extraña 
detectada  durante os períodos de tempo nos que este está pechado. 

 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. 

 Efectuar pequenas reparacións de tipo bricolaxe: persianas, 
cisternas, pechaduras, portas, ventás, colocación de cristais, 
albanelería, carpintería, pintura, fontanería, etc. 
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 Efectuar traballos de mantemento preventivo que poida realizar unha 
persoa soa: substitución de tramos de aramado, pintado de columnas 
e estructuras metálicas, etc.  

 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. 

 
 
2.PERSOAL DE COCIÑA: 
 
                     Dentro do seu horario esta comprendido o tempo para a comida que 
está fixado entre ás 13 a 14 horas. Ás 14,15 deberán empezar a servir a comida ó 
alumnado e colaboradores, unha vez rematada a mesma realizarán as tarefas de 
limpeza que lle son propias.  
 
No PROTOCOLO de FUNCIONAMENTO  do servizo de Comedor contémplanse 
as funcións que lle son propias o seu posto de traballo. 
 
 Segundo o artigo 9 da Orde do 21 de febreiro de 2007, correspóndelle ao 
persoal laboral do servizo de comedor as seguintes funcións (funcións, acordes 
coa súa categoría profesional, nos termos que estableza o convenio colectivo de 
aplicación). 
 

 Elaboración de comidas de acordo co menú aprobado polo Consello 
Escolar. 

 Velar pola calidade e conservación dos alimentos, cumprindo as 
normas de sanidade e hixiene. 

 Servizo de atención ás mesas dos usuarios. 
 Limpeza das instalacións e equipamentos do servizo de comedor 

escolar, coidando o seu uso e conservación. 
 Informar ao encargado/a do servizo de comedor escolar daquelas 

outras cuestións que afecten ao funcionamento do servizo. 
 Colaborar no seguimento dos protocolos de seguranza e hixiene e 

de riscos laborais. 
 Asistir, se é o caso, as actividades específicas programadas dentro 

do Plan de Formación Continuada. 
 

3.4.ALUMNADO 
 
3.4.1.ADMISIÓN: 

 
O número de alumnado é o resultado do proceso de matriculación que se 

fai cada curso segundo a lei de educación. Estes alumnos/as, distribuiranse  en 
seis niveis de primaria e con tantos grupos como a ratio faga necesario. 
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O CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES ten adscrito como Centro de 

infantil a EEI MONTE DO ALBA polo que a reserva de praza dos alumnos/as de 5 
anos deste Centro faise automaticamente salvo que as familias manifesten o 
contrario. 

 
3.4.2.AGRUPAMENTO: 

 
O criterio básico da adscrición dos alumnos/as aos grupos de nivel será a 

orde alfabética de apelidos. Teranse en conta ademais os seguintes aspectos: 
 
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) 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. 

 
  A adscrición do alumnado será decidido pola Comisión de Coordinación 
Pedagóxica previo informe do Departamento de Orientación. 
 

O número de grupos  por  nivel será determinado polo  claustro, no mes de 
abril  de cada ano á vista das circunstancias que no seu momento concurran. 

 
3.4.3.CARACTERÍSTICAS SINGULARES DO ALUMNADO: 
 

O alumnado do  CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES está marcado 
pola dispersión xeográfica xa que o ser o Centro creado na súa orixe como  
colexio  comarcal recibe alumnos de unha distancia considerable. Son polo tanto 
de núcleos de poboación xeralmente pequenos sen grandes intereses comúns. 
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Esto tamén representa  unha  dificultade á hora de realizar actividades de 

carácter  extraescolar  xa que a maioría deben marchar ás 15,15 h. no transporte 
escolar (final do servicio de comedor) ou  a saída da xornada escolar (14,15 h.)  
 
 

3.5.- INDICADORES DA ESTRUCTURA DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO 
 
RATIO PROFESOR - ALUMNO 
 

A ratio profesor alumno  será a que  resulte da matriculación en cada curso 
se ben teremos sempre en conta as ratios legais de Primaria (1/25) procedéndose 
aos correspondentes desdobramentos  cando se supera esta ratio. 
 

3.6-COMO TRATAMOS AS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 
 
  
 A escolarización do alumnado con necesidades específicas de apoio 
educativo rexerase polos principios de normalización e inclusión e asegurará a súa 
non-discriminación e igualdade efectiva no acceso e permanencia no sistema 
educativo. 
 
 A identificación e valoración do alumnado con necesidades específicas de 
apoio educativo e, de ser o caso, a intervención educativa derivada desa 
valoración, realizarase de forma o máis temperá posible. 

 
A atención dun alumno/a por parte do profesor/a especialista en Pedagoxía 

Terapéutica ou Audición e Linguaxe requerirá a solicitude previa do profesor/a 
titor/a ao Departamento de Orientación unha vez observadas dificultades para 
seguir o currículo ordinario. 

 
Será o Departamento de Orientación conxuntamente co titor/a o encargado 

de decidir se un alumno/a ten necesidades educativas especiais así  como 
propoñer á Administración as modalidades educativas máis axeitadas. Así mesmo, 
será o encargado de establecer os recursos de apoio ou a necesidade de realizar 
ou non unha adaptación curricular. Dita adaptación será realizada polo profesor 
titor/a ou profesor especialista que imparta unha determinada área co 
asesoramento do Departamento de Orientación. 

 
As avaliacións do alumnado con adaptación curricular realizaranse tendo en 

conta os obxectivos establecidos en dita adaptación. 
 
Sen prexuízo da permanencia durante un curso máis na etapa, a 

escolarización do alumnado con necesidades educativas especiais poderá 
prolongarse un ano máis, sempre que iso favoreza a súa integración 
socioeducativa. 
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 Excepcionalmente, en función das necesidades do alumnado e das 
adaptacións curriculares, pódense facer intervencións diferenciadas  debidamente 
temporalizadas, fóra da aula, sempre previa autorización da familia. 
 
 

3.7.- COEDUCACIÓN 

 
A lexislación actual establece como normativa  o  principio  de non 

discriminación por razón de sexo co fin  de que as desigualdades baseadas no 
sexo-xénero que se producen na sociedade non sexan transmitidos pola 
educación académica. 

 
A análise do  sistema  educativo produciu ampla documentación que 

permite  reformular  convenientemente tanto as intencións como os pasos  a dar 
para conseguir unha escola coeducativa. 

 
Unha educación libre  de elementos sexistas require unha nova perspectiva 

na que  o masculino e o feminino sexan considerados  como  categorías   non 
hexemónicas.Trtase  de conseguir un Proxecto Educativo  humano  máis xusto e 
igualitario. 

 
Nas recomendacións de organismos internacionais e da política educativa  

de  varios  países hai dous aspectos nos que existe un acordo  xeneralizado sobre 
a súa importancia na educación: 
 

-Uso de linguaxe non discriminatorio 
-Medidas de acción  positiva  para introducir a  dimensión da igualdade. 

 
A avaliación das actuacións recollidas nos programas de igualdade de  

oportunidades  entre  os sexos da Unión Europea, indica que a educación  non  
sexista  non só conduce a unha maior igualdade  dentro da aula senón que 
mellora tamén a calidade da ensinanza en todos os sentidos. 
 
OBXECTIVOS 
 

 O rexeitamento a calquera discriminación baseada en diferenzas de 
raza,  sexo,  clases sociais, crenzas e outras características  
individuais  e  sociais, forman parte dos obxectivos educativos. 

 A educación para a igualdade entre os sexos estará presente a 
través  de tódalas  áreas o longo das etapas educativas. 

 
Obxectivos das áreas curriculares: 
 

A) Área de Educación Física: Participar  en  xogos e actividades evitando  a 
 dis-criminación   por  características  persoais,sexuais e sociais  e  as 
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actitudes    de insolidariedade nas actividades competitivas. 
 

B) Área de Ciencia Naturais e Sociais: 
* Evitar modelos  de  home e  muller estereotipados. 
* Estudar o  medio físico como base  da  vida  das persoas. 
* Evitar  a  división sexual  do traballo 
* Desenrolar  unha  actitude crítica  ante  a  imaxe da muller  nos 
medios de comunicación. 
* Alentar  as  formas organizativas  baseadas  no  respecto, 
 cooperación e  o  ben  común. 

 
C) Área de Educación Artística: 

 
* Potenciar  o  desenrolo da  creatividade  sin  límites por razón de 
sexo. 
* Fomentar  a actitude crítica  ante  a  concepción da arte como 
espacio reservado o colectivo masculino. 

 
D) Área de Lingua: 

 
* Achegarse  á  linguaxe con espírito investigador, sen  prexuízos. 
*Traballar sobre recursos lingüísticos  que propicien un mellor 
coñecemento  da  realidade. Adecuada representación e equilibrio na 
comunicación. 
* Investigar  sobre  as escasas posibilidades  que tiveron as mulleres 
na produción  científica,  literaria e lingüística. 
* Utilización do dicionario con  criterios  non  sexistas. 
* Atención  aos textos discriminatorios,  obras  de  literatura, non 
confundir fondo e  forma (unha mensaxe moi  sexista pode estar 
relatada de  forma impecable sen  que  esta signifique que se debe 
aceptar o seu contido sen criticalo). 
* Recuperar  textos  de autores que  equilibren  as lagoas existentes 
ou inviten a reflexionar  sobre as dificultades que tiveron as mulleres 
no  campo da creación literaria 
* Valorar  os  esforzos dirixidos a  utilizar a linguaxe non sexista. 

 
E) Área de linguas estranxeiras: 

 
* Ademais de  ter en conta tódalas consideracións feitas na área de 
lingua e literatura castelá, na ensinanza dunha segunda lingua é 
importante resaltar os  diferentes tratamentos do sistema 
sexo-xénero que se dan en culturas diferentes, o seu carácter é 
eminentemente cultural e polo tanto modificable 

 
F) Área de matemáticas: 

 
* Nesta área persisten aínda moitos prexuízos  en canto a 
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capacidade  de alumnos e alumnas para abordala. 
 

E necesario pois: 
 

* Revisar eses prexuízos que están operando  sen  fundamento. 
* Ampliar o  ámbito das experiencias. 
* Nos  problemas non transmitir  situacións  estereotipada. 
* Expor a  historia  da matemática como acumulación progresiva de   
  coñecementos nos que tamén participaron as mulleres,  aínda  que 
a súa  presenza  se  tivera borrado por  factores  ideolóxicos. 
 

 

3.8.- XORNADA LECTIVA 
 
 A xornada lectiva desenrolase en sesión continua de mañá.  
 
 A hora de entrada é ás 9:15 horas e a de saída ás 14:15 horas durante os 
días lectivos da semana. Neste horario contémplase un período de recreo de 
12:00 a 12:25 horas.  

O recinto escolar permanecerá pechado ata 15 minutos antes da entrada e 
volverá a pecharse 15 minutos despois da saída. Nese período anterior e posterior 
a xornada escolar haberá unha vixilancia dos patios por parte do profesorado que 
lle toque a quenda do recreo. 
 
 A  partir das 14:15 horas dará comezo o servizo de COMEDOR ESCOLAR 
para os alumnos transportados e aqueles outros que desexen utilizar dito servizo. 
Este servizo remata ás 15:00 horas aproximadamente. 
 
 O CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES conta cun centro asociado  
para o uso do comedor escolar, este centro é a EEI MONTE DO ALBA. O servizo 
de COMEDOR ESCOLAR para o alumnado transportado por parte do persoal 
responsable, dende o Centro asociado, comeza aproximadamente ás 14:00 h., 
momento de chegada do transporte. Para o resto do alumnado non transportado o 
servizo de comedor comeza ás 14:15 horas. 
 
 Unha vez rematado o servizo de comedor a ANPA dispón dun servizo de 
gardería ata as 16:00 h. Este servizo compleméntase cun AULA MATINAL 
ubicado na EEI MONTE DO ALBA e con servizo de transporte ata o CEP 
PLURILINGÜE IGREXA VALADARES aberta dende as 7:45 h ás 9:15 h. 
 
 As actividades extraescolares terán un horario entre as 16:00 horas e as 
18:00 horas. Durante este horario, no Centro haberá un profesor de garda 
segundo o calendario establecido. 
   
 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO CENTRO 
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4.1.INSTALACIÓNS E MATERIAL 

 
A continuación facemos unha descrición do Centro no que se refire ao seu 

aspecto físico e ao material que se atopa en cada espazo. 
 

AULAS: 
 
              O Centro conta con 17 aulas  (de 9 m. por 6 m.) distribuídas do seguinte 
xeito: 
 

 12 aulas de Primaria 

 1 aula  de Informática  

 1 aula de laboratorio 

 1 aula de Idioma (inglés) 

 1 aula de Música (cunha extensión maior e insonorizada) 

 1 aula de Relixión 
 

 
Ase mesmo, conta coas seguintes dependencias auxiliares: 
         
         PLANTA BAIXA   
 

-1 SALÓN DE ACTOS  con escenario e cadeiras para os usuarios, un 
proxector ,  

equipo de son, ordenador portátil e 4 altavoces. 
-1 AULA-BIBLIOTECA  de  45  m²  dotada  con (+ -) 5.000 volumes  .Conta 
tamén con mesas e cadeiras para alumnado, unha mesa de profesor co seu 
correspondente sillón, 2 ordenadores, un proxector e unha TV.; expositor de 
libros  e “o recuncho do conto”. 
-1 AULA-LUDOTECA, con dous armarios de madeira baixos e dous lavabos 
baixos. 
-1 COMEDOR de 200 m² con 18 mesas dotadas cada unha con 6 
cadeiras,un mostrador para servir a comida, un mostrador para garfos, 
culleres e coitelos e un armario paneira e tres carros de servir. 
-1 OFFICE de 14 m²  con un lavalouza marca SAMMIC (adquirido en abril 
de 2016), un armario de aluminio para gardar pratos e vasos, unha mesa 
con cuberta de pedra de  0,90 m por 1,50 m,2 fregadeiros de aceiro 
inoxidable 60 cm², un deles con dosificador de xel. 
-1 COCIÑA de 48 m².  dotada  con 2 armarios grandes de aluminio  para  
gardar útiles de cociña,1 armario de aluminio pequeno para os útiles de 
limpeza, 1 neveira  de grande capacidade de aceiro inoxidable, 1 mesa 
quente grande marca ZANUSI, unha lavadora marca OTSEIN, una  
peladora marca SAMMIC, 1 frixideira  marca JEMI, 2 fregadeiros de 60 cm². 
de aceiro inoxidable con dosificador de xel,1 marmita  de gas marca 
FAGOR, 1 escurreverzas de  aluminio, 1 quentador de auga marca  
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JUNKER,1 mesa de 80 cm por  70 cm. de aceiro inoxidable e outra de 80 
por 80 cm, 1 cociña industrial con  catro  fogos e dous fornos  marca   
FAGOR, 1 campá de  saída de gases  por enriba  da  cociña e un extractor 
de aire (instalado no verán de 2009), un forno de convección marca 
FAGOR (adquirido en 2017), un abatedor marca FAGOR (adquirido en 
decembro de 2013),unha sartén vasculante maca FAGOR (adquirida en 
2015) e un microondas marca Grunkel (adquirido en 2017). 
-1 DESPENSA con 1  arcón  conxelador  de 350 l. de capacidade. 

 
 En dependencias anexas á cociña temos: 
 
          -1 vestidor para as cociñeiras 

-1 vestidor para o persoal de limpeza 
-1 almacén para patacas 
-1 almacén para material do servizo de limpeza con dúas estanterías 
-1 comedor  pequeno con 8 mesas e 20 cadeiras de plástico. 
-1 Servizo para as  cociñeiras dotado con dosificador de xabón e con     
    dispensador de papel. 
-1 Conserxería dotada con  mesa e sillón de profesor así como con 4 

taquillas. 
 

Anexo ao salón de actos temos: 
 

-1 Almacén para material de son. 
 

PRIMEIRA PRANTA:   
 

-1 Despacho de Dirección  dotado cunha mesa, un sillón, 4 cadeiras 1  
armario arquivador, un armario mural modular de  catro  corpos, un 
botiquín, 2 armarios pequenos, un ordenador, unha impresora  marca 
BROTHER modelo HL-5250DN,  unha impresora a cor  marca HP modelo 
CP2025, dous teléfonos,   un FAX   marca   BROTHER modelo 2820 ,unha 
central do sistema de alarma, un scáner marca EPSON modelo 2480, 2 
DVD marca DENON modelo 520AE, un amplificador modelo TL2000 e un 
SAI COOLBOX modelo Scudo-negro. 
-2 servizos para profesorado 
-1 Sala de Xuntas e de Profesores cunha mesa alongada, unha mesa 
redonda, tres armarios de madeira (un deles con estantes na parte 
superior) e  un  armario  de ferro, varias cadeiras tapizadas, un  moble  
mural con estanterías, dúas fotocopiadoras marca KONICA MINOLTA e  
INEO e dous ordenadores. 
-1 Almacén para material escolar cunha fotocopiadora, unha 
encuadernadora, unha guillotina, un moble de aluminio con portas de 
cristal, un armario de ferro e unha mesa de madeira grande. 
-1 titoría para 1º,2º e 3º nivel con diferente material. 
-1 titoría para 4º,5º e 6º nivel con material audiovisual: proxector de 
opacos, 
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-1 aula de música de  80 metros cadrados  parcialmente insonorizada con 
diverso material propio dese departamento (1 ordenador, equipo de música, 
pizarra dixital con proxector, órgano, varios xilófonos, instrumentos de 
percusión, TV, DVD…) 
-1 Despacho de secretaría  cunha mesa, un sillón,  dúas  cadeiras, 4 
armarios arquivadores metálicos,1 ordenador, impresora,1 fotocopiadora , 1 
plastificadora, 4 arquivadores, 2 armarios de madeira e un SAI. 
-1 Despacho de  Xefatura  de  Estudios cunha mesa, un sillón,  dúas  
cadeiras, dous arquivadores  unha estantería de madeira, 1 ordenador, 1 
impresora marca HP Laser 1000 e un SAI. 
-1 Despacho para ó DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN cunha mesa, un 
sillón,dúas cadeiras ,un armario  mural grande, 1 arquivador, un ordenador 
e un SAI. 
-1 Aula de informática con proxector, pizarra dixital, 14 ordenadores e un 
impresora marca EPSON modelo EPL-N3000. 
-1 Local para uso da ANPA cun ordenador. 
-1 Aula habilitada para AL cun ordenador. 
 
SEGUNDA PRANTA: 

 
-2 Servizos para alumnado. 
-1Titoría para o Club de Lectura con mesa de madeira, varias cadeiras 
tapizadas, un armario  grande de madeira, un armario mural con portas de 
cristal e un arquivador de ferro. 
-1 Aula habilitada para PT. 

 
TERCEIRA PRANTA: 

  
-2 Servizos para alumnos. 

 
 OUTRAS DEPENDENCIA: 
 

Conta ademais o Centro cunha pista polideportiva na parte dianteira do 
edificio  e dous servizos exteriores con 4 duchas cada un. 
 
 Na parte posterior temos un patio cuberto duns 1.500 m2  totalmente 
pechado con tres gradas, con luz e dous almacéns, un para material de E.F. e o 
outro para almacén de conserxería . A este patio cuberto pódese acceder polo 
exterior do edificio ou a través de dúas portas interiores; unha situada no Salón de 
Actos e outras nas dependencias de limpeza  
 
 MATERIAL: 
 
 O material pedagóxico para uso do profesorado estará almacenado nas 
diferentes dependencias de titorías e no almacén xeral. Todo o material estará 
inventariado e calquera modificación ou cambio de ubicación deberá ser 
rexistrado. 
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5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 
ACTIV. COMPLEMENTARIAS: Son as actividades didácticas que se fan co 
alumnado  en horario lectivo  e que forman parte da programación. 
 
ACTIV. EXTRAESCOLARES:   Aquelas que sendo organizadas polo Centro e 
figurando na Programación Xeral Anual e, polo tanto, aprobadas polo Consello 
Escolar, realízanse fora do horario  lectivo. Serán sempre de carácter voluntario e, 
preferentemente, organizadas pola ANPA ou empresa na que ela delegue. 
 
FUNCIÓNS DO EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 
 

Promover, organizar e facilitar este tipo de actividades. 
 
COMPOÑENTES DO EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

O coordinador/a  que será preferentemente un mestre propietario definitivo. 
 

Será designado polo Director/a a proposta do Xefe/a de Estudios e oída a 
Comisión de Coordinación Pedagóxica. 
 

Actuará baixo a dependencia directa do Xefe/a de Estudios e en estreita 
colaboración co Equipo Directivo. 
 

Será nomeado por dous anos. 
 

FUNCIÓNS DO COORDINADOR: 
 
1. Elaborar a programación anual deste tipo de actividades para o que se terán 

en conta as propostas dos Equipos de Nivel, as orientacións do Claustro e da 
Comisión de Coordinación Pedagóxica. 
 

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

3. Proporcionar aos profesores e aos pais a información relativa as actividades do 
equipo. 
 

4. Promover e coordinar as actividades  deportivas e culturais, que se realicen en 
horario lectivo, en colaboración co Claustro, a Comisión de Coordinación 
Pedagóxica, os Equipos de Nivel e a ANPA. 
 

5. Coordinar a organización dos intercambios  culturais e calquera  tipo de viaxes 
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que realicen os alumnos. 
 

6. Distribuír os recursos  económicos destinados ao efecto procedentes das 
achegas das institucións, asociacións ou do propio Centro logo da aprobación 
do Consello Escolar. 
 

7. Organizar a utilización da biblioteca do Centro. 
 

8. Elaborar unha memoria final  do curso coa avaliación das actividades 
realizadas que se incluirá na memoria do Centro. 
 

9. Presentar propostas ao Equipo Directivo para a realización de intercambio de 
actividades cos centros do seu entorno. 

 
Para realizar actividades  complementarias fóra da localidade onde 

está situado o centro deberase cumprir os seguintes requisitos: 
 

 Aprobación do Consello Escolar 
 

 Autorización escrita dos pais ou titores legais  
 

 Os alumnos deberán ir acompañados dos profesores titores. En calquera 
caso a proporción será dun profesor/a por cada vinte alumnos. Caso de que 
a saída sexa por máis dun día (entendendo como tal o durmir fóra unha 
noite) a proporción será de un profesor/a por cada quince alumnos. 

 
 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 

As  actividades  deportivas  están  encadradas dentro das actividades 
extraescolares e polo tanto son competencia da  ANPA  tanto  na  súa  
organización  como  no seu desenrolo. 

 
 

6. SERVIZOS 
 
6.1.COMEDOR ESCOLAR 
 
 O Centro conta cun comedor escolar que, salvo acordo do Consello 
Escolar, funciona por Xestión Directa do propio Centro. Segundo o Decreto 
132/2013 de 1 de agosto (Dog nº 154 do 13 de agosto) este comedor está 
clasificado como comedor de tipo C (entre 151 e 250 comensais) 
 
 A  súa capacidade está fixada en  178  comensais incluídas as prazas de 
cobertura obrigatoria: director/a, encargada, persoal de cociña e persoal 
colaborador. 
 



PROXECTO EDUCATIVO 
CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES 

 27 

 O funcionamento  deste servizo rexerase polas normas que en cada 
momento dite a Consellería de Educación. 
 

 
O seu funcionamento é o seguinte: 
 

  Á saída do colexio (14,15 h.) o alumnado dirixirase ao pavillón para colocar 
as mochilas nos percheiros correspondentes . Unha vez colgadas farán unha 
única fila para entrar no comedor. O persoal colaborador irá indicando a entrada. 
Previamente deberán lavalas mans. 
 
 Unha vez dentro, usarán o autoservicio do comedor. O alumnado de 1º 
curso e o alumnado colaborador serán os primeiros en entrar ao comedor. Os 
alumnos/as de 1º terán a comida servida nas mesas por parte das cociñeiras.   
 
 Unha vez todo o alumnado estea dentro do comedor o persoal colaborador 
pasará lista. Rematada a comida, os usuarios colocarán os útiles de comer  no 
lugar destinado a tal fin e volverán ao seu sitio. Non se sairá do comedor ata as 
14:45 aproximadamente. Os primeiros en saír do comedor serán os alumnos/as de 
primeiro curso. 
 Unha vez fóra do comedor realizarán xogos ou outras actividades ata que 
soe o timbre de finalización do servizo aproximadamente ás 15:00 horas. Neste 
momento farán filas por cursos para entrar a recoller as súas pertenzas (os días 
de chuvia, no pavillón e os días soleados nos soportatis). O persoal colaborador 
indicará a entrada os mesmos. 
Recollidas as súas pertenzas o alumnado transportado disporase nos soportais 
por cursos e liña de transporte. 
 
 O alumnado de infantil accederá ao comedor no momento de chegada do 

transporte (o alumnado que non sexa transportado por persoal colaborador, 
accederá ao comedor ás 14:15 h.) Primeiramente deixarán as súas pertenzas no 
lugar habilitado para tal fin e lavarán as mans. Unha vez rematado, recollerán as 
súas pertenzas  e disporanse en filas para acceder ao autobús. 

 
Para o funcionamento do comedor cóntase co seguinte persoal:   

 

 Unha cociñeira oficial 2º de cociña 

 Dúas  axudantes de cociña 
 

A colaboración será exercida de xeito voluntario polo profesorado do 

Centro. De non ser suficientes os colaboradores as colaboracións dos pais/nais, 
titores ou acolledores familiares do alumnado matriculado no Centro serán 
aceptadas pola Dirección do Centro segundo o artigo 9.3 do Decreto 132/2013). 

 
No caso da EEI Monte do Alba, centro autorizado a comer nas instalacións 

do CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES, un membro do equipo docente de 
Centro acompañará ao alumnado e será quen exerza facultades de garda, control 



PROXECTO EDUCATIVO 
CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES 

 28 

e disciplina deste alumnado. As colaboracións para este alumnado serán exercida 
preferentemente por persoal do citado Centro. No caso de non existir persoal 
suficiente, as colaboracións dos pais/nais, titores ou acolledores familiares do 
alumnado matriculado no Centro, serán aceptadas pola Dirección do CEP 
PLURILINGÜE IGREXA VALADARES. Estas colaboracións implican a recollida do 
alumnado na EEI MONTE DO ALBA, é dicir, as tarefas anteriores ao servizo de 
comedor escolar, tarefas durante o servizo de comedor e as tarefas ao finalizar 
dito servizo ata que saen os autobuses. 

 
A selección de membros da Comunidade Educativa como colaboradores 

voluntarios nas tarefas de atención e apoio ao alumnado usuario do comedor 
escolar, cando non exista número suficiente de persoal docente rexirase polos 
criterios,  aprobados polo Consello Escolar e recollidos no Programa de Prestación 
do Servizo de Comedor. 

 
 A  relación  de  colaboradores será comunidada á Xefatura Territorial de 

Educación. A proporción de colaboracións farase tendo en conta a seguinte ratio 
(un  por cada 40 rapaces ou fracción nos alumnos de primaria e un por cada 15 
nos de infantil), artigo 8º da orde 21 de febreiro de 2007. 
 
 En calquera caso, e tendo en conta a importancia do comedor para a 
comunidade escolar o Equipo Directivo do Centro fará os máximos esforzos para 
mellorar dito servizo. 
 
6.2.TRANSPORTE ESCOLAR 
 

O Colexio  conta   ase mesmo  con  servizo  de transporte escolar que 
abrangue dúas  rutas , unha do barrio de Freixo e a outra que percorre os barrios 
da Costa, Balada  e  Garrida.  Ámbalas dúas rutas saíran da cabeceira do 
percorrido arredor das 8:50 horas e chegarán ao Centro arredor das 9:10 horas. 
Calquera modificación no percorrido ou nas paradas debe ter a correspondente 
autorización escrita da Xefatura Territorial a través do servizo de transporte 
escolar. 
 

Queremos facer constar  a  necesidade de manter os transportes da Costa 
e  o  do  barrio  do Carregal xa que,aínda que non se cumpran as distancias 
regulamentarias para a súa existencia si  hai  un  compoñente de perigosidade xa 
que a maioría do traxecto  faise pola rúa que une Valadares con Vigo. 

 
Todo o alumnado usuario do servizo deberá estar rexistrado na 

correspondente aplicación de transporte. 
 
6.3.AULA MATINAL: 
 
O Equipo Directivo porá a disposición da ANPA os medios necesarios para que, 
de solicitarse este servizo por parte da mesma, se poida levar a cabo. 
Na actualidade a ANPA ofrece este servizo de 7:45 h. ata as 9:10 h., nas 
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dependencias da EEI Monte do Alba. Este alumnado, posteriormente desplázase 
en autobús ata o colexio IGREXA VALADARES para o inicio das clases. 
 
6.4.SERVIZO DE GARDEÍRA AO REMATE DO COMEDOR ESCOLAR:  
 
A partir das 15:15 h. saída dos autobuses escolares, a ANPA, dispón dun servizo 
de gardería ata as 16:00 h. momento de inicio das actividades extraescolares. 
 
6.5.LIMPEZA 
 
A limpeza do Centro correspóndelle ó Concello . O Consello Escolar será 
informado polo Director/a das condicións  en que se fai dito servizo así como das 
condicións do prego que o Concello presenta a concurso e que afecten ao Centro. 
 
 

7.- RECURSOS 
 
7.1.- RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
MEDIOS AUDIOVISUAIS 
 

Conta o Colexio  cos  seguintes medios audiovisuais: 
 

-1 TV a cor marca SANYO  de 30   pulgadas 
-12 TV a cor  marca  PHILIPS  de  32 pulgadas 
-1 TV a cor  marca SONY  de 24  pulgadas. 
-1 Vídeo PANASONIC . 
-1 Vídeo SHARP . 
-Varios radiocassetes         
-2 Retroproxectores 
-15 Canóns Proxectores  
-12 Pizarras dixitais 
-1 Mesa para proxector de diapositivas 
-1 Mesa de TV. e video 
-3 Amplificadores   
-10 DVDs      
-4 Altavoces marca OPTIMUS 
-4 Altavoces pequenos 
-1 Equipo de Música marca INVES 
-5 Micros (tres inalámbricos) 
-2 Soportes para micros 
-1 mesa mezcladora 
-Videos e CDs varios. 
-1 Lector de opacos.  
-2 Cámaras de fotografía. 
-1Trípode 
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-1Cámara de video 
-1Equipo de son portátil de 700W e 12" marca IBIZA SOUND 
-16 Auriculares marca SADES SA-738 

  - 11 Tablets 
 
7.2.-MEDIOS INFORMÁTICOS 
(Inclúense ordenadores de sobremesa e portátiles) 

 Equipos no aula de informática: 11 ordenadores 

 Equipos en aulas ordinarias: 8 ordenadores 

 Equipos en dependencias administrativas: 3 ordenadores 

 Equipos en outras dependencias: 14 ordenadores 

 Equipos en aulas abalar: 3 ordenadores 
 
7.3.-BIBLIOTECA: 
 

O Colexio conta cunha biblioteca dotada dunhos 5.000 volumes.Esta 
dotación auméntase cada curso escolar coa adquisición de novos exemplares.O 
mesmo tempo cada aula é dotada cunha cantidade de diñeiro  (segundo as 
posibilidades do Centro) para a biblioteca de aula. Dende hai máis de seis anos 
estamos participando nos Plans de Mellora das bibliotecas escolares contando, 
polo tanto, coas dotacións presupostarias  que aporta a Consellería  neste tipo de 
programas. 

 
O funcionamento da biblioteca  do Centro está a cargo dunha profesora 

encargada que conta coa colaboración de todo o Claustro e dos alumnos do último 
nivel. Permanece aberta de luns a venres en horario de recreo.  Os alumnos 
poden utilizar os libros no propio local da biblioteca ou levalos para os seus 
domicilios durante un determinado período de tempo. 
 

Ademais periodicamente realízanse unha serie de actividades de Fomento 
da Lectura que están orientadas a alumnos/as de todo os niveis. 

 
Ase mesmo particípase  nas  diferentes campañas de Animación a Lectura  

convocadas  por diferentes organismos oficiais. 
 
7.4.- CLUB DE LECTURA: 
 
  O Colexio conta cun Club de Lectura de pais e nais que se reúnen coa 
periodicidade que eles mesmos deciden. Conta cun banco de libros tanto en 
galego como en castelán cun volume de aproximadamente 50 exemplares. 
 
7.5.-PUBLICACIÓNS: 
 

O Colexio edita cada  ano,  co gallo das Letras Galegas unha revista 
escolar que,  co título de "O ALBA", recolle os mellores traballos feitos  polo  
alumnado ao longo do curso dentro da área de Lingua Galega. 
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Dita revista (que habitualmente se fai impresa) distribúese gratuitamente a 

tódolos pais dos alumnos. 
 
Trimestralmente a Biblioteca Escolar, en colaboración co Equipo de 

Dinamización da Lingua Galega edita un boletín informativo co resume das 
actividades realizdas, entrevistas e lecturas recomendadas.  

 
Con motivo das diferentes conmemoracións publícanse unhas unidades 

didácticas  contemplando os aspectos pedagóxicos de ditas conmemoracións  
para  uso de cada profesor titor. 
 
7.6.-SUSCRIPCIÓNS: 
 

O Centro está  subscrito  ás seguintes publicacións: 
 

-REVISTA GALEGA DE EDUCACION 
-CLIJ 
-CUADERNOS DE PEDAGOXÍA 
-TEACHER MAGAZIN 

 
Ademais,  gratuitamente  e  durante  o  período lectivo, recíbense os 

seguintes xornais: 
 

-LA VOZ DE GALICIA (ás veces) 
-ATLANTICO DIARIO (ás veces) 
-FARO DE VIGO (ás veces) 

 
7.7.-MATERIAL DE REPROGRAFIA: 
 
 Existirá unha lista sobre este material a disposición do profesorado. 
 
 

8.ASOCIACIÓN DE PAIS DE ALUMNOS/AS 
 
 No CEP PLURLINGÜE IGREXA VALADARES poderán existir  as ANPAs. 
de acordo coa lexislación vixente. 
 
8.1.FUNCIÓNS DA ANPA 
 

a) Elevar propostas o Consello Escolar para a elaboración do Proxecto 
Educativo de Centro e o Equipo Directivo  para a Programación Xeral 
Anual. 

 
b) Informar o Consello Escolar daqueles aspectos  da marcha do centro que 
coide oportuno. 
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 c) Informar ós asociados das súas actividades 
 

d) Recibir  información dos temas tratados no Consello Escolar a través dos 
seus representantes. 

 
e) Elevar informes o Consello Escolar  ben a iniciativa propia  ben a  
petición deste. 

 
f) Elevar propostas de modificación do Regulamento de Réxime Interno. 

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

 
h) Coñecer os resultados académicos referidos o centro e a valoración que 
faga deles o Consello Escolar 

 
i) Recibir un exemplar da Programación Xeral Anual, do Proxecto Educativo 
de Centro e pos Proxectos Curriculares de Etapa e das súas modificacións 

 
l) Recibir información sobre os libros de texto e os materiais didácticos 
adoptados polo centro  

 
m) Fomentar a colaboración entre tódolos membros da comunidade 

educativa 
 

n) Facer uso das instalacións do centro nos termos que estableza o 
Consello Escolar de acordo coa lexislación vixente 

 
 

CAPÍTULO III: Concreción curricular  
 
I. Aspectos Xerais (Artº 18 do D.133/2007) 
 
O Centro poderá establecer concrecións dos currículos establecidos pola 
Consellería unha vez obtida a aprobación do Claustro e informada a Inspección 
Educativa. 
 
 O Currículo de Educación Primaria en Galicia recóllese no Decreto 
105/2014, do 4 de setembro. 
 

1.ADECUACIÓN DOS OBXECTIVOS AO CONTEXTO 
SOCIOECONÓMICO E CULTURAL DA ZONA E ÁS CARACTERÍSTICAS DO 
ALUMNADO 
 

1.- OBXECTIVOS EDUCATIVOS 
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 Con respecto ao traballo nas aulas: 
 
1.-Erradicar das aulas o autoritarismo, o castigo tanto físico como psíquico ou 
a competitividade. 
 
2.-Potenciar un ensino  activo no que se desenrole a iniciativa persoal, a 
curiosidade e a creatividade. 
 
3.-Potenciar habilidades para a prevención e resolución pacífica de conflitos. 
 
4.-Promover as dúas  linguas oficiais de Galicia, desenvolvendo hábitos de 
lectura en ambas linguas. 
 
5.-Desenvolver a competencia comunicativa básica nunha lingua estranxeira 
que lle permita expresar e comprender mensaxes sinxelas. 
 
6.-Proporcionar aos  alumnos/as  instrumentos de análise que fomenten a     
capacidade de observación, a crítica e espírito emprendedor. 
 
7.-Adquirir hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo, de   
responsabilidade así como actitudes de confizanza en sí mesmo. 
 
8.-Proporcionar un réxime de coeducación no que non se produzan discri 
minacións por razón de sexo, raza, igualdade, etc. 
 
9.-Incorporar  nas  programacións  didácticas obxectivos e contidos  

            relacionados  co noso entorno e os valores sociais que propicien no alumnado 
o exercicio activo da cidadanía e respecto dos dereitos e o pluralismo 
democrático. 

 
10.-Faciliar ao alumnado o acceso ás novas tecnoloxías da información e 
comunicación. 
 

 Con respecto ó noso traballo fóra da aula, en relación ó Centro : 
 
1.- Elaborar e aplicar unha proba de avaliación inicial ao alumnado ao comezo 
de cada curso.  
 
2.- Revisar os criterios de elaboración da programación de nivel e os criterios 
de avaliación a levar a cabo polo profesorado que integra o nivel. 
 
3.- Concretar os obxectivos mínimos de nivel buscando o máximo consenso 
posible a fin de que o número de repetidores sexa o menor posible, e tendo 
sempre en conta a atención á diversidade. 
 
4.- Ler, analizar e publicitar as Normas de organización, funcionamento e 
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convivencia do Centro.  
 
5.-Elaborar e consensuar unha relación de normas mínimas de aula para 
evitar no posible conflitos e comportamentos non desexables. 
 
6.- Organizar as conmemoracións escolares, coa confección de  murais para 
os corredores. 
 
7.- Planificar as saídas a realizar ao longo do curso escolar segundo as 
ofertadas polos distintos organismos. 
 
8.-Ter reunións mensuais de Nivel e Ciclo, para unha maior coordinación de 
actividades propostas e prantexamentos metodolóxicos. 
 
9.- Manter reunións periódicas coas familias, no compromiso común de termos 
informados das incidencias que poidan xurdir, e poidan afectar negativamente, 
a marcha adecuada  dos alumnos. 
 
 

2.- OBXECTIVOS DE ÁMBITO INSTITUCIONAL 
 

1.- Fomentar nos  profesores/as,  pais/nais, traballadores/as  non docentes e   
alumnos/as  a participación e xestión do Centro. 
 
2.-Establecer relacións  sistemáticas con outros  Centros da zona tanto de      
Primaria  como de Infantil e de Educación Secundaria. 
 
3.-Fomentar  os intercambios,  investigacións e  contactos dos profesores/as   
 para mellorar a súa  formación permanente. 
 
4.-Fomentar o uso de novas metodoloxías que potencien a iniciativa persoal, a 
creatividade e o espírito emprendedor. 
 
5.-Favorecer a participación  dos pais/nais na acción  titorial, familiar, etc. 
 
6.-Buscar mellorar os resultados, avaliando o grao de consecución dos 
obxectivos a acadar. 
 
7.- Procurar da mellora continua das nosas actividades, dos servizos que 
prestamos e dos procesos de traballo que realizamos. 

 
3.- OBXECTIVOS DE ÁMBITO ADMINISTRATIVO 

 
1.- Desenrolar e  utilizar  instrumentos eficaces  para comunicación externa  e 

interna. 
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2.-Análise periódico do grao de satisfacción da Comunidade Educativa. 
 

4.- OBXECTIVOS DE ÁMBITO HUMANO E DE SERVICIOS 

 
    1.-Conseguir a  implantación,  o  respecto e a observanción do  Plan de 
Convivencia e das Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia. 
 
    2.-Favorecer a formación permanente do profesorado . 
 
    3.- Facilitar o acceso do alumnado ás novas tecnoloxías. 

 

          5.-  OBXECTIVOS XERAIS  
  
PRIMEIRO NIVEL  
 
1. Coñecer e respectar os valores e normas de convivencia recollidos nas Normas 
de Organización, Funcionamento e Convivencia e Plan de Convivencia. 
 
2. Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 
responsabilidade no estudio, así como actitudes de confianza en sí mesmo/a, 
sentido crítico, iniciativa persoal e curiosidade.  
 
3. Coñecer e repectar as diferenzas entre persoas desenvolvendo actitudes 
contrarias a calquera tipo de violencia e respetando a diversidade como forma de 
enriquecemento. 
 
4. Desenvolver actitudes preventivas e de resolución pacífica de conflictos. 
 
5. Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e castelá. 
 
6. Iniciarse na adquisición dunha lingua estranxeira. 
 
SEGUNDO NIVEL  
 
 1. Favorecer o desenvolvemento afectivo dos alumnos axudándolles a mellorar o 
control emocional e os seus sentimentos, así como a súa dependencia dos 
referentes máis significativos ( pais, profesores...) 
 
2. Facilitar o desenrolo psicomotor, perfeccionando a súa psicomotricidade grosa e 
fina. Controlando hábitos posturais, de coordinación e de equilibrio, axudándolles 
a asentar condutas neuromotrices e perceptomotrices fundamentais para a 
adquisición dunha correcta madurez lecto-escritora 
 
3. Favorecer o desenrolo cognitivo, axudando os alumnos a superar o seu 
subxectivismo, fomentando: a curiosidade intelectual e a capacidade de atención e 
observación. 
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4. Favorecer o desenrolo da súa personalidade axudándolles a afianzar o 
concepto e a autoestima que teñen de si mesmos e dos demais de maneira 
positiva. 
 
5. Facilitarlles o desenrolo social a través da adquisición de hábitos básicos de 
convivencia, que estimulen o seu interese polas características dos demais e 
polas relacións de grupo cun sistema de valores axeitado.  
 
6. Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflictos 
que lle permitan desenvolverse con autonomía nos grupos sociais. 
 
7. Adquirir a competencia comunicativa básica en lingua inglesa que lles permita 
expresarse e comprender mensaxes sinxelas. 
 
8.  Coñecer e apreciar os valores e normas recollidas nas Normas de 
Organización, Funcionamento e Convivencia do Centro así como no Plan de 
Convivencia. 
 
TERCEIRO NIVEL 
 
1. Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as 
persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non 
discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 
 
2. Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá 
desenvolvendo hábitos de lectura en ambas linguas. 
 
3. Adquirir unha competencia comunicativa básica que lle permita expresar e 
comprender mensaxes sinxelas nunha lingua estranxeira. 
 
4. Coidar o Medio Ambiente inculcando hábitos de educación ambiental. 
 
5. Desenvolver a competencia matemática básica para a resolución de problemas 
da vida cotiá. 
 
6. Mellorar a competencia comunicativa oral e de expresión escrita. 
 
7. Construír a través do traballo cotiá a propia personalidade desenvolvendo a 
sensibilidade e a creatividade. 
 
CUARTO NIVEL 
 
1.- Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 
problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo. 
 
2.- Desenvolver a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e 
comprender mensaxes sinxelas de forma oral e escrita en situacións cotiás. 
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3. Desenvolver a competencia comunicativa básica en lingua inglesa que lles 
permita expresarse e comprender mensaxes sinxelas en situacións cotiás. 
 
4.- Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e 
da comunicación, desenvolvendo o espírito crítico antes as mensaxes que reciben 
e elaboran. 
 
5.- Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, 
respectando as diferenzas.  
 
6.- Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos 
de comportamento que favorezan o seu coidade. 
 
7.- Desenvolver as capacidades afectivas do alumnado en todos os ámbitos da 
personalidade e nas súas relacións coas demais persoas contribuíndo a 
eliminación de actitudes contrarias á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e 
aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de diversidade 
afectivo-sexual. 
 
QUINTO NIVEL 
 
1.- Desenvolver as competencias matemáticas básicas que permitan ao alumnado 
resolver problemas da vida cotiá que requiran a realización de operacións 
elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e a realización de estimacións. 
 
2.- Utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, desenvolvendo 
hábitos de lectura e de expresión oral e escrita axeitados a diferentes contextos 
comunicativos.  
 
3.- Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias 
sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados 
e vinculados con Galicia. 
 
4. Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención 
dos accidentes de tráfico. 
 
5.- Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo, de 
responsabilidade, de sentido crítico e de emprendemento. 
 
6.- Desenvolver hábitos de resolución pacífica de conflitos, valores e actitudes de 
respecto á diversidade e do fomento da igualdade.  
 
SEXTO NIVEL 
 
1.- Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 
construción de propostas visuais e audiovisuais. 
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2.- Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 
sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron 
achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 
 
3.- Utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, desenvolvendo 
hábitos de lectura en ambas lingua, así como, hábitos de expresión oral e escrita 
adaptándose a diferentes contextos comunicativos.  
 
4.- Desenvolver hábitos de resolución pacífica de conflitos e fomento de valores e 
actitudes de respecto ás normas de convivencia, así como, de rexeitamento das 
actitudes e manifestacións de violencia. 
 
5.- Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e 
da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben 
e elabora. 
 
 
2.- DECISIÓNS DE CARÁCTER XERAL SOBRE METODOLOXÍA 

 
Dentro da dificultade de  definir unha liña metodolóxica unitaria e deixando  

sempre  a posibilidade de que cada profesor aporte o  seu  estilo docente, 
fundamentado nun conxunto de principios psicopedagóxicos que a súa formación 
e experiencia foron validando, sería  desexable  que a cooperación e a 
consideración recíproca tivese como consecuencia unha metodoloxía o máis 
confluente posible. 

 
Hai que  ter  en  conta  que  a metodoloxía que adoptemos non vai ser 

nunca, por  si  soa, unha garante de aprendizaxe.O seu éxito estará baseado  nas 
relacións que se establezan na clase, nas actitudes de profesores e alumnos e no 
nivel de comunicación existente entre eles. Utilizaranse polo tanto, diferentes 
metodoloxías que estarán en función tanto das características do alumnado como 
nas das propias actividades. Os espazos e os recursos adecuaranse ás 
metodoloxías empregadas. 

 
O centro fundamentarase nunha metodoloxía  na que o aprendizaxe este 

baseado no descubrimento,  na actividade do alumno, no principio de 
sociabilización e na incorporación progresiva do uso das novas tecnoloxías. 
 

Os principios metodolóxicos que rexerán a Etapa de Educación 
Primaria serán: 

 
 O Enfoque globalizador dos contidos, de xeito que as actividades realizadas 

polos alumnos supoñan unha interelación entre as distintas áreas. 
 
 O profesor/a actuará como guía e mediador para facilitar aprendizaxes 

significativas ao alumnado. 
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 Favoreceranse aprendizaxes funcionais que aseguren o desenvolvemento 
das competencias básicas. 
 

 Potenciarase o aprendizaxe en grupo para impulsar as relacións entre 
iguais, proporcionando pautas que permitan a confrontación e modificación de 
puntos de vista diferentes, coordinación de intereses, tornas de decisións 
colectivas, axuda mútua e superación de conflitos mediante o diálogo e a 
cooperación, superando calquera forma de discriminación. Fomentarase un clima 
escolar de aceptación mútua, cooperación e respecto. 
 

 Proporcionarase un aprendizaxe activo: entendido nun dobre sentido ( por 
unha parte como modo de que os alumnos/as realicen un aprendizaxe autónomo 
onde se reconstrúan esquemas de pensamento e por outra parte, establecendo 
estratexias que leven ao alumnado a unha actividade en todos os aspectos: 
manipulativos, motóricos e cognitivos que impliquen procesos de búsqueda, 
estudio, reflexión, aplicación e comunicación do coñecemento. 
 

 Os contidos serán seleccionados e secuenciados de xeito que exista 
armonía entre as metas e os medios que se utilizan para conseguilos. Vincularase 
o coñecemento aos problemas importantes da vida cotiá. 
 

 Terase en conta a diversidade do alumnado, atendendo ás peculiaridades 
de cada grupo, ás características de procedencia, capacidade, ritmo de 
aprendizaxe, etc. 
 

 Potenciarase o uso de diferentes recursos (materiais manipulables, textos 
gráficos, biográficos, audiovisuais e informáticos) adaptandos aos obxectivos que 
se perseguen. 
 

 Potenciaranse diferentes estratexias metodolóxicas, tendo en conta, as 
motivacións, os intereses e as características do alumnado. Priorizarase a 
reflexión e o pensamento crítico fronte ao aprendizaxe memorístico. Favorecerase 
o traballo colaborativo. 
 

 Impulsarase a utilización de diferentes organizacións do espazo e tempo. 
 

 Favorecerase a coordinación metodolóxica e didáctica dos equipos 
docentes. 
 

 Fomentarase a diversificación das situacións e instrumentos de avaliación e 
potenciarase o seu carácter formativo. 
 

4.- 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 
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fundamental de cohesión dunha comunidade.         
 

A lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación e a Lei 8/2013 de 9 de 
decembro para a mellora da calidade educativa, establecen  como un dos fins 
da educación, 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 producións. 
 

 Deseño de fichas comúns de planificación e de revisión que inclúan aspectos 
concretos. 

 

 Consensuar técnicas e criterios de observación e, avaliación. 
 

 Introducir e traballar sistematicamente determinados contidos nunha lingua, e 
incorporalos a outra lingua a partir das producións dos propios alumnos/as e das 
propostas de mellora dos textos. 
 

 Utilización de libros trilingües. 
 

 Utilización de textos de diferentes tipoloxías  con adaptacións á lingua inglesa. 
 

 Aplicación de relatos orais nos que se utilicen os tres idiomas. 
 

 Creación de material lingüístico e terminolóxico complementario, nas tres 
linguas. 

 
 

5.-LINGUA DE APRENDIZAXE 

 
Recoñecendo a  inferioridade  da  situación  da lingua galega no actual  

sistema educativo,o claustro de Profesores do CEP PLURILINGÜE  IGREXA  
VALADARES, comprométese a profundizar no uso do galego de  xeito que se 
cumpra o obxectivo  legal de que o alumno o final da súa escolaridade  sexa 
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competente nas dúas linguas. 
 
Para iso propón a  elaboración dun Proxecto de Normalización Lingüística 

con dous aspectos: 
 

a) a corto prazo (co obxecto de poder analizar  a súa funcionalidade) 
b) a longo prazo 

 
Nun corto prazo entendendo  como tal un máximo de dous cursos 

académicos proponse conseguir unha participación de profesores de cada nivel no 
 Equipo de Dinamización da Lingua  Galega analizando  nunha  primeira fase algo 
tan importante como dar resposta a  pregunta  ¿Onde está o futuro da lingua 
galega?. 
 

Unha vez vista a resposta a esta pregunta é indispensable conseguir  que 
os rapaces se sintan galegos e teñan verdadeira conciencia galega. 

 
Para iso ofreceráselle aos profesores , por parte do Equipo  de  

Normalización Lingüística do Centro apoio necesario para aclararlle as  dúbidas  
de vocabulario, expresións ou metodoloxía  para afrontar  as  clases en galego 
sen medo aos erros (razón pola que  se  aduce en moitas ocasións o non uso do 
galego). 
 

A longo prazo, buscarase unha maior  implicación  no plan de normalización 
 dos diferentes colectivos  (profesores, pais e alumnos) que se poden concretar 
nas seguintes actuacións: 
 

En canto o profesorado: 
 

Elaboración por parte  do  Equipo de Dinamización  Lingüística do Centro, 
ao principio de cada curso e para a súa inclusión na Programación Xeral Anual, 
dunha serie de actividades encamiñadas a conseguir un  gradual  ensino en 
galego.Sempre dentro do establecido pola lei. 

 
En canto os alumnos podemos distinguir: 

 
A) Os galego falantes 

-Centrarse na dignificación do idioma 
-Supresión de tópicos sobre o galego a través da historia da lingua 
-Facerlle ver que é o que podemos facer aínda pola recuperación da 
lingua galega 

 
B) Os castelá falantes 

Tendo en conta que aínda  que non  o usen non lle é unha  lingua 
allea   realizaranse actividades encamiñadas a: 

 
-Eliminar os prexuízos sobre  o  galego e fomentar actitudes 
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positivistas 
-Convencelos  de  que   cando  queiran  poden expresarse en galego 
 sen grandes dificultades 
-Facelos sentir herdeiros  de algo tan importante como é o ter un 
idioma propio 
-Facerlles ver o  que  é un rasgo diferencial  ou unha peculiaridade 

distinta: a lingua 
 

En canto os pais/ nais ou titores/as legais: 
 

-Procurar unha maior  implicación dos pais no proceso normalizador 
falándolles galego nas  entrevistas   individuais,  nas  reunións de 
niveis, ciclos etc. 
-Organizando algún tipo de  charla sobre a problemática actual do 

galego 
-Recomendándolles que usen  o galego como lingua vehicular cos 
seus fillos 

  
O Centro contará cun Proxecto Lingüístico en base o seguinte: 

 
 A. Presentación 
 B.  Análise dos usos lingüísticos do centro: 

 
1. A Lingua galega como  lingua vehicular do Centro. 
2. A Lingua galega como lingua de uso noutras actividades do 

Centro e no Centro. 
 

B. Análise das diferentes accións normalizadoras sobre o centro: 
 
     1. Marco legal. 
     2. Actuacións postas en marcha polo Equipo de Normalización 
Lingüística          para incrementar o uso do galego no Centro. 

            
C. Criterios para determinar a lingua predominante do contorno. 

 
 

D. Deseño da planificación lingüística: 
   

1. Obxectivos xerais para o fomento da lingua galega. 
2. Liñas de actuación para o fomento da lingua galega. 
3. Decisión a respecto da lingua en que se impartirán as materias. 
4. Medidas adoptadas para o alumnado que non teña suficiente    
 dominio das linguas. 
5. Actividades para que o alumnado adquira as dúas linguas 
oficiais. 
6. Estratexias de aprendizaxe para que o alumnado adquira as 
dúas linguas oficiais. 
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7.Medidas tendentes á impartición dun currículo integrado das 
linguas. 
8.Programas específicos de atención ao alumnado (con NE de 
apoio). 
 

E. Addenda do Proxecto Lingüístico. 
 

1.Cambios aprobados polo Centro e autorizados pola Consellería 
no caso de modificación na impartición de materias en lingua 
estranxeira. 
2.Valoración dos programas e actividades para o fomento e 
dinamización da lingua galega. 
3. Información sobre o programa e actividades a desenvolver no 
curso seguinte. 

           
F. Anexos. 

 

6.-TRATAMENTO TRANSVERSAL DA EDUCACIÓN EN VALORES (Artº 121 
LOE) 

 
A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación 

audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e 
a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as áreas. 

 
Fomentarase a calidade, equidade e inclusión educativa das persoas con 

discapacidade, a igualdade de oportunidades e a non discriminación por razón de 
discapacidade, medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas, 
adaptacións curriculares, accesibilidade universal, atención á diversidade e todas 
aquelas medidas que sexan necesarias para conseguir que o alumnado con 
discapacidade poida acceder a unha educación en igualdade de oportunidades. 

 
Promoverase o desenvolvemento dos valores que fomenten a igualdade 

entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero, e dos valores 
inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera 
condición ou circunstancia persoal ou social, prevención de comportamentos 
racistas, xenófobos ou calquera tipo de discriminación por razón da orientación 
sexual ou da identidade de xénero. 

 
Promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución de pacífica de 

conflitos, así como valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o , a 
paz, a democracia, o respecto polos dereitos humanos, etc. 

 
Fomentarase ademais a importancia do coidado do medio ambiente, a 

eliminación de todos os factores de risco de explotación e abuso sexual, as 
situacións de risco derivadas da utilización das tecnoloxías da información e da 
comunicación, así como a protección ante urxencias e catástrofes. 



PROXECTO EDUCATIVO 
CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES 

 44 

Potenciarase a acción para a mellora da convivencia e prevención de 
accidentes, coa finalidade de mellorar a seguridade viaria e desenvolver aptitudes 
de tolerancia, prudencia, autocontrol, diálogo ou empatía. 

 
As programacións incluirán elementos que permitan afianzar o espírito 

emprendedor a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o 
traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

 
 

6.1.-CONTIDOS TRANSVERSAIS 
 

Segundo o artigo 11 do Decreto 105/2014  e do artigo 10 do Real Decreto 
126/2014, traballaranse os seguintes elementos transversais en todas as 
disciplinas: 

 
a) A comprensión lectora: analizar os enunciados para impulsar a comprensión; 

uso de distintas tipoloxías textuais.    

b) A expresión oral e escrita: produción de esquemas e/ou debuxos; falar, 

escribir, debuxar e comunicar o que len nun texto; discutir e razoar sobre as 
cuestións contidas nos textos; a toma de decisións e a súa argumentación; a 
comunicación entre o grupo, o respecto e a aceptación das opinións dos demais; 
así como o traballo cooperativo para aprender dos outros e cos outros.  

c) A comunicación audiovisual  (comprensión crítica dos medios de 
comunicación; pensamento crítico e a capacidade creativa). 

d) As Tecnoloxías da Información e a Comunicación: a incorporación da 
informática na aula contempla dúas vías de tratamento que deben ser 
complementarias: a informática como fin (sobre a informática e o manexo dos 
elementos e programas do ordenador) e a informática como medio (recurso 

didáctico para aprender os diversos contidos que se van tratar, para presentar 
traballos de diferente índole e para buscar información).  

e) O emprendemento: adquirir estratexias para poder resolver problemas;  
identificar os datos e interpretalos, ter iniciativa persoal e tomar decisións desde o 
seu espírito crítico; traballar en equipo, negociar, cooperar e construír acordos. 

f) A educación cívica e constitucional: coñecemento e respecto polos valores 

constitucionais de liberdade, xustiza, igualdade e pluralismo político; 
coñecemento, respecto e aceptación dos dereitos e deberes fundamentais; 
coñecemento, valoración e respecto pola organización territorial de Estado en 
comunidades autónomas; coñecemento, respecto e aceptación dos dereitos 
sociais, deberes e políticas públicas: igualdade de xénero, protección da familia, 
dereitos dos menores e maiores, dereito á educación, ás prestacións sociais, 
dereito das persoas con discapacidade ou minusvalía, etc. 
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Tamén se traballará de xeito transversal en todas as áreas a educación en 

valores, desenvolvendo no alumnado os seguintes trazos: 

 

 Unha persoa que vive e integra as súas emocións 

 Unha persoa con sentido crítico e conciencia moral 

 Unha persoa sociable e compasiva 

 Unha persoa comprometida coa xustiza e os dereitos humanos 

 Unha persoa libre e responsable  

 Unha persoa aberta a unha sociedade plural  

 Unha persoa arraigada na historia 

Ademais desenvolveremos: 

 

 O noso compromiso pola defensa da paz. 

 Incidiremos na toma de conciencia das  agresións que sufre o medio físico 

e desenrolaremos  traballos e programas para levar a conciencia dos alumnos 

o coidado do medio ambiente. 

 Fomentaremos  valores  como a solidariedade, a tolerancia e a  

comprensión. 

 Preconizamos a defensa dos dereitos humanos. 

 Traballaremos  contra calquera discriminación por razóns de sexo, raza ou 

relixión. 

 Fomentaremos  os  hábitos  de  limpeza, saúde  etc. 

 Trataremos de  formar cidadáns conscientes no  consumo. 

 Orientaremos  aos  alumnos  no  cumprimento de   normas de educación 

viál. 

Para acadar a  implantación  destes valores reclamamos o concurso da  

comunidade educativa no seu conxunto. É evidente que soamente a  través  da 

implicación de todos será posible levar adiante o noso proxecto. 

 

7.- CRITERIOS XERAIS SOBRE AVALIACIÓN 

 
Contemplamos a avaliación formativa durante diversos períodos ou fases 

do  curso escolar para rematar cunha avaliación sumativa ao final do mesmo. 
 
O PEC (unha vez avaliado), incorporará  as modificacións que sexan 

propostas  nas memorias  finais de cada curso. Convertese polo tanto nun 
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documento aberto e con continuos cambios e ampliacións. 
 
As técnicas para  avaliar  este documento serán incorporadas ao longo do 

curso polo Claustro de Profesores e o Consello Escolar  nunha  tarefa  coordinada 
 e  promovida polo Equipo Directivo. 

 
Entre os instrumentos  que  se poden incorporar podemos citar as 

entrevistas,  o análise documental (actas de Claustro,  programacións  didácticas,  
actas  de  reunións de Equipos  Docentes,  etc.),  estudio  de  casos, 
observacións, postas en común, etc. 

 
O Consello Escolar, pola súa parte, efectuará un asesoramento do Equipo 

Directivo e avaliará o PEC orientado polo Claustro ao que lle corresponde un 
carácter supervisor e de control social. 

 
7.1.- Os principios básicos que rexirán a avaliación na Educación Primaria 
son: 

 
 A avaliación como elemento fundamental do proceso educativo abranguerá 

tres momentos: avaliación inicial, que mide as capacidades do alumno/a no 
momento en que se incorpora por primeira vez a unha etapa educativa; as 
avaliacións de proceso, que analizan a etapa educativa, o que permite realizar 
plans de mellora daqueles aspectos menos desenvolvidos; avaliación final, que 
mide os resultados ao finalizar unha etapa educativa. O proceso  de avaliación 
distinguirá entre as competencias adquiridas e o nivel de contidos curriculares 
adquiridos. 
 A avaliación será continua e global e terá e conta o progreso no conxunto 

de todas as áreas. 
 Un alumno/a pasará ao seguinte curso ou etapa sempre que acade as 

competencias básicas correspondentes e un adecuado grao de madurez que lle 
permita seguir con aproveitamento o novo curso.. 
 Se un alumno/a non acada as competencias básicas, poderá permanecer 

un ano máis no mesmo curso. Esta decisión unicamente poderá adoptarse unha 
soa vez ao longo da Educación Primaria, decisión que irá acompañada dun plan 
específico de reforzo ou recuperación das competencias básicas. 
 O obxectivo da avaliación será orientar aos alumnos/as, familias e 

profesores/as en decisións sobre a escolarización. Permitirá mellorar a autonomía 
e a especialización dos Centro ao establecer Plans de Mellora en función dos 
resultados obtidos. 
 De acordo cos criterios establecidos pola Administración Educativa 

realizaranse anualmente as avaliacións individualizadas de 3º curso e 6º curso ou 
avaliación individualizada final de Educación Primaria. A primeira, avalía a 
competencia en Comunicación Lingüística e a competencia matemática,  a 
segunda avaliará a competencia en Comunicación Lingüística, competencia 
matemática e competencia en Ciencia e Tecnoloxía. A competencia Lingüística en 
3º nivel abarca Lingua Castelá e Lingua Galega, en 6 curso abarca ademais a 
Lingua Inglesa. 
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 O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os 
procesos de ensinanza e a súa propia práctica docente, para o que establecerán 
indicadores de logro nas programacións docentes. 
 
 O Centro publicará os criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe 
avaliables, as estratexias e instrumentos de avaliación, así como os criterios de 
promoción (artigo 12.6 do Decreto 105/2014). 
 
7.2.- Deseño procedimental das sesións de avaliación: 
 

a) As sesións de avaliación serán fixadas pola Xefatura de Estudios e terán como 

finalidade  valorar o desenvolvemento xeral do alumnado, a súa aprendizaxe, a 

práctica docente e todas aquelas circunstancias cuxa incidencia no proceso de 

ensinanza e aprendizaxe se consideren relevantes. 

 

a.1) Realizaranse polo menos, tres sesións de avaliación, que serán presididas 

polo titor/a, quen levantará acta coas valoracións e conclusións sobre o nivel de 

rendemento do grupo e do alumnado e os acordos adoptados en relación co grupo 

ou en relación cos alumnos/as, e práctica docente, por tal motivo, nas 

programacións docentes estableceránse indicadores de logro. 

 

b) As sesións de avaliación faranse por niveis coa asistencia de todo o 

profesorado implicado. Poderá contar o asesoramento do Departamento de 

Orientación. 

 

b.1)  A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e 

global, e terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas e na adquisición das 

competencias clave. 

 

b.2) Os referentes da avaliación para a valoración do grao de adquisición das 

competencias clave e o logro dos obxectivos da etapa serán os criterios de 

avaliación e os estándares de aprendizaxe que figuran nos anexos I,II e III do 

Decreto 105/2014, do 4 de setembro.  

 

d) Cada titor/a comprobará antes das datas de impresión dos boletíns que estes 

están correctamente cumprimentados. Os resultados da avaliación expresaranse 

nos termos: 

 “Insuficiente” (IN), para as cualificacións negativas, a súa correspondencia 
numérica é de 1, 2, 3 e 4. 

 “Suficiente” (SU), 5; “Ben” (BE), 6; “Notable” (NT),7 ou 8; “Sobresaliente” 
(SB), 9 ou 10. Para as cualificacións positivas. 
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d.1) 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 próxima e en caso de equidistancia, á superior. 
 
d.2) Os resultados da avaliación das competencias clave reflectiranse na acta de 
avaliación final de cada curso, expresándose nos termos de “Insuficiente” (IN), 
“Suficiente” (BE), “Notable” (NT), “Sobresaliente” (SB). 
 
d.3) Os equipos docentes poderán propoñer o outorgamento dunha mención 
honorífica aos alumnos/as que superasen todas as áreas da etapa e obtivesen 
sobresaliente ao rematar a educación primaria nunha área ou en varias e que 
demostren un rendemento académico excelente. A proposta de “Mención 
honorífica” farase constar na acta de avaliación. 
 
g) Todo o profesorado ten a obrigación de reflectir en XADE os resultados da 
avaliación, polo que terá aberto o proceso de avaliación coa suficiente antelación. 
Esta avaliación iniciarase no primeiro mes de cada curso escolar coa “avaliación 
inicial”, coa finalidade de adecuar as ensinanzas ao alumnado e facilitar o se 
proceso de aprendizaxe. Incidirase na obtención de información sobre o grao de 
desenvolvemento das competencias clave. Esta avaliación, incluirá a análise dos 
informes persoais da etapa ou curso anterior e se completará coa información 
obtida das familias, será o punto de referencia para a adopción das medidas 
ordinaria ou extraordinarias que se consideren oportunas. 
 
j.1) As familias terán acceso á consulta dos documentos oficiais de avaliación e 
aos instrumentos e documentos das avaliacións que se lles realicen aos seus 
fillos, fillas ou persoas tuteladas. 
 
k.1) O equipo docente de cada curso, na sesión de avaliación final, decidirá sobre 
a promoción do alumnado. A decisión será adoptada de forma colexiada, tendo en 
conta os criterios de promoción e tomando especialmente en consideración a 
información e o criterio do profesorado titor/a. Terase en conta os informes das 
avaliacións individualizadas de terceiro curso de educación primaria e de final de 
educación primaria. 
 
k.2) O alumno/a accederá ao curso ou á etapa seguinte sempre que se considere 
que logrou a progresión adecuada nos obxectivos da etapa e que alcanzou o 
adecuado grao de adquisición das competencias correspondentes.  
 
k.3) Cando un alumno/a non promocione deberá permanecer un ano máis no 
mesmo curso. Esta medida só poderá adoptarse unha soa vez durante a etapa, 
oíos os pais, as nais ou as persoas que exerzan a titoría legal, e deberá ir 
acompañada dun plan específico de reforzo ou recuperación e apoio. 
 
k.4) A repetición considerarase unha medida excepcional que se tomará tras 
esgotar o mesto de medidas ordinarias de reforzo e apoio. 
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k.5) O alumnado que promocione con algunha área con cualificación negativa 
deberá seguir un plan específico de recuperación. 
 
ll) A avaliación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, 
tomará como referente os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 
fixados con carácter xeral, establecendo, para o alumnado que o requira, a 
adaptación das condicións de realización da avaliación, de forma que se garanta a 
obtención da información referente á aprendizaxe. 
 
ll.1) Cando o alumnado teña autorizada unha adaptación curricular, os criterios de 
avaliación e os estándares de aprendizaxe serán os establecidos na data 
adaptación. 
 
n) A avaliación dos procesos de ensinanza e da práctica docente incluirá, cando 
menos, os seguintes aspectos: 
 Aprendizaxes alcanzadas polo alumnado e procedementos de avaliación. 
 Grao de desenvolvemento das programacións docentes, adecuación ao 

alumnado de cada unha das súas partes e eficiencia das medidas 
curriculares e organizativas. 

 Medidas de atención á diversidade aplicadas. 
 Clima de traballo na aula. 
 Coordinación do equipo docente e relación co resto da comunidade 

educativa: profesorado, alumnado e familias. 
 
n.1) Unha síntese dos aspectos anteriores e propostas de mellora incluiranse nas 
memorias finais de cada curso. 
 
7.3.- Documentos de avaliación 
 
Segundo a orde de avaliación do 9 de xuño de 2016 os documentos de avaliación 
son os seguintes: 
 
a.1) O “expediente académico” abrirase no momento da incorporación do 

alumnado ao centro. Incluirá: 
 os datos identificativos do centro e do alumo/a 
  resultados da avaliación das áreas de cada curso e grao de adquisición 

das competencias clave 
 Decisións sobre a promoción 
 Medidas de atención á diversidade. Incluiranse os informes 

psicopedagóxicos, ditames de escolarización, flexibilización e adaptacións 
curriculares. 

 Reflectirá a data de entrega do historial ás familias así como do envío da 
correspondente copia ao IES. 

 
a.2) As “actas de avaliación” estenderanse para cada un dos cursos e 
pecharanse ao finalizar estes. Serán asinadas polo titor/a e levarán o visto e prace 
da Dirección do Centro.Inclúen: 
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 Relación nominal do alumnado cos resultados de cada área e as medidas 
de RE ou ACS que correspondan. 

 
a.3) Os “historiales académicos” estenderase en papel oficial para cada curso e 
ao finalizar a etapa será entregado aos pais, ás nais ou ás persoal que exerzan a 
titoría legal do alumno/a e enviarase unha copia ao IES, por pedimento deste. 
Incluirá: 
 
 As áreas cursadas cada un dos anos de escolarización 
 Os resultados das avaliacións 
 As decisións sobre promoción ou permanencia 
 A media das cualificacións obtida en cada área 
 O nivel obtido na avaliación final de educación primaria 
 A información relativa aos cambios de Centro 
 As medidas curriculares e organizativas aplicadas e as datas en que se 

produciron 
 
a.4)O “informe persoal por traslado” é un documento que será elaborado e 
asinado pola persoa titora a partir da información de todo o profesorado que 
imparta docencia no grupo, e levará o visto e prace da Dirección do Centro. 
Incluirá: 
 
 Resultados das avaliacións que se realizasen 
 A aplicación, de ser o caso, de medidas curriculares e organizativas e todas 

aquelas observación que se consideren oportunas acerca do progreso xeral 
do alumno/a. 

 
h) Cando un alumno/a se traslade a outro Centro para proseguir os seus estudos 
de educación primaria, o centro de orixe remitirá ao de destino, por pedimento 
deste, o historial académico e, de ser o caso o informe persoal por traslado. O 
Centro receptor abrirá o correspondente expediente académico. A matrícula 
adquirirá carácter definitivo logo de recibido o historial académico. De ser o caso, 
o envío do historial académico irá acompañado do documento de avaliación final 
de terceiro curso. 
 

8.- CRITERIOS XERAIS SOBRE PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 
  A promoción do alumnado farase de acordo co artigo 20.2 da LOMCE. Un 
alumno/a accederá ao curso ou etapa seguinte sempre que se considere que 
acadou os obxectivos  e o grao de adquisición das competencias 
correspondentes. Den non ser así, poderá repetir unha soa vez durante a etapa. 
Esta repetición farase cun plan específico de reforzo ou recuperación. Atenderase 
especialmente aos resultados da avaliación individualizada ao finalizar o terceiro 
curso de Educación Primaria. Nesta avaliación comprobarase o grao de dominio 
das destrezas, capacidades e habilidades en expresión e comprensión oral e 
escrita, cálculo e resolución de problemas en relación co grao de adquisición da 
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competencia en comunicación lingüística e da competancia matemática. De 
resultar desfavorable esta avaliación, o quipo docente deberá adoptar as medidas 
ordinarias ou extraordinarias máis axeitadas. 
 Ao finalizar sexto curso de Educación Primaria, realizarase unha avaliación 
individualizada a todos os alumnos/as, onde se comprobará o grao de adquisición 
da competencia en comunicación lingüística, da competencia matemática e das 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, así como o logro dos obxectivos da 
etapa. 
 Cada curso, na primeira reunión dos titores cos pais  faranse público os 
criterios de promoción para xeral coñecemento. Calquera modificación nos 
mesmos debe ser proposta polo Claustro e aprobada polo Consello Escolar. Só se 
poderán propoñer modificacións ao final de cada curso. 
 
 Os resultados da avaliación expresaranse nos termos de: 

 Insuficiente (IN), 1,2,3 ou 4 

 Suficiente (SU), 5 

 Ben (B), 6 

 Notable (NT), 7 ou 8 

 Sobresaliente (SB), 9 ou 10 
 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN DO ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 
 
 A decisión de promoción será tomada polo profesor/a titor/a despois de oir 
ó conxunto de profesores que imparten clases no grupo e respectando os 
seguintes criterios: 
 
1.-PROMOCIONA de curso tódolos alumnos/as que acaden a cualificación            
    positiva en tódalas áreas. 
 
2.-PROMOCIONAN tamén os alumnos/as  que, por razón de idade ou por ter 

repetido xa algún curso de primaria, lles corresponda, independentemente dos 
resultados académicos, sempre coas  oportunas recomendacións na súa ficha 
individualizada ou coas  medidas de adaptación curricular que se tomaron. 
 
3.-PROMOCIONAN igualmente os alumnos/as que teñan avaliación negativa 
nunha só área, calquera que sexa, sempre e cando non demostrase ao longo do 
curso un reiterado abandono de dita área. 
 
4.-PROMOCIONAN  de curso os alumnos/as que teñan avaliación negativa en 
dúas áreas sempre que non sexan  dúas Linguas ou unha Lingua e Matemáticas 
e, sempre que ao longo do curso, non demostrases un reiterado  abandono das 
mesmas. 
 
5.-NON PROMOCIONAN de ciclo como consecuencia dos criterios anteriores: 

 
 -Os alumnos/as que leven cualificación negativa en dúas áreas sempre que 
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sexan dúas Linguas ou algunha Lingua e Matemáticas, así como aqueles 
alumnos/as que, a xuízo dos respectivos profesores demostrasen un reiterado 
abandono dalgunha área ao longo do curso. 
 
6.-O profesor/a titor/a poderá ter en conta circunstancias extraordinarias e tomar 
unha decisión contra os criterios establecidos sempre que sexa avalado polos 
informes pertinentes e conte coa opinión favorable dos demais profores/as  do 
grupo e dos pais do alumn@  
     

9- CRITERIOS XERAIS PARA A ADXUDICACIÓN DE MATRÍCULA DE HONRA 
 

10- CRITERIOS XERAIS SOBRE O USO DAS TICS 
 

11- ASPECTOS XERAIS PARA A ELABORACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
XERAL ANUAL 
 
 A Programación Xeral Anual será elaborada polo Equipo Directivo e terá en 
conta as propostas do Claustro e as directrices do Consello Escolar. 
 Os distintos sectores da comunidade educativa, ben a través dos seus 
representantes ben individualmente, poderán presentar as propostas que estimen 
conveniente ao Equipo Directivo. 
 Segundo a Orde do 22 de xullo  de 1997 )DOG. Nº 168 do 2 de setembro a 
Programación Xeral Anual debe: 
 -Elaborarse durante a primeira quincena de setembro de cada curso 

-Será de obrigado cumprimento para tódolos membros da comunidade 
educativa 

 
Segundo o apartado 3 da Orde de 22 de xullo de 1997: 
 

1. Presentación ao Consello Escolar antes do 15 de outubro. 
2. Remisión da copia da acta de avaliación polo Consello Escolar á Inspección 

Educativa. Segundo a LOMCE, será a Dirección do Centro quen aprobe 
este documento. 

3. Aprobación polo Claustro nos aspectos docentes (art. 47b, do Decreto 
374/969) 

4. Remitida á Inspección 5 días despois da súa aprobación. 
 
A PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL DEBE INCLUIR: 
 

1. Informe de aprobación polo Consello Escolar. 
2. Índice 
3. Xustificación. 
4. Referentes 
5. Xeneralidades do Centro 
6. Datos identificativos 
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7. Agrupamento do alumnado 
8. Claustro do profesorado 
9. Titorías 
10. Compoñentes dos Órganos Colexiados 
11. Organización Administrativa do Centro 
12. Horario de atención ao público dos Órganos Unipersoais 
13. Calendario de reunión dos Órganos Colexiados 
14. Plan de actuación dos Órganos Colexiados 
15. Programación das reunións dos órganos de goberno e coordinación 

docente 
16. Plan de actuación do Equipo Directivo 
17. Obxectivos dos diferentes niveis. 
18. Proxecto de actividades para fomento e dinamización da lingua galega 
19. Programa anual de actividades complementarias e extraescolares 
20. Plan Anual do Departamento de Orientación. Estratexias metodolóxicas e 

organizativas de atención ao alumnado con NEE. 
21. Plan Xeral de atención á diversidade 
22. Plan de Acción Titorial 
23. Plan de potenciación das relacións coas familias. 
24. Programas e Plan anual de lectura. Liñas prioritarias da biblioteca escolar. 
25. Plan de integración das TICS 
26. Proxecto Lector do Centro. 
27. Proxecto Lingüístico do Centro e Addenda anual. 
28. Plan para a promoción da actividade física e dieta equilibrada. (art. 20 

Decreto 105/2014). 
29. Proxecto de participación no Plan Proxecta. 
30. Plan de Convivencia. Addenda anual. 
31. Compromisos educativos escola-familia (Disposición Adicional 3ª D 

105/2014). 
32. Criterios de promoción do alumnado. 
33. Plan de organización e coordinación do persoal non docente. 
34. Área pedagóxica do Centro. 
35. Obxectivos específicos para o curso escolar. Medidas a desenvolver para a 

súa consecución. (Artigo 98 do Decreto 374/1996. 
36. Recursos previstos para o efecto. 
37. Datas das Avaliacións. 
38. Organización Pedagóxica do Centro. 
39. Equipo de Dinamización Lingüística. 
40. Equipo de Biblioteca.  
41. Actividades Complementarias e Extraescolares. 
42. Equipo TIC. 
43. Equipo de Centro Plurilingüe. 
44. Comisión de Avaliación Individualizada. 
45. Comisión de Convivencia. 
46. Comisión de Biblioteca no Consello Escolar. 
47. Comisión Económica. 
48. Comisión de Comedor. 



PROXECTO EDUCATIVO 
CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES 

 54 

49. Reunións programadas cos pais/nais. 
50. Relación de libros de consulta e material escolar. 
51. Conmemoracións escolares. 
52. Quendas de vixianza dos recreos e transporte escolar. 
53. Festas escolares. 
54. Horarios do profesorado e grupos. 
55. Participación do profesorado en programas de formación e innovación 

educativa.Obxectivos e criterios sobre o uso as actividades extraescolares 
56. Obxectivos e criterios sobre o uso das actividades extraescolares. 
57. Proxecto de xornada continua 
58. Gardas das tardes do profesorado 
59. Plan de autoprotección. 
60. Programa de funcionamento e protocolo do comedor escolar. 
61. Orzamentos do Comedor Escolar. 
62. Plan do transporte escolar. 
63. Utilización das instalacións e equipamento. 
64. Plan Anual de actividades complementarias e extraescolares. 
65. Plan de avaliación do Centro. 
66. Guía de mellora. Resultados das avaliacións individualizadas. 
67. Proxecto de Centro Plurilingüe. 
68. Mecanismos de seguimento e avaliación do programa de Centro 

Plurilingüe. Orde do 12 de maio de 2011. 
69. Mecanismos de seguimento e avaliación dos auxiliares de conversa. 
70. Concreción anual do PEC. Artigo 3 da Orde do 22 de xullo de 1997. 
71. Modificación do PEC 
72. Planos do Colexio. 

 

12.- ASPECTOS XERAIS PARA A ELABORACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 
DIDÁCTICAS 
 
As Programacións Didácticas deseñaranse tendo en conta os seguintes puntos: 
 

 Introdución e contextualización. 

 Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. 

 Relación de estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman 
parte dos perfís competenciais. 

 Concreción dos obxectivos por curso. 

 Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: 
- Temporalización 
- Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
- Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 Concrecións metodolóxicas que require a materia 

 Materiais e recursos didácticos 

 Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

 Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente. 

 Deseño de avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos resultados. 
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 Medidas de atención á diversidade. 

 Actividades complementarias e extraescolares. 

 Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións 
didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora. 

 
 

13.- MODELO RESUMO DAS PROGRAMACIÓNS PARA ENTREGAR AO 
ALUMNADO E AS FAMILIAS 

 

Esta planificación axustarase ao calendario escolar vixente: 
 

         
 
 
 
 
 
 
 

                

PLANIFICACIÓN CURSO .......... - ............. 
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Data Días  
11 setemb 
15 setemb 5 REPASO 

18 setemb 
29 setemb  10 

 
 
 

2 outubro  
20 Outubro 13 

 
 

 

23 Outubro 
9 noviem 13 

 
 

 

10 nov 
24 nov 

11 
  

 
 

 

       27 nov 
      15 decem 12 

 
 
 

18 decemb 
21 decemb 4 Repaso trimestral 

NADAL 

8 Xaneiro 
23 Xaneiro 12 

 

 
 

24 Xaneiro 
9 Febreiro 

13 
Paz 

 

 
 

  Entroido  

 15febreiro 
2 marzo 12 

 
 
 

5 marzo 
16 marzo 10 

 

 

19 marzo 
23 marzo 5 Repaso trimestral 

SEMANA SANTA 

3 abril 
13 abril 9 

 
 
 

16 abril 
4 maio 14 

 
 
 

7 maio 
25 maio 

12 
L.gale 

 
 
 

28 Maio 
8 xuño 

10 
 

 
 
 

11 xuño 
21 xuño 9 

Para finalizar: Repaso  anual 
 

  Repaso 
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14.-MEMORIA DE FIN DE CURSO 
 
 A memoria de fin de curso contemplará os seguintes apartados: 
 

-Avaliación do grao de cumprimento da Programación Xeral Anual. 
 

-Balance crítico e proposta concreta de melloras. 
 

-Cada órgano deberá elaborar a súa memoria que será entregada ao 
Equipo Directivo para elaborar a memoria final. 

 
-Terá un apartado económico elaborado polo secretario/a. 

 
-O Claustro de profesores informará dita memoria. 

 
-A ANPA poderá presentar ao Equipo Directivo  a memoria das 
actividades desenvolvidas  

 
-Será informada  polo Consello Escolar na última sesión do curso. 

 
-Unha vez aprobada será remitida  unha copia á Inspección 
Educativa antes do 10 de xullo. 

  

II. Plans e Programas 
                                                                                

1.- PROXECTO DE EDUCACIÓN DIXITAL.  
  
O Colexio conta cun aula de informática dotada con ordenadores de  

diferentes modelos e marcas  e outro  material informático. 
 
Na  Programación Xeral Anual  incluirase una programación para uso das 

TICs. Esta programación  comprenderá os seguintes apartados. 

 
INTRODUCCION 

O profesorado deste centro ven realizando un laborioso camiño de formación e 
esforzo, para que as novas tecnoloxías impulsen o funcionamento diario da nosa 
vida escolar. Cada ano contamos con máis recursos que nos permiten desenrolar 
as nosas experiencias dixitais. 

 

XUSTIFICACIÓN DO PROXECTO: MOTIVOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE  O 
ACONSELLAN. 
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As novas tecnoloxías están estendéndose en toda a sociedade a pasos 
axigantados. A necesidade social para o uso do ordenador está calando nas 
nosas vidas e está producindo unha nova cultura arredor do mesmo. 

A escola, como receptora de todas estas inquedanzas, debe dar resposta a todo 
este vacío de coñecemento, ofrecendo ó alumnado a posibilidade de defenderse 
nesta nova cultura e adaptarse ós tempos. . Coidamos que nun futuro moi 
próximo, a didáctica das novas tecnoloxías estará presentes nos currículos de 
xeito destacado. Queremos que este futuro se faga presenten no noso centro, 
para axudar ás técnicas tradicionais e convencionais. Por todo elo, estamos 
convencidos que os ordenadores van contribuír a un desenrolo integral do noso 
alumnado. 

Queremos  destacar as bases  que impulsan este proxecto no noso centro: 

1. Queremos ser un centro cunha progresiva incorporación das Tics nos 
diferentes ámbitos educativos. Realizamos todas as tramitacións a través 
do programa XADE. 

2. Contamos coa experiencia básica para desenrolar este proxecto,  

3. A maioría do  alumnado conta  xa con ordenadores nas súas casas onde 
poden complementar a formación recibida na escola. 

4. Os pais e nais da nosa comunidade educativa están interesados na 
utilización das TICs. 

5. Queremos que o alumnado se familiarice no manexo do ordenador e as 
súas  diferentes posibilidades: 

o Aprendizaxe e uso dun procesador de texto. 

o Manexo de programas interactivos libres, adaptados ó nivel e área 
de traballo. 

o Navegación por Internet: páxinas Web educativas, correo, foros, 
chat. 

o Consulta de información na rede. 

o Compartir experiencias escolares con outros centros educativos da 
nosa comunidade autónoma, e co resto do mundo. 

o Aprender a coidar o material informático. 

 
PROPOSTA DE ORGANIZACIÓN E DOTACION DE MATERIAL 
INFORMÁTICO 

A nosa proposta de organización da aula de informática é, dotala dun 
mínimo de 15 ordenadores conectados a Internet e dicir,  un ordenador por 
cada 1 ou 2 alumnos/as. Ademais, necesitamos dotar ás restantes aulas de un 
ou dous ordenadores e dunha pizarra dixital para que dentro delas se poidan 
facer actuacións con grupos de traballo. 
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 As aulas de Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica deberían contar 
tamén cun ordenador con conexión a internet ao igual que o Departamento de 
Orientación. 

A Biblioteca conta con dous ordenadores que deberíamos aumentar a tres. 

Tamén coidamos necesario que, aparte dos ordenadores de Dirección, 
Xefatura de Estudos, e Secretaria, teñamos dous na sala do profesorado para 
que nos horarios de garda poidan planificar  o material informático  de apoio 
ás diferentes áreas 

 

PROGRAMACIÓN DAS MESMAS CON INDICACIÓN DE CÓMO SE VAI 
UTILIZAR   O ORDENADOR NO SEU DESENROLO 

As Tic estarán, incorporadas nos currículo das diferentes áreas. Realizaremos 
as adaptacións oportunas, para aplicar cada programa educativo adaptado ás 
diferentes materias, cos correspondentes software educativos. 

Realizaremos un uso progresivo que nun principio terá un carácter 
complementario aos materiais de consulta, seguindo sempre un enfoque 
globalizador do proceso de ensinanza e aprendizaxe. 

A posibilidade de navegar por internet, ofrecerá ó alumnado unha fonte de 
consulta ilimitada. Con toda esta información o seu aprendizaxe será máis 
interactivo e significativo. 

Coas ferramentas informáticas, os nosos alumnos aprenderán a utilizar 
numerosos medios: procesadores de texto, folla de cálculo, visores de vídeo, 
xogos educativos, xogos interactivos, uso de impresoras, escáner, etc. Trátase 
de axustar o proceso de ensinanza/aprendizaxe ao medio dixital.  

Serán os profesores os que contextualizarán o uso do ordenador nas súas 
respectivas áreas. Este traballo levaranos cara a innovación no currículo, 
enchéndoo de elementos necesarios para implantar as novas tecnoloxías. 

Para levar a cabo este proxecto, creemos necesario levar as seguintes 
modificacións no noso proxecto curricular 

 

AS TICS EN PRIMARIA 
As TICs en primaria terán un carácter pedagóxico globalizador e significativo, 
adaptándose ás características individuais de cada alumno/a. Para elo terase 
en conta programas educativos das áreas presentes na Educación Primaria: 
Matemáticas, Lingua Castelá, Lingua Galega,  Ciencias Sociais, Ciencias 
Naturais, , Educación Física, Educación Artística,(Educación Musical), Inglés e 
 Relixión. 

Para iso procederemos do seguinte xeito: 

1.- Uso de software específico e libre, deseñado para os contidos propios 
de cada nivel. 
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2.- Utilización de internet para buscar información e coñecementos que 
complementen o traballo dos nosos alumnos e mestres. Páxinas web 
educativas, manexo de buscadores, correo, chat, participación activa na 
páxina web do Centro, Blog da Biblioteca, etc. 

3.- Manexo dun procesador de textos,libre e adaptado a cada nivel de 
desenrolo.  

Cremos que é necesario ir dotando progresivamente de equipos 
informáticos portátiles  a todo o profesorado. 

 

PREVISIÓN DE MODIFICACIONS QUE DEBERÁN REALIZARSE NO 
PROXECTO CURRICULAR DE CENTRO E NO PLAN ANUAL PARA O 
DESENROLO DO PROXECTO 

As modificacións que se efectuarán no marco del PCC e no Plan Anual de Centro 
debe enfocarse cara  os seguintes obxectivos... 
 

MODIFICACIONS A MEDIO-LONGO PRAZO 

A medio-longo prazo a aplicación das TICs no currículum debe transformalo,. Esta 
transformación debe reflectir os cambios na forma de entender  e poñer en 
práctica a educación.  

As ideas básicas deste cambio serían: 

- Definición de unidades didácticas globalizadoras co apoio das TICs.  

- Modificación da metodoloxía. Paso dunha metodoloxía expositiva baseada 
no libro de texto a outra investigadora na que o proceso de búsqueda e 
descubrimento do alumno sexa o eixo central, apoiándose, aínda que non de xeito 
exclusivo, nas TICs, mentres que o papel do mestre  centrarase en organizar as 
experiencias de aprendizaxe e guiar ó alumno ofrecéndolles apoio para definir as 
estratexias de traballo intelectual e manipulación da información.  

A progresión a seguir sería a seguinte:  

1.   Análise de uso das TICs no currículum na actualidade.  

2. Definición dos primeiros pasos para a mellora e xeneralización das 
experiencias levadas a cabo.  

3.  Establecemento dun plan a medio-longo prazo que garante que o 
proceso non se vai a deter.  

Unha forma de garantir que o Centro vai seguir aplicando e investigando sobre a 
utilización didáctica das Tics é establecer un Plan concreto dentro do Plan Anual 
de Centro.  

Os  aspectos que debe contemplar este Plan serían:  

- Estudo da memoria do Plan do curso anterior e propostas de mellora.  

- Obxectivos para o curso.  
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- Cursos, áreas e profesores implicados.  

- Relación e concreción das actividades e proxectos que se van  realizar en cada 
nivel e área.  

- Valoración de  experiencias realizadas, materiais e estratexias co obxectivo de  
compartilas  

- Avaliación do Plan e propostas para o curso seguinte.  

 

MEDIDAS PARA DIFUNDIR O PROXECTO A NOSA COMUNIDADE 
EDUCATIVA 

 

Estas  medidas deben abarcar todos os sectores de difusión ó noso alcance: 

. Consello escolar: información 

. ANPA: información. 

. Pais e nais: información nas  reunións e nas entrevistas personalizadas. 

. Prensa: presentación e difusión a través das reportaxes de  prensa local. 

.Internet::Na nosa  páxina Web. 

.Publicidade impresa, etc 

 

DIAGNÓSTICO DAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DO PROFESORADO DO 
CENTRO 

O profesorado do CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES ven 
participando duranteos últimos cursos en plans de formación, unhas veces a 
través do CEFORE , e outras con proxectos propios que son aprobados pola 
Consellería. A participación nestes Plans de Formación derívase da avaliación que 
fai o Centro a partir dos resultados das avaliacións individualizadas ou de 
necesidades detectadas. 

 

PREVISIÓN DE ACTUACIÓNS QUE SE VAN REALIZAR PARA A AMPLIACIÓN 

E MELLORA DO PROXECTO EN CURSOS SUCESIVOS. CALENDARIO E 

SECUENCIACIÓN DAS MESMAS E COMPROMISO DE LEVALAS A CABO. 

 

a) Curso 2015-2016. Continuación do anterior proxecto. Ampliación deste 
coa dotación de pizarras dixitais para quinto e sexto curso. 

Neste  curso deberíamos acadar estes obxectivos: : 

- Familiarizarse coa presenza de ordenadores e pizarra dixital no traballo 
cotiá de clase.  

- Aprender os coñecementos básicos para o seu uso e coidado: resolución 
de pequenos problemas técnicos, uso do software e do sistema operativo.  
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-   Realizar experiencias didácticas concretas que inicien a introdución das 
TICs no currículum ordinario.  

-    Desenrolar unha actitude favorable cara  esta nova forma de traballo. 

-    Incorporar novas metodoloxías que se adapten a estes novos recursos.  

b) Cursos sucesivos:  

- Establecer un plan estable sobre investigación e aplicación das TICs.  

- Realizar concrecións curriculares.  

- Continuar coa formación do profesorado a través de cursos, grupos de 
traballo ou proxectos de innovación.  

- Introducir nas programacións as innovacións e aplicacións informáticas 
das que se probase a súa valía. 

- Compartir con todos os compañeiros do Centro, mediante os órganos de 
coordinación docente, os resultados das experiencias realizadas na aula.  

- Solicitar a implantación do Proxecto Abalar no Centro. 

 

1.1- PLAN DE INTRODUCCIÓN DAS TICS 
 

INTRODUCIÓN E XUSTIFICACIÓN 

O Plan TIC é un documento que sirve como referencia para todas as actuacións 

relativas as TICs do Centro e polo ten, terá vinculación cos seguintes documentos 

do Centro: 

 Incorpórase ao Proxecto Educativo de centro. 

 Tense en conta para desenvolver o proxecto anual tic do centro, que 

se debe incluír cada curso na Programación Xeral Anual. 

 As actividades previstas reflíctense nas programacións de ciclo e 
de aula de cada mestre/a. 

Este Plan parte dunha observación estrita da realidade do centro en canto á 

situación con respecto ás tics de todos os implicados, sabendo que o colexio non 

pode vivir de costas cara unha sociedade que cambia a ritmo vertixinoso no 

tocante ó achegamento ó mundo da información. 

A diferenza doutros medios de comunicación, como a televisión ou radio, nos que 

a información é unidireccional, as novas tecnoloxías crean espazos de interacción 
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social entre persoas e grupos, facilitando o intercambio de ideas, experiencias, 

etc.; ademais, o usuario non é simplemente un consumidor de información, senón 

que pode converterse tamén en produtor da mesma.  

Todo isto non pode facernos esquecer que tamén presentan aspectos negativos 

que hai que ter en conta dende unha perspectiva educativa. 

En primeiro lugar, a información, por si mesma, non se converte en coñecemento 

e en segundo lugar, a través da Rede non só nos chega información válida, senón 

tamén contidos pouco científicos e de carácter violento, sexista, racista e 

xenófobo..., ademais de permanentes estímulos ao consumo indiscriminado. 

Por todo isto, consideramos unha obriga ética contribuír á formación integral do 

alumnado dotándolles dos instrumentos - técnicos, cognitivos e éticos- que os 

capacite para desenvolverse plenamente, de maneira responsable e crítica, na 

nova sociedade da información e a comunicación. 

 

MARCO LEGAL 

 

O presente PLAN TIC toma como punto de partida os seguintes documentos: 

 A LOMCE: Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora 

da calidade educativa, no seu preámbulo XI, destaca tres ámbitos sobre 

os cales fai especial incidencia con vistas á transformación do sistema 

educativo: as tecnoloxías da información e a comunicación, o fomento 

do plurilingüismo e a modernización da formación profesional. 

 O Currículo Actual Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que 

se establece o currículo da educación primaria na Comunidade 

Autónoma de Galicia, establece no seu Artigo 3 os obxectivos da 

Educación Primaria entre os que cabe salientar o seguinte: 

 ”Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da 

información e da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante 

as mensaxes que reciben e elaboran.” 
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 A Orde que regula en Galicia a dinamización TIC: Orde do 17 de 

xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente singular 

do complemento específico por función titorial e outras funcións 

docentes. 

 A competencia TIC no marco da LOE A Lei Orgánica 2/2006, do 3 

de maio, de Educación,  establece que a comprensión lectora, a 

expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da 

comunicación e da información e a educación en Valores traballarase en 

todas as áreas. 

 O Currículo LOE da Educación Primaria O Decreto 130/2007, do 

28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria na 

Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 9 de xullo de 2007), no seu 

Anexo I describe as Competencias Básicas; o “Tratamento da 

información e competencia dixital” ven descrito da seguinte forma: a 

competencia dixital comporta facer uso habitual dos recursos 

tecnolóxicos dispoñibles para resolver problemas reais de modo 

eficiente. Ao mesmo tempo, posibilita avaliar e seleccionar novas fontes 

de información e innovacións tecnolóxicas a medida que van 

aparecendo, en función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

 No seu Anexo V, o currículo inclúe tamén un Plan de introdución das 

tecnoloxías da información e da comunicación: coa finalidade de que as 

tecnoloxías da información e a comunicación se incorporen como un 

recurso máis aos procesos de ensinoaprendizaxe, cada centro educativo 

deberá elaborar e incluír no proxecto educativo de centro, un plan de 

introdución das tecnoloxías da información e da comunicación que 

implique un cambio metodolóxico e unha adaptación á realidade para o 

mellor aproveitamento das posibilidades que as TIC ofertan. 

Para poder poñer en práctica este plan e acadar os obxectivos que a continuación 

exporemos con garantía de éxito e de coherencia, resulta necesaria a 
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participación activa de todo o equipo docente. 

FINALIDADES DO PLAN: 

 Integrar todas as intervencións do Centro destinadas ao tratamento 

da información e adquisición da competencia dixital. 

 Procurar a adquisición da competencia dixital e tratamento da 

información así coma doutras competencias básicas como a 

competencia lingüística, competencia social, competencia de aprender a 

aprender entre outras. 

 

OBXECTIVOS XERAIS: 

 Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación e 

de colaboración con toda a comunidade educativa. 

 Coordinar a acción do profesorado de distintas áreas e materias en 

relación ao traballo coas TIC. 

 Facilitar o acceso a esta ferramenta por parte do alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo e nas tarefas de apoio e 

reforzo de aprendizaxes. 

 Impulsar a comunicación con outros centros e localidades, para 

coñecer e transmitir valores sociais e de respecto, doutros costumes e 

outras formas de vida. 

 Fornecer ao alumnado estratexias para obter e xestionar a 

información conseguida mediante o uso das TIC. 

 Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos 

obxectivos propostos nas diferentes áreas do currículo. 

 Utilizar o ordenador como medio de creación, de integración, de 

cooperación e de expresión das propias ideas. 
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 Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica 

docente ao aproveitar as posibilidades que ofrecen as TIC. 

 Lograr a integración das TIC como medio dinámico de comunicación, 

de maneira que se constitúan nun elemento común de información e de 

contacto con todos os axentes do proceso educativo, facilitando a 

conexión entre eles. 

 Favorecer a superación das limitacións de acceso ás TIC derivadas 

das desigualdades sociais. 

 

O EQUIPO DE APOIO ÁS TIC 

 

A L.O.E. establece por primeira vez a obriga de constituír nos centros un Equipo 
de Apoio ás TICs cun coordinador (Dinamizador das Novas Tecnoloxías da 

Información e da Comunicación) ao fronte. 

O Equipo de Apoio ás TICs reúnese o terceiro martes de cada mes, de 17:00 a 

18:00 horas, e sempre que sexa necesario. Está constituído polos seguintes 

membros: 

 María Aurea Fernández Soto (Coordinadora). 

 Carmen Vázquez Gómez 

 Tamara Fernández Vega 

 Manuel Mene Pazos 

 

A filosofía que agroma no equipo é colaborar co resto dos equipos existentes no 

Centro (Equipo de Biblioteca e Equipo de Normalización Lingüística) de xeito que, 

ó evitar as duplicidades, as propostas queden reforzadas, aborden todas as 

competencias e adquiran un carácter globalizado e integrador. 
 

O Equipo de Apoio ás TICs, co asesoramento da Coordinadora encárgase de: 

1. Organizar os horarios de uso da Aula de Informática. 
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2. Organizar e optimizar o uso dos recursos tecnolóxicos (incluíndo 

actualizacións e reposicións). 

3. Elevar propostas para a formación do profesorado. Asesoramento formativo 

externo e interno; información sobre cursos, congresos e xornadas de 

formación; grupos de traballo... 

4. Asesorar ó profesorado na elaboración de materiais didácticos multimedia. 

5. Presentar novas ferramentas tecnolóxicas, valorando as posibilidades 

educativas das mesmas. 

6. Buscar e seleccionar recursos educativos on-line 

7. Elaborar o Proxecto TIC e os plans anuais. 

8. Formular propostas de mellora. 

O mantemento e actualización da páxina web do Centro ten un papel central neste 

Equipo. Por unha banda, a páxina web emprégase como lugar virtual onde se 

aloxan actividades e enlaces elixidos pola súa calidade para traballar as distintas 

áreas e materias. Por outra, é o expositor a través do cal damos a coñecer á 

Comunidade Educativa o quefacer cotiá do noso Centro. 

 

Respecto da sesión semanal de cada grupo na Aula de Informática, 

establécense os seguintes criterios: 

 Como norma xeral, os titores dos grupos-aula son os encargados de 

dinamizar a sesión. En casos excepcionais poderán estar apoiados por 

outro docente. 

 Por razóns de organización horaria do Centro, algúns alumnos 

estarán acompañados por un mestre distinto os seus titores. 

 

FUNCIÓNS DA PERSOA DINAMIZADORA DO PLAN TIC 

 

As funcións que deberá levar a cabo son: 

1. Convocar e presidir as reunións da comisión TIC. 
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2. Redactar o Proxecto Anual de Incorporación das Novas Tecnoloxías na 

aula. 

3. Asesorar, co seu equipo, ó profesorado na selección, deseño e elaboración 

de actividades didácticas que integren as TIC. 

4. Orientar ós docentes sobre os recursos dispoñibles na rede e no noso 

espazo web. 

5. Fomentar a creación de contidos educativos por parte do profesorado e a 

súa difusión, sobre todo a través da páxina web. 

6. Organizar e actualizar o espazo web difundindo as actividades realizadas e 

os materiais elaborados. 

7. Optimizar o emprego dos recursos tecnolóxicos do Centro. 

8. Actuar de enlace entre o Centro, o Equipo de Contidos Educativos da 

Consellería, e o CEFORE. 

9. Avaliar o proxecto e articular as canles de mellora se fora preciso. 

10. Elaborar a memoria do proxecto. 

 

ESPAZOS E RECURSOS 

 

A posta en marcha deste plan obriga tamén a facer un deseño dos espazos e 

recursos e a unha catalogación de todos os recursos tecnolóxicos do centro. 

A aula de informática será o maior centro de recursos tecnolóxicos  mentres non 

existan nas aulas os recursos necesarios para pasar de “ir a buscar a tecnoloxía” 

a “empregar a tecnoloxía na aula”. 

No centro posuímos neste momento: 

 Recunchos informáticos de aula, recunchos de ordenador en todas 

as aulas, incluídas PT e AL. 

 Espazos con Encerados Dixitais Interactivos: aula de informática, as 

dúas aulas de primeiro, a aula do primeiro andar (o carón da de PT), a 

aula de música e agardamos que pronto os dous sextos. 
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 Espazos de traballo dos mestres: sala de mestres, onde neste 

momento temos dous ordenadores, e os despachos dos membros do 

equipo directivo e orientación. 

 Ordenadores portátiles, cámaras de foto e vídeo, que se gardan na 

secretaría e están á disposición de todo o profesorado. 

 O sistema de cabreado en parte do colexio, que agardemos se poda 

ampliar a todo e tres wifi. 

 

ACTIVIDADES 

As propostas de traballo, ademais de ser variadas e adaptadas a cada nivel, 

pretenden implicar á totalidade da Comunidade Educativa así: 

 
Cara ao Alumnado: 

 Sesións semanais de traballo na Aula de Informática de acordo coa 

programación de aula. 

 Visitas guiadas á páxina web do centro e os espazos web que nela 

conviven como o blog da biblioteca ou o “site” de música. 

 Concursos on-line. 

Preténdese con estas actividades: 

1. Promover a participación e implicación de toda a Comunidade Educativa 

(alumnado, profesorado e familias) nas actividades proposta. 

2. Incentivar o uso da Internet e das novas tecnoloxías como instrumentos de 

valoración. 

3. Fomentar o espírito crítico. 

4. Estimular a creatividade con propostas diversas (concursos de poesía, 

cartelería, fotografía, slogans, jingles...). 

 Actividades N.E.E 

Preténdese con estas actividades: 

1. Achegar á tecnoloxía ó alumnado con N.E.E, aproveitando a motivación dos 
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medios para acadar os obxectivos nas distintas áreas. 

2. Axudar ó desenvolvemento da autoestima. 

 Primeiro concurso audio-visual do CEP PlurilingUe Igrexa-Valadares. 

(elaboración de vídeos educativos) 

Preténdese con esta actividade: 

1. Fomentar a expresión (visual, artística, oral, corporal...) e o discurso coherente. 

2. Traballar a competencia de Aprender a aprender a partir de proxectos de 

investigación sobre temas variados que esixan procesos de análise, reflexión, 

traballo en equipo, síntese e reelaboración da información. 

3. Contribuír á alfabetización dixital do alumnado e do profesorado. 

4. Chegar a entender a imaxe como un xeito de expresión que esixe o 

coñecemento duns códigos establecidos. 

5. Iniciar ó alumnado na análise crítica das mensaxes visuais que chegan ata nós 

de xeito cotián. 

 

Cara ao profesorado 

 Mantemento dos nosos espazos web: Páxina, Blogs e espazos. 

Preténdese con esta actividade: 

1 Manter o colexio comunicado co exterior, utilizando os nosos espazos para 

mostrar o quefacer diario. 

2 Utilizar os nosos espazos web como lugar de traballo co alumnado, estruturando 

a páxina en bloques. 

3 Estudar e recompilar enlaces de interese. 

 Actividades de formación na modalidade grupos de traballo, tanto 

con formación interna (con profesorado do centro como relatores), con 

formación externa (con relatores externos).  

 Actividades de formación individual a través do CEFORE o de 

distintas entidades formativas. 

 Asistencia a xornadas e congresos de interese. 

Preténdese con estas actividades: 
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A formación continuada do profesorado para poder adaptarnos as distintas 

modalidades de traballo que vaian xurdindo. 

 

AVALIACIÓN DO PROXECTO 

Debemos definir e levar a cabo procesos periódicos de avaliación do impacto, uso 

e relevancia das ferramentas TICs e das metodoloxías empregadas. 

Esta avaliación contemplará os seguintes aspectos: 

1. Criterios técnicos, fan referencia as cuestións relacionadas coa calidade 

dos elementos, capacidades de integración e documentación. 

2. Criterios didácticos, analizar os obxectivos, contidos, actividades de cada 

unha das ferramentas TIC que empreguemos, para avaliar a súa eficacia no 

proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

3. Criterios de integración curricular, tratase do criterio máis importante, xa 

que a finalidade do proxecto é integrar as TIC no currículo de cada materia. 

Con estes tres criterios deseñaremos: 

 Un plan de avaliación anual tendente a detectar os obxectivos 

acadados e os incumpridos, así como as estratexias que deberán 

adoptarse para alcanzar os non conseguidos. 

 Detección de necesidades formativas do profesorado. Elaboración 

dun plan de formación interno que permita difundir boas prácticas e 

aproveitar ideas e coñecementos dos compañeiros e compañeiras 

docentes. 
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SECUENCIACION CONTIDOS TICS POR NIVEIS 
 

1º NIVEL 2º NIVEL 

 Acender e apagar a computadora. 

 O escritorio: 

o Fondo. 

o Iconas. 

o Barra de ferramentas. 

 Uso do rato: 

o Clic, dobre clic e arrastrar. 

o Tuxpaint. 

 Inicio no uso do teclado: 

o Tuxtyping: 

 Practico e alfabeto 

 Libreoffice Draw: 

o Cadrado, rectángulo, triángulo 

e círculo: 

 Liñas e recheos. 

 Debuxar con eles. 

 Libreoffice Writer: 

o Desprazarse polo texto co 

cursor 

o Marcar palabras e parágrafo co 

rato 

o Suprimir ou engadir letras, 

 A computadora: 

o Dispositivos: 

 Entrada, saída, entrada-

saída 

o Equipo (Mi PC) 

o Discos, carpetas e ficheiros 

 Ventás: 

o Minimizar, maximizar e pechar 

o Barra de desprazamento 

 Microsoft Paint 

o Liñas, lapis, pincel, paleta de 

color, bote de pintura, esprai e 

goma 

 Libreoffice Writer: 

o Barra espaciadora 

o Maiúsculas 

o Tecla retorno 

o Interrogación e exclamación 

o Negriña, cursiva e subliñado. 

o Tipos e tamaños de letras 
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palabras ou parágrafo. 

 

 

3º NIVEL 4º NIVEL 
 A computadora: 

o Tipos de ficheiros: 

 Texto, imaxes, audio, 

video,... 

o Abrir e crear carpetas 

o Abrir e gardar ficheiros 

 Libreoffice: 

o Configurar páxina 

o Acento gráfico 

o Aliñar a esquerda, centrado 

ou aliñar a dereita 

o Viñetas numeradas 

o Inserir unha imaxe 

o Poñer texto a unha imaxe 

o crear un debuxo e inserilo 

nun texto 

o ordenamos obxectos 

 

 Facemos un cartel 

 

 A computadora 

o O disco duro 

o Dispositivos externos 

 cd/dvd 

 usb 

 impresoras 

 libreoffice 

o viñetas 

o táboas 

o Encabezado e pé de páxina 

o Índices 

o Columnas 

o Facemos dípticos e trípticos 

o Imprimimos 

 gravamos audio no disco duro 

 Extraemos (ripeamos) audio dun CD 

 Presentación de diapositivas 

o Fotos y texto 

o Cambios de diapositiva 

o Engadimos audio 

 Internet 

o Navegadores 
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o Buscadores 

Buscamos e navegamos por unha páxina web 

 
 

5º NIVEL 6º NIVEL 
 A computadora 

o O botón dereito do rato 

o O microprocesador 

o Memoria RAM 

o Conexión a internet 

 IP (fixa e variable), 
máscara, porta de enlace 
e DNS 

 Conexión por cable e 
inalámbrica 

 Virus e antivirus 

 Libreoffice 

o Idioma 

o Ortografía e gramática 

o Copiar, pegar e cortar 

o Atopar e, atopar e substituír 

 Iniciamos a folla de cálculo 

o A folla de cálculo (columnas, 
filas, celas, rangos) 

o Agregar y eliminar filas y 
columnas 

o Ingresar datos en las celas 

o Resolver operacións 
matemáticas 

 A computadora 

o Outros sistemas operativos 

 Ubuntu 

 Android 

 Comprimir ficheiros 

 libreoffice 

o Paxinar 

o Inserir audio, video e 
hipeligazón 

 Video 

o Creamos un documental 

o Creamos un dvd coas nosas 
producións 

 Internet 

o O correo electrónico 

 Carpetas 

 Spam 

 Para, CC e CCO 

 Engadir ficheiros 

o As redes sociais 

 Face 

 Twiter 

Vantaxes, coidados e perigos na rede 
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 Internet 

o Elementos do navegador (abrir 
unha dirección web) 

o Los buscadores (ferramentas de 
Google: procurar información, 
imaxes, tradutor) 

o A hiperligazón 

 Video 

Creamos un filme con fotos e audio 
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2. PLAN DE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES 
 

 
PROXECTO PLURIANUAL: 

 “DEPORTE E BOA ALIMENTACIÓN VAN DA MAN” 
 
 

INTRODUCCIÓN:  
 

A boa alimentación  resulta fundamental para toda persoa, pero é máis importante 
se cabe, na infancia; de xeito que permita un crecemento óptimo, así coma a 
xeración de defensas que constitúan un bo sistema de inmunidade. 

 
Polo tanto, dotar aos nosos rapaces e rapazas de coñecementos e hábitos 
saudables de nutrición e alimentación, xunto coa realización continuada de 

actividade física,  lles permitirá elixir un estilo de vida sá. 
 
Finalmente, para dar cumprimento e dacordo coa nova normativa da LOMCE e as 

súas disposicións, referentes a unha laboura de colaboración entre centro escolar e 
familia, elaboramos este proxecto. 
 

 

ANÁLISE DA REALIDADE 

 
Existen investigacións científicas que vinculan a aparición e progresión de 
enfermidades cardiovasculares, a diabetes e a obesidade entre otras, coa presenza 

de malos hábitos alimentarios unidos a unha vida sedentaria.  
 
Aqueles que diariamente se alimentan a base de “comida-basura”, golosinas, 

refrescos..., porque así foron acostumados dende moi pequenos, teñen, 
obviamente, un risco moi alto de padecer estas enfermidades. As carencias de 
vitaminas, minerais e outros nutrientes trasládanse á vida adulta coas fatais 

consecuencias antes indicadas. 
 
Polo tanto, vemos necesario como punto de partida, a elaboración e realización 

dunhas enquisas que nos permitan detectar as carencias sinaladas, e nos permitan 
elaborar un proxecto plurianual que avance cara a cubrir as necesidades 
observadas. Nestas enquisas cabería analizar aspectos coma os seguintes: 

  
-Nivel de sedentarismo e/ou falta de actividade física nos nosos alumnos.  
 

-Valoración do consumo de: lácteos, fontes de calcio; vexetais e froitas, fontes de 
fibras, minerais e vitaminas; carbohidratos, etc.  
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-Valoración do consumo de refrescos e “comida-basura” en xeral.  
 
-Número de rapaces/as que presentan sobrepeso ou padecen obesidade, así como 

sentimentos de anguria e baixa estima, debido á discriminación que sofren polo 
seu aspecto. 
 

- Número de rapaces/as con pouca actividade física, e polo tanto, nivel físico, en 
xeral, baixo. 
 

-Número de rapaces/as que incumpren  co número de comidas diarias 
recomendadas, fundamentalmente o almorzo, que pode xerar fatiga durante a 
mañá, disminución do grao de atención e problemas na memoria, afectando 

consecuentemente ao rendemento escolar.  

Dos factores de risco identificados pola OMS como claves para o desenvolvemento 
das enfermidades crónicas, cinco están estreitamente relacionados coa 

alimentación e a actividade física. Tales como: obesidade, sedentarismo, 
hipertensión arterial,  hipercolesterolemia e o consumo insuficiente de froitas e 
verduras. Tratar de combatir isto, deberá ser o noso desafío. 

 
 

OBXECTIVOS  XERAIS:  
 

 Adoptar hábitos de alimentación e de exercicio físico, manifestando unha 
actitude responsable cara ó seu propio corpo e de respecto ós demais, 

relacionando estes hábitos cos efectos sobre a saúde. 
 

 Implicar neste proxecto a distintos membros da comunidade escolar 
(docentes, familias, persoal non docente, etc.). 

 

OBXECTIVOS ESPECIFICOS:  
 

 Coñecer o estado de saúde dos alumnos, ademais dos seus hábitos de 

alimentación e exercicio físico. 
 Colaborar á mellora do estado de saúde e á adquisición de hábitos 

alimenticios e de actividade física saudables. 

 Brindar asesoramento aos pais/nais a través de charlas informativas con 
diferentes 

       profesionais para reforza-la promoción e a educación para a saúde, nos 
aspectos     de nutrición e deporte. 
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 Adquirir conciencia da necesidade de incorporar o movemento e a 
actividade física á vida cotiá.  

 Recoñecer alimentos beneficiosos para unha alimentación saudable. 

 Clasificar os alimentos dacordo a diferentes criterios.  
 Comprende-la importancia duhna dieta equilibrada, completa e variada para 

a saúde. 

 Recoñece-la importancia e adquiri-lo hábito das cinco comidas diarias.  
 Comprende-la importancia que ten unha alimentación saudable dende a 

nenez para previr a aparición de enfermidades como a obesidade, a 

diabetes, a anemia, entre outras. 
 Incorpora-la hixiene do corpo e dos alimentos para a conservación da 

saúde. 

 Canalizar tódalas inquietudes e iniciativas mediante unha oferta variada de 
actividades atractivas, practicando unha política de portas abertas, rendindo 
un servizo a toda a comunidade educativa. 

 
ACTIVIDADES XERAIS: 

 
 

 Traballo de hábitos alimentarios saudables a través da merenda que se 

realiza no recreo. 
  

 Recollida en fichas dos datos antropométricos do alumnado (talla, peso, 

perímetro torácico, pulsacións...), para posterior análise. 
 

 Elaboración de enquisas sobre estado de saúde do alumnado e sobre os 

seus hábitos de alimentación para posteriormente obter unha estatística 
fiable e real da situación que temos neste respecto.  

 

 Colaboración e participación activa na elaboración do traballo de 
investigación “Coñecemento e valoración dos hábitos de vida saudables en 

nenos/as de 6 a 15 anos”, realizado en equipo co CHUVI (Servizo de 
endocrinoloxía) e a Universidade de Granada (Facultade de Ciencias da 
Saúde). 

 
 Realización de tres obradoiros didácticos de intervención sanitaria para 

mellorar os hábitos de vida saudables (alimentación, exercicio físico e 

hixiene) como eixe do desenvolvemento psicolóxico e persoal. 
 

 Articulación das actividades referentes ao tema da alimentación saudable 

cos docentes e alumnado dos diferentes niveis de ensino, invitándoos a 
participar en feiras, exposicións, charlas,  xogos,...,  entre outras 
actividades que sirvan de estímulo.  
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 Orientación por medio de charlas informativas realizadas por profesionais da 

saúde, asociacións, fundacións, e calquera tipo de entidade que loiten polos 
dereitos en saúde (sobre todo nutrición e deporte), orientadas a pais, 
persoal docente e directivo.  

 
 Realización de obradoiros con preparación de pratos sinxelos. 

 

 Visitas no colexio de deportistas que realicen demostracións e exhibicións 
de diferentes prácticas deportivas. 

 

 Organización de caminatas  abertas á comunidade escolar.  
 

 Colocación  de carteis con mensaxes  educativos sobre alimentación 

saudable nas cortizas de corredores, aulas e outras dependencias do centro. 
 

 Organización do  “receitario viaxeiro”. Pasará polas casas dos alumnos para 
que as familias engadan recetas saudables. 

 

 Análises de diferentes alimentos, formas, cores, texturas, utilización, 
técnicas de cocción, etc.. 

 

 Análises das etiquetas e clasificación dos alimentos que consumen as 
familias por diferentes criterios: Frescos / secos, animal / vexetal, máis 

saudables / menos saudables, etc… 
 

 Visita a un supermercado, para realizar comparacións, buscas, etc. 

 
 Comparacións de alimentos máis e menos saudables polo mesmo prezo.  

 
 Debuxos e pinturas de diferentes alimentos que observamos. 
 

 Esculturas con envases de alimentos. 
 
 Creación de  envases para conter  alimentos elaborados polos mesmos 

alumnos.  
 

 Creación de un receitario saudable polos alumnos e posta en práctica. 

 
 Organización e participación torneos deportivos escolares. 

 

 Participación no programa de hábitos saudables da Fundación Eroski. 
 

  Desarrollo dunha actividade de “flhas-back”. 
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RECURSOS: 
 
-Materiais:  
Lápices, diferentes soportes (cd’s,dvd’s), folios, revistas, folletos, envases de 

alimentos, tesoiras, plastilina, imaxes, alimentos, bebidas, servilletas, útiles para 
comer, pratos, cacerolas, electrodomésticos, utensilios para a elaboración de 
diferentes comidas, balanza, carteis, fotocopias, cortizas, chinchetas, pegamento, 

cello,etc.  
 
-Didácticos e tecnolóxicos:  

Charlas participativas, obradoiros, enciclopedias, ordenadores, proxector, internet, 
encerado dixital, impresora, fotocopiadora, revistas  informativas, información 
periodística, vídeos, xogos didácticos relacionados coa alimentación, obras de 

títeres e/ou teatro, contos, adiviñas, rimas, visitas educativas: granxa, granxa-
escola, supermercados, restaurantes, buffets, pavillóns deportivos, ximnasios e 

centros de saúde... 
 
-Económicos: a valorar una vez analizada a toma de datos inicial e establecidas a 

necesidades que prioritariamente se cubrirán este curso.  
 
-Humanos: 

Profesionais da saúde, do deporte e da nutrición; persoal directivo, docentes 
(especialmente o departamento de educación física do centro), alumnado, familias, 
persoal auxiliar e tódolos membros da comunidade escolar.  

 
 

TEMPORALIZACIÓN: 
 
CURSO 2017-2018: 
 

 

      MES 

 

                                     ACTIVIDADE 

 
SETEMBRO 

 

- Elaboración e aprobación do proxecto 

- Elaboración de fichas e enquisas iniciais 

 

OUTUBRO 
- Toma de datos antropométricos 

- Pase de enquisas sobre hábitos de exercicio físico e de 
alimentación 
 

 
NOVEMBRO 

- Valoración dos datos obtidos nas fichas e enquisas, e elaboración 
de diagramas. 

- Selección de carencias e necesidades descobertas que se 
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priorizarán durante o curso 2015-2016. 

 

 
 

DECEMBRO 

- Concreción dos obxectivos específicos e das actividades xerais, 
realizando unha adaptación de todas elas coa finalidade de cubrir 

as necesidades seleccionadas.  

- Confección dun planing de xaneiro a maio coas actividades 
consideradas idóneas para acadar os obxectivos adaptados do 

proxecto para fin deste curso. 
 

XANEIRO - Posta en práctica do planing elaborado no mes anterior 

 

FEBREIRO - Idem 
 

MARZO - Idem 
 

ABRIL - Idem 
 

MAIO - Idem 
 

XUÑO - Valoración e avaliación do proxecto dentro do curso 2015-2016. 
 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

Distinguiremos tres momentos avaliativos: 
 
- 1ª FASE, INICIAL: Detección das necesidades e priorización das mesmas. 

 
- 2ª FASE, CONTINUADA: Será realizada mensualmente. 
 

-3ª FASE, FINAL: Constará dunha avaliación global, contemplando aspectos 
como a participación de tódolos recursos humanos implicados, número de 

actividades realizadas, etc. 
 
Para iso, aplicaremos os seguintes instrumentos de avaliación: 

 
- Nivel de consecución dos obxectivos previstos, adaptados ou incorporación 

doutros novos. 

- Enquisas de avaliación. 

- Valoración da idoneidade dos recursos empregados 

- Xuntanzas de posta en común 
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3. PLAN DE POTENCIACIÓN DAS RELACIÓNS ESCOLA-FAMILIA: 
COMPROMISOS EDUCATIVOS 
 

COMPROMISOS EDUCATIVOS ESCOLA-FAMILIA 
(ANEXO VIII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

O Titor/a                                                    A familia 

 

 

 

   

D./Dª _____________________________________________________________________________ 
pai/nai/titor de______________________________________________________________________ 
alumno/a deste Centro, escolarizado no curso, _________, grupo ______ e, 
D./Dª _____________________________________________________________________________ 
Titor/a do alumno/a no Centro, comprométense a:  

COMPROMISOS QUE ADQUIRE A FAMILIA   
o Asistencia diaria e puntual do/a alumno/a ao Centro 
o Asistencia ao Centro correctamente aseado e cas horas de descanso 

suficientes. 
o Asistencia ao Centro cos materiais necesarios para traballar na clase. 
o Colaboración para a realizacións das tarefas propostas para casa: revisión de 

axendas e/ou cadernos. 
o Colaboración co Centro para modificar a conduta e no seguemento dos 

cambios que se produzan. 
o Entrevista semanal/quincenal/mensual co Titor/a ou Departamento de 

Orientación. 
o Reter no domicilio ao neno/a con febre ou outra enfermidade. 
o Actualizar os datos persoais para contactar en caso de necesidade ou para 

aclarar calquera circunstancia  anómala que dificulte ou impida o 
desenvolvemento da clase. 

o Outros: …………………………………………………………………………… 

COMPROMISOS QUE ADQUIRE O CENTRO    
o Control diario do alumno/a e a informar inmediatamente á familia. 
o Seguementos dos cambios que se produzan e a informar á familia. 
o Aplicación de medidas preventivas para mellorar a súa actitude. 
o Entrevista coa familia coa periodicidade establecida. 
o Constatar no diario de aula as tarefas extraescolares para evitar co resto do 

profesorado unha sobrecarga de traballo. 
o Outros: 

………………………………………………………………………………………………. 
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4. PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
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6. CONCRECIÓN DAS ACTUACIÓNS DOS DISTINTOS PROFESIONAIS 

EN RELACIÓN ÁS MEDIDAS DESEÑADAS PARA O 

CENTRO………………………….. 

7. MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INTERNOS 

ASÍ COMO OUTRAS ETAPAS EDUCATIVAS E COS CENTROS 

ADSCRITOS………………….. 

8. CANLES DE COLABORACIÓN COAS NAIS, PAIS OU TITORES E 

TITORAS LEGAIS DO 

ALUMNADO…………………………………………………………………… 

9. PROCESOS DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO 

PLAN…….………. 

 
1. XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO 

A atención á diversidade supón o conxunto de medidas e accións que teñen 

como finalidade adecuar a resposta educativa ás diferentes características, 

necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses e situacións 

sociais e culturais de todo o alumnado. 

A diversidade é unha realidade facilmente observable, e a súa adecuada 

atención é un dos piares básicos no que se fundamenta o sistema educativo. 

Cada alumno e cada alumna teñen unha ampla gama de necesidades educativas, 

debidas á presencia de múltiples factores persoais e sociais (xénero, idade, etapa 

de desenvolvemento madurativo, motivación, intereses, estilos de aprendizaxe, 

expectativas, procedencia socioeconómica e cultural, orixe étnica, etc.), que deben 

ser satisfeitas. En consecuencia, o centro ten que estar en condicións de: 

1.º Adaptarse ás características individuais e sociais de cada alumno ou alumna. 

2.º Ofrecer unha cultura común, respectando as peculiaridades de cada cultura 

propia. 

3.º Adoptar unha metodoloxía que favoreza a aprendizaxe de todo o alumnado na 



PROXECTO EDUCATIVO 
CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES 

 86 

súa diversidade. 

4.º Partir dunha avaliación inicial do alumnado en cada núcleo de aprendizaxe que 

permita detectar os seus coñecementos previos, para facilitar a 

significatividade dos novos contidos que se deben aprender. 

Como consecuencia da obrigatoriedade do ensino, xurde a escola 

comprensiva, que ofrece un mesmo currículo básico para todos os alumnos e 

todas as alumnas minimizando as súas diferencias a través do principio de 

igualdade de oportunidades, co fin de compensar así as posibles desigualdades 

sociais. 

Na etapa de educación primaria é imprescidible atender á diversidade do 

alumnado, para o cal os centros docentes e o profesorado deberán fixar nos seus 

correspondentes proxectos educativos medidas de adaptación do currículo ás 

características e posibilidades persoais, sociais e culturais. Estas medidas serán 

tanto de tipo organizativo coma de tipo curricular e permitirán que o centro poida 

acometer, no exercicio da súa autonomía, unha organización flexible das 

ensinanzas e unha atención personalizada ao alumnado en función das súas 

necesidades. 

 

2. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DAS NECESIDADES 
O alumnado do Centro provén das proximidades do colexio, o 99% naceron 

e Vigo e residen nos diferentes barrios que configuran a parroquia.  

As familias dos alumnos/as son na súa gran maioría naturais de Valadares, 

zona de moi escasa emigración considerada como rururbana. O nivel de estudios 

das familias do alumnado é medio-baixo (fundamentalmente certificados de 

estudios primarios ou graduados escolares) aínda que se nota un progresivo 

aumento cara a estudios de tipo técnico-profesional (especialmente técnicos a 

nivel de FP) con moi poucos títulos universitarios. 

Os oficios das familias repártese entre diversas profesións liberais 

(albaneis, carpinteiros, mecánicos....) con incorporacións a empresas dentro da 

cidade, complementándose con traballos agrícolas. 

Contamos cunha profesora especialista en Pedagoxía Terapéutica a 
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xornada completa e cunha profesora de Audición e Linguaxe  itinerante que asiste 

ao noso centro dez horas semanais. 

A memoria final do Departamento de Orientación inclúe unha previsión de 

necesidades cara ao  curso seguinte. As estratexias empregadas para esta 

previsión son as seguintes: 

- Entrevistas cos membros do equipo directivo. 

- Conversas co profesorado. 

- Información recollida polo Orientador/a nas reunións de avaliación. 

- Reunións do Orientador/a coa mestra de PT e a profesora de AL  para 

revisión de informes de ANEAE, análise das propostas de medidas de 

atención á diversidade (AC, RE) do alumnado de nova incorporación ao 

centro, análise dos informes individualizados de alumnos/as con 

dificultades de aprendizaxe e dos seguimentos realizados ao final do 

curso do alumnado con medidas de atención á diversidade. 

 

3. OBXECTIVOS DO PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

As medidas de atención á diversidade, coa súa posta en práctica, irán dirixidas 

á consecución dos seguintes obxectivos: 

- Facilitar o máximo desenvolvemento das capacidades persoais do alumnado 

e a adquisición das competencias básicas e dos obxectivos do currículo 

establecidos para a educación primaria, garantindo así o dereito á educación que 

o asiste. 

-  Mellorar o rendemento académico do alumnado e minimizar as situacións de 

fracaso escolar. 

- Establecer os mecanismos axeitados e as medidas de apoio e reforzo 

precisas que permitan detectar tanto as dificultades de aprendizaxe como superar 

o atraso escolar que puidese presentar o alumnado, así como o desenvolvemento 

intelectual do alumnado con altas capacidades intelectuais. 

- Marcar pautas de actuación na titoría e orientación educativa do alumnado e 

na relación coas familias para apoiar o proceso educativo dos seus fillos e fillas. 

- Garantir a coordinación entre departamentos de orientación, profesorado e 
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centros docentes que imparten educación infantil, primaria e educación secundaria 

obrigatoria 

 

4.  DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS, MEDIDAS E PROGRAMAS PARA A 
ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
4.1. ACTUACIÓNS: 

O Decreto 229/2011 establece que no marco das actuacións destinadas a 

adecuar a resposta educativa á diversidade, os centros docentes deberán: 

4.1.1. Tomar decisións e adoptar as medidas que: optimicen a acción 

educativa, respondan ás necesidades do alumnado e contribúan á 

consecución das competencias e dos obxectivos das diferentes etapas e 

ensinos.  

En base a isto e partindo de que cada alumno e alumna son distintos e 

singulares, cómpre diferenciar, polo menos, dous tipos de atención: 

A) Atención xeral: 
Como norma  xeral,  o   profesorado   acomodará   o   proceso   de   

ensino-aprendizaxe ás condicións particulares de cada neno/a, o que pode 

traducirse nunha flexibilización metodolóxica, organizativa e de cooperación 

familiar. Así, haberá alumnos e alumnas que requirirán exemplificacións, 

explicacións ou exercicios específicos; outros/as ós/ás que lles haberá que 

encomendar certas responsabilidades; outros/as que necesitarán estar nun grupo 

específico dentro da aula, do que recibirán as axudas que precisan; outros/as 

aos/ás que haberá que poñer frecuentemente en situación de éxito; etc. En 

síntese, trátase de que a cada alumno e alumna se lle ensine partindo do seu nivel 

de coñecementos previos e dentro da súa zona de desenvolvemento próximo e se 

respecte o seu ritmo de aprendizaxe, no ánimo de que cada quen vai 

reconstruíndo o seu coñecemento e desenvolvéndose conforme ás súas 

potencialidades. 

Neste tipo de actuacións é necesario que o/a titor/a estableza unha rede 

coordinadora entre o equipo docente; que coñeza a situación persoal de cada 
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alumno/a, os principais datos evolutivos e de saúde, o estilo e o ritmo de  

aprendizaxe de cada quen; que reflexione sobre a metodoloxía máis axeitada para 

cada neno/a respecto do seu achegamento ó currículo; que analice as relacións 

que se establecen dentro e fóra da aula e a súa utilidade nos agrupamentos 

dentro da aula; que demande asesoramento do departamento de orientación, etc.  

B) Atención no caso do alumnado con necesidade específica de apoio 
educativo:  

Na atención daquel alumnado con n.e.a.e., dende o punto de vista 

propiamente académico, poden establecerse dúas vías de atención: 

1. UNHA ATENCIÓN ORDINARIA: Esta medida ordinaria de atención á 

diversidade pode concretarse en: 

 RE sen apoio: Son medidas que o/a propio/a mestre/a deseña e aplica con 

aqueles/as alumnos/as que teñen unhas certas dificultades de seguimento 

da programación diaria, ben por exceso ou por defecto (traballos 

específicos de recuperación, traballos de ampliación, etc.). 

2. UNHA ATENCIÓN EXTRAORDINARIA:  

 RE con apoio: Son medidas que contemplan o apoio temporal dun 

mestre/a especialista en audición e linguaxe e/ou en pedagoxía terapéutica. 

Para que se produza este tipo de atención, que seguirá os criterios de 

utilización establecidos neste plan, será necesario que así o aconselle a 

avaliación psicopedagóxica realizada polo departamento de orientación, 

sendo o procedemento para a demanda de intervención do dito servizo o 

seguinte:  

o Comunicado do/a titor/a á dirección do centro da necesidade de que 

o departamento de orientación realice esa avaliación 

psicopedagóxica. Tamén directamente co/a orientador/a. 

o Comunicado desa demanda ao/á xefe/a do departamento de 

orientación, por parte da dirección. 

o Recheo, por parte do/a titor/a, da folla de datos (cuestionario previo) 

aportada polo/a xefe/a do departamento de orientación. 

o Proceso de avaliación e informe de atención ás n.e.a.e. 
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 As Adaptacións Curriculares: Esta medida seguirá o procedemento 

establecido na Orde do 6 de outubro de 1995 da Consellería de Educación 

e Ordenación Universitaria. 

 

4.1.2. Deseñar e poñer en práctica accións preventivas e de detección 

temperá, garantindo un tratamento educativo personalizado e adaptado á 

realidade de cada alumna e de cada alumno.  

Procuraremos, sempre que sexa posible, atallar as dificultades antes de que se 

presenten, para o que poremos en marcha medidas coma as seguintes: 

 Exploracións psicopedagóxicas individuais e grupais nos distintos niveis 

educativos para a identificación dos posibles casos de risco. 

 Revisión dos informes e expedientes dos/as alumnos/as. 

 Avaliación inicial prescriptiva da competencia curricular de cada alumno/a, 

levada a cabo polos seus titores. 

 Reunións e entrevistas coas familias do alumnado. 

 Realización das prescriptivas reunións dos órganos de coordinación docente e 

das sesións de avaliación para o intercambio de información do alumnado. 

 Reunións periódicas da xefatura do departamento de orientación cós titores 

dos distintos grupos de alumnos/as. 

 Observación das conductas, análise de produccións, revisión de traballos,… do 

alumnado. 

 

4.1.3. Concretar e desenvolver os principios de atención á diversidade nas 

decisións de carácter pedagóxico, organizativo e de xestión do centro.  

Temos que destacar nas nosas actuacións que debemos ter en conta os 

seguintes principios: 

-Favorecer a integración escolar e a inclusión social: As actuacións dirixidas a 

atender ao conxunto do alumnado deben ter como referente esencial a  

normalización das diferenzas dentro do contexto da aula e do centro e o énfase 

na superación dos obstáculos asociados á diversidade de todo tipo (cultural, 

social, ligada a factores intra e interpersoais, a necesidades educativas 
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específicas e á desigualdade no acceso ao coñecemento). Todo esto esixe 

esforzo en orde á adaptación de materiais, cambios metodolóxicos ou 

organizativos, etc., que implican o traballo colaborativo e o consenso entre todo o 

equipo docente.  

A atención personalizada e temperá do alumnado convértese na mellor 

medida de prevención dos problemas de aprendizaxe, de inadaptación escolar e 

de exclusión social.  

-Inserta na organización do centro: Un dos criterios prioritarios que deben 

condicionar a organización do centro debe ser, precisamente, a resposta ás 

necesidades do conxunto do alumnado. Esta formulación require unha flexibilidade 

na proposta de modalidades organizativas e, en consecuencia, na distribución dos 

tempos e utilización de espazos. É o propio Centro, no uso da súa autonomía de 

xestión, o que partindo destas necesidades, decide as medidas a adoptar dende 

as xerais ordinarias ás máis extraordinarias.  

 O centro dispón dun criterio de agrupamento de alumnos: 

-Orde alfabética. 

-Número homoxéneo de alumnado en cada aula. 

-Paridade. 

-Igual número de repetidores en cada grupo. 

-Criterios do Departamento de Orientación. 

 En calquera caso, dito criterio de agrupamento será explicado polo equipo 

directivo na primeira reunión do Consello Escolar e, antes da súa aplicación, serán 

informadas as familias do alumnado afectado. 

-Inmersa no currículo: A estrutura e o contido dos distintos elementos 

curriculares terán presente esta dimensión tendente a incorporar a pluralidade de 

todo tipo que se aprecia no aula:  

 Deseñando situacións de ensino-aprendizaxe nas que teñan cabida 

diversos graos de adquisición de capacidades e, en todo caso, con 

expectativas de logro altas.  

 Partindo das habilidades que se teñen para avanzar no desenvolvemento 

das capacidades, tendo presente que os contidos relativos a 
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procedementos e actitudes marcan menos diferenzas que os conceptos. É 

moi importante insistir naqueles para lograr un desenvolvemento 

equilibrado de todo o alumnado.  

 Incorporando obxectivos e contidos relacionados coa diversidade 

sociocultural e persoal, característica do grupo concreto, o que favorecerá a 

valoración das diferenzas e, en consecuencia, repercutirá nun mellor clima 

de aula.  

 Coordinando o labor realizado desde os diferentes equipos de nivel a fin de 

consensuar obxectivos, criterios de avaliación,… 

 Propoñendo metodoloxías variadas, que faciliten a participación do 

conxunto do alumnado desde unha perspectiva inclusora.  

 Atendendo aos aspectos socioafectivos dentro do grupo, ademais dos 

cognitivos, e promovendo o desenvolvemento dunha autoestima saudable e 

o respecto aos demais.  

 Optando por unha avaliación formativa dirixida a valorar o proceso, o 

avance na consecución dos obxectivos, ordinarios ou adaptados, e o tipo 

de axuda pedagóxica que require cada alumno ou alumna.  

 Avaliando os procesos de ensino e especialmente as medidas de atención 

á diversidade propostas, co fin de apreciar a súa adecuación ás intencións 

perseguidas, as dificultades atopadas e as propostas de mellora.  

-Baseada na reflexión conxunta e na colaboración entre o profesorado: Unha 

actuación coherente respecto da atención da diversidade no centro require un 

grao importante de compromiso por parte do profesorado; compromiso que, por 

unha banda, responde á necesaria implicación que todo docente debe ter respecto 

desta cuestión, posto que todos os grupos son diversos e plurais, e, por outra , 

facilita o desenvolvemento profesional na medida que require unha maior reflexión 

sobre a propia práctica e unha necesaria coordinación con outros compañeiros, 

tanto do propio centro, como con axentes de apoio externos. A implicación do 

Profesorado vese favorecida pola Formación do mesmo en función da realidade 

do Centro; así como a implicación do Equipo Directivo debe ser apoiada por parte 

da Administración impulsando a súa formación e promovendo plans 
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dinamizadores nos centros.  

-Favorecedora da cooperación entre profesorado e familias: A cooperación 

entre o profesorado e as familias é un elemento moi importante para a 

optimización dos procesos de aprendizaxe. É necesario pois, buscar o intercambio 

bidireccional de información coas familias, para lograr a súa implicación no 

proceso educativo dos seus fillos/as e establecer pautas de actuación coherentes 

e complementarias que redunden na súa formación integral; así como lograr a súa 

participación na dinámica escolar no seu conxunto.  

-Potenciadora da apertura do centro o contorno e do uso das redes de 
recursos sociais da comunidade: O centro educativo, insirto nun contexto, debe 

integrarse na comunidade como un recurso máis e, ao mesmo tempo, debe 

coñecer e aproveitar a rede de profesionais e institucións de todo tipo que poden 

redundar nunha mellor actuación educativa e, especificamente, nunha atención 

integral á diversidade do alumnado. A este respecto, requírese unha maior 

coordinación de todos estes recursos e unha maior difusión dos mesmos.  

 

4.1.4. Optimizar a organización dos recursos do centro para atender e dar 

resposta ás necesidades de todo o alumnado, en particular daquel con 

necesidade específica de apoio educativo.  

 Para a atención ao alumnado con necesidade educativa de apoio educativo 

poremos a súa disposición os recursos cos que conta o centro para ofrecerlles, 

dentro das nosas posibilidades, unha educación de calidade. Neste senso, 

destacamos: 

A. Recursos materiais: Según Gimeno (1998), cando falamos de 

Recursos didácticos referímonos a “calquera instrumento ou obxecto que poida 

servir como recurso para que mediante a súa manipulación, observación ou 

lectura ofrézanse oportunidades de aprender algo, ou ben co seu uso intervéñase 

no desenvolvemento dalgunha función do ensino”. É dicir, os materiais didácticos 

comunican contidos para a súa aprendizaxe e poden servir para estimular e dirixir 

o proceso de ensino-aprendizaxe. Neste senso, no noso centro, dentro do material 

didáctico, contamos con: 
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 Material impreso. 

 Material deportivo. 

 Material informático. 

 Material audiovisual. 

En canto ás funcións dos recursos materiais,  consideramos que estas 

veñen dadas polo lugar que ocupan dentro do espazo curricular, pola súa relación 

coas necesidades, prioridades, obxectivos, contidos, actividades,… de onde ven a 

importancia do uso correcto que fagamos de devanditos recursos e dos criterios 

que usemos para a selección dos mesmos. Neste sentido podemos cinguirnos aos 

seguintes criterios:  

- Criterio evolutivo: ter en conta as características do momento evolutivo do 

alumno.  

- Criterio científico: ser respectuosos coa natureza e estruturas propias da área 

a cuxo desenvolvemento serven.  

- Criterio didáctico: analizar en que medida o material é potenciador de 

aprendizaxes funcionais, significativos e construtivos.  

- Criterio de coincidencia co Proxecto Educativo: en canto a liñas 

metodolóxicas, selección de contidos e obxectivos,… 

Ademais destes criterios, a Secretaría de Estado de Educación (1992) 

establece os seguintes:  

 Que non sexan discriminatorios. 

 Que permitan un uso comunitario. 

 Que non degraden o medio ambiente.  

 Que non sexan excesivamente sofisticados. 

 Que dean información acerca da idade á que van dirixidos. 

 Que inclúan normas de seguridade e elementos que interveñen na súa 

composición.  
B. Recursos persoais: todos os implicados no proceso educativo: equipo 

directivo, equipo docente, titores, profesores das distintas áreas, orientadora, PT, 

AL  e familias. Así como servizos externos como: CFR, EOE, asociacións, servizos 

sanitarios, centros de Educación Especial, servizos sociais, outros profesionais 
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(logopeda, intérprete lingua de signos, auxiliar técnico educativo, técnico en 

rehabilitación básica,…). Estas relacións estableceranse en función das 

necesidades dos/as nenos/as escolarizados no centro en cada momento. 

É imprescindible a colaboración entre os distintos servizos que interveñen 

co alumno na escola e os servizos externos. Será importante que non se 

superpoñan roles e actuacións, así como non deixar necesidades ou demandas 

sen respostas. Así, será instrumental que se coordinen e consensúen as 

actuacións. Todos os equipos e profesionais deben estar en todo momento 

informados das actuacións e tarefas que realizan cada un deles.  

Neste sentido, o papel do equipo directivo e do orientador é de vital importancia 

para impulsar e dinamizar reunións conxuntas, actividades de formación,…  

C. Recursos ambientais: Procuraremos que a distribución dos espazos no centro 

reúnan as seguintes características: 

 Ser flexibles para así adaptarse ás diferentes necesidades ou funcións 

educativas.  

 Non impedir a mobilidade do/a alumno/a no centro e na aula.  

 Potenciar a integración e a autonomía de todos/as os/as alumnos/as. 

Deben estar ao seu alcance.  

 Adaptarse ás necesidades educativas concretas da etapa e a área 

específica de traballo.  

 Facilitar o tratamento da diversidade na aula.  

 Favorecer a relación entre as persoas, a comunicación e a relación entre 

escola e contorno. 

 

4.1.5. Potenciar a acción titorial e orientadora por parte de todo o 

profesorado.  

 Todos mestres teñen que cumprir unha función titorial e orientadora. 

 

4.1.6. Promover a implicación das nais, pais ou titores e titoras legais do 

alumnado no proceso educativo.  

 Esta relación a levaremos a cabo a través dos diversos canles de 
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participación da familia coa escola: 

A) Grupais ou colectivos: Asociacións de nais e pais de alumnos (ANPAS) e  

Consello Escolar (CE), actividades formativas: (a través de charlas, conferencias, 

comisións de traballo, escolas de pais,…), reunións comúns: (como ó inicio do 

curso, para informar de excursións, eventos festivos,…), outros: circulares, notas 

informativas, revistas, boletíns, trípticos,… 

B) Individuais: entrevistas, reunións, encontros informais, informes de avaliación, 

chamadas de teléfono, axenda escolar, notas,… 

 

4.1.7. Impulsar a participación do profesorado en actividades de formación e 

innovación, así como o intercambio de experiencias no ámbito da atención á 

diversidade.  

Vivimos nunha sociedade cambiante polo que o concepto de “formación 

continua” e imprescindible para un profesorado que pretenda lograr un 

desenvolvemento integral do seu alumnado. Esta formación pasará pola: 

 Adquisición de coñecementos: sobre as súa área, sobre didáctica...  

 O desenvolvemento de habilidades relacionadas co rendemento didáctico.  

 O desenvolvemento integral do profesorado, o seu autoconcepto...  

 A investigación na aula, buscando continuamente novas solucións aos 

problemas que presenta cada contexto educativo. Búscase a reflexión 

sobre a práctica docente, e utilízanse técnicas de investigación-acción. 

 Formación continua en temas como: 

o Tecnoloxías da información e a comunicación (TIC). 

o Linguaxe audiovisual. 

o Boas prácticas didácticas.  

o Didáctica de (a área de cada un). 

o Multiculturalidade. 

o Tratamento da diversidade. 

o Dinámica de grupos. 

o Resolución de conflitos. 

o Os compoñentes emocionais da intelixencia. 
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4.2. MEDIDAS: 

 O Decreto 229/2011 establece entre as súas medidas de atención á 

diversidade as seguintes: 

 
4.2.1. Medidas ordinarias: 

 Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, 

agrupamentos, espazos) e da organización e xestión do aula ás 

características do alumnado.  

Trataríase das medidas de tipo organizativo que teremos que poñer en marcha 

dende o centro e a aula para ofrecer unha resposta educativa de calidade á 

diversidade do noso alumnado, xa que para o desenvolvemento dos tratamentos 

oportunos, o centro debe contar cun espazo especificamente destinado para ese 

efecto, que reúna as condicións mínimas de privacidade, iluminación, lonxe de 

ruídos, espazo físico dispoñible, dotación de aparataxe técnico necesario e 

material didáctico específico, unha adecuada organización dos apoios, criterios e 

procedementos para organizar a atención á diversidade,… 

En canto ás estratexias organizativas, á hora de intervir cos ANEAE e 

organizar a súa resposta educativa,  partiremos das medidas máis ordinarias ás 

máis extraordinarias, para lograr unha resposta educativa coherente e progresiva. 

Así a atención ao alumnado con nee organizaráse a través de diversos apoios, os 

cales terán en conta diversos aspectos: 

 A quen van dirixidos: a aqueles alumnos/as que presenten un desfase (ou 

avance) curricular e se considere que con unha atención máis personalizada van a 

lograr progresar adecuadamente. 

 Qué apoiar: os apoios realizaranse fundamentalmente nas técnicas 

instrumentais básicas.  

 Onde apoiar: en canto á ubicación do apoio, priorizaráse este na aula ordinaria. 

Aínda que tamén cabe a posibilidade de que o alumno/a reciba atención na aula de 

apoio (sempre que esta non supere un tercio da xornada escolar, tal e como 

establece a Orde do 27 de decembro do 2002, que establece as condicións e 

criterios para a escolarización do alumnado con nee).  
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 Cando levalos a cabo: os horarios de atención aos ANEAE realizaranse a 

comezos do curso escolar e participarán na súa confección, os titores, PT, xefa do 

Departamento de Orientación, así como a xefa de estudos, que coordinará ditos 

horarios cos das outras áreas. Na elaboración destes horarios procurarase non 

sacar ao/a alumno/a da aula ordinaria naquelas áreas con maior aproveitamento, 

así como respectar momentos de recreo e traballo en grupo. Destacando que estes 

apoios poderán ser transitorios, e revogarse a decisión en caso de considerarse a 

mellor opción para o alumno/a. 

 Como levalos a cabo: os agrupamentos que se realizan cos alumnos/as son: 

- Individuais en aulas de apoio: só naqueles casos e actividades, que polas súas 

especiais características non se poidan integrar na aula ordinaria nin poidan 

participar varios alumnos/as. 

- En pequenos grupos nas aulas de apoio ou na aula ordinaria: cando a 

metodoloxía a desenrolar así o esixa. 

- En gran grupo na aula ordinaria: cando se desenrolen programas xeneralizados 

deseñados no centro e que perseguen un dobre fin, unha acción preventiva sobre o 

grupo en xeral e de tratamento indirecto sobre determinados alumnos/as que 

presentan algún problema ou risco. 

 Quen son os responsables: será responsabilidade do/a titor/a de cada 

alumno/a que reciba un apoio a dinamización e supervisión do proceso, xunto coa 

colaboración do resto de profesorado que traballen con el ou ela, así como os 

profesores de apoio e orientadora, que colaborarán tanto no deseño, elaboración e 

avaliación do plan personalizado de traballo de cada alumno/a. 

En todo caso, o currículo que ofrezamos ao/a alumno/a debe cubrir as mesmas 

áreas e actividades contempladas nos programas ordinarios, se ben considerando 

as súas necesidades e o uso de recursos (RR) e materiais didácticos específicos.  

 

 Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao 

alumnado.  

Tendo en conta a autonomía do centro e os sucesivos niveis de concreción 

curricular os equipos de nivel elaborarán as súas programacións didácticas 
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entendidas coma “un conxunto de decisións adoptadas polo profesorado dunha 

especialidade dun centro educativo, ao respecto dunha materia ou área e do nivel 

no que se imparte, todo elo no marco do proceso global de ensinanza-

aprendizaxe”.  

 Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos 

heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos e outras 

que promovan a inclusión.  

A metodoloxía que seguimos basearase na:  

a)flexibilidade:  principio clave na resposta á diversidade do alumno/a que 

se concreta a nivel de agrupamentos (traballo en grupo cooperativo, traballo 

individual e autónomo, alternancia duns con outros) e na combinación de métodos, 

técnicas e actividades, a utilización de diversas linguaxes (literario, icónico, 

xestual) e diversos soportes (audiovisual, gráfico, informático).  

b)globalización ou interdisciplinariedade das aprendizaxes: co fin de 

unificar as aprendizaxes e axudar aos/ás alumnos/as a encontrar relacións entre 

eles.  

c)aprendizaxe activo, funcional e autónomo: empregando  estratexias 

como proxectos de traballo, talleres, recunchos, grupos flexibles, técnicas de 

individualización da ensinanza (traballo por fichas, monitorización, ensinanza 

programada,...). 

 Adaptacións dos tempos e instrumentos ou procedementos de 

avaliación.  

Pode ser preciso levar a cabo adaptacións en canto ao que, como e cando 

avaliar, para o que será aconsellable facer unha revisión e adecuación dos 

criterios de avaliación e promoción; instrumentos, estratexias e momentos de 

avaliación. Explicitación do proceso de identificación e valoración de alumnos/as 

con necesidades específicas de apoio educativo, Establecer criterios de avaliación 

tendo en conta as necesidades. Adquirir, elaborar e/ou adaptar instrumentos de 

avaliación. Facer adaptacións no proceso de avaliación (deixarlles máis tempo, 

maior número de probas, probas orais,…). 

En canto aos criterios e procedementos para a detección e valoración das 
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necesidades: 

 No seu labor diario, os/as mestres/as titores/as e especialistas na aula 

levan a cabo todas as medidas ordinarias ao seu alcance para que os/as 

alumnos/as sigan o proceso de escolarización coa máxima normalidade.  

 Cando o Equipo docente dun alumno/a esgote todas as medidas  

dentro do currículo ordinario e ese alumno/a continúe presentando 

dificultades cumpriméntase a folla de derivación ao DO por parte do/a titor/a 

en colaboración co Equipo docente do alumno.  

 Comunicarase aos pais/nais a través do profesor/a titor/a a necesidade da 

realización dunha avaliación psicopedagóxica. 

 O/A orientador/a realiza a avaliación psicopedagóxica, facendo especial 

fincapé en proporcionar unhas orientacións concretas para dar resposta 

personalizada ás necesidades educativas específicas do alumnado. 

 Levar a cabo un seguimento trimestral por parte de pais/nais, mestres/as e 

orientadora da posta en práctica das medidas adoptadas, a través de:  

o De forma escrita a través do boletín informativo trimestral a pais/nais.  

o  Se é un alumno/a recibe apoio por parte do PT ou AL, informe de 

seguimento trimestral.  

o Se se solicita, entrevista de seguimento psicopedagóxico por parte 

da orientadora. 

 

4.2.2. Medidas extraordinarias: 

Unha vez esgotadas as medidas ordinarias, levaranse a cabo medidas 

extraordinarias. Para tomalas será necesaria a autorización da dirección do centro 

educativo, da inspección, da xefatura territorial ou da dirección xeral e, se é o 

caso, o informe xustificativo do correspondente servizo de orientación. 

 

 Adaptacións Curriculares  

Tal e como establece a Orde do 6 de outubro do 1995 as AC defínense coma 

as “modificacións dun ou de máis elementos prescriptivos do currículum, como son 

os obxectivos, os contidos e os criterios de avaliación, (a esta definición teríamos 
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que incluír as competencias básicas) para atender as necesidades educativas dun 

alumno ou alumna motivadas tanto por unha determinada dificultade persoal como 

polas súas capacidades excepcionais”.  

Á hora de levar a cabo unha adaptación curricular teremos que ter en conta que 

estas medidas estarán coidadosamente programadas en función das necesidades 

dos alumnos/as e que terán en conta, na súa elaboración uns criterios tanto 

pedagóxicos como legais que guiarán a nosa resposta educativa. 

 

A. Criterios pedagóxicos para a elaboración das adaptacións curriculares: 

 As nosas actuacións guiaránse polos seguintes criterios pedagóxicos: 

 Prevención: o antes posible para minimizar os problemas (atención 

temperá). 

 Realismo: partiremos das necesidades reais dos alumnos/as. 

 Normalización: alonxarse o mínimo posible do currículo ordinario. 

 Flexibilidade: que permita os axustes necesarios. 

 Planificación: en todo o proceso (elaboración, seguimento e avaliación). 

 Continuidade: na resposta educativa ó longo da escolaridade. 

 Coordinación: de todos os implicados. 

 Coherencia: criterios comúns nas actuacións. 

 Funcionalidade: utilidade dos aprendizaxes. 

 Curricularidade: actuacións integradas no currículo. 

 Desenrolo persoal: desenrolo integral do alumno/a. 

 Integración social: modelo psicopedagóxico. 

 Inclusión: non discriminación e igualdade de oportunidades. 

 Operatividade: que logre o propósito para o que está deseñada. 

 

B. Criterios legais para a elaboración das adaptacións curriculares: 

 Á hora de elaborar as adaptacións curriculares teremos en conta a seguinte 

normativa: 

 Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do 

currículo nas ensinanzas de réxime xeral. 
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 Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia 

 Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do 

alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

 

C. Proceso de elaboración dunha AC: 

Iniciarase o proceso de elaboración dunha adaptación curricular cando se 

considere que, esgotadas as demais medidas ordinarias de atención á diversidade, 

esta é a mellor opción para atender ás necesidades do alumno/a en concreto. 

O que nos interesa é recoller clara e explicitamente o proceso que teremos que 

seguir dende o momento en que teñamos a sospeita de que a mellor medida para 

un alumno/a é unha AC, o cal explicitamos a continuación: 

1º. Proceso de identificación: 

 Ó inicio do curso a través da avaliación inicial realizada polos titores (Orde 

do 23 de novembro do 2007, que regula a avaliación na Educación 

Primaria).  

 No caso de considerarse necesario a elaboración da AC, a xefa do 

departamento de orientación realizaría unha avaliación psicopedagóxica 

(Orde do 31 de outubro de 1996), na que avaliaríanse tanto aspectos 

individuais do alumno/a coma do contexto escolar, familiar e social no que 

está inserto/a. A partir desta avaliación podemos partir das necesidades e 

situación real e actual do alumno/a, para con elo, poder determinar as súas 

necesidades educativas, o tipo de axuda que precisa, así coma os 

principias obxectivos que rexerán a intervención. 

2º. Decisións sobre a súa elaboración: 

 Unha vez identificadas as necesidades do alumno/a convocaríase unha 

reunión coordinada pola xefa de estudos á que asistirán: 

o  o titor/a,  

o os mestres/as que imparten as áreas que se consideren obxecto de 

adaptación curricular e  
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o os profesionais que participaron na avaliación diagnóstica.  

 Nesta reunión decidirase a pertinencia ou non da adaptación, así como 

aqueles elementos do currículo que, se é o caso, deberán ser modificados. 

3º. Proceso de elaboración: 

 Unha vez decididas as áreas nas que se va a realizar a AC procédese a 

iniciar a súa elaboración, a cal é competencia do mestre que imparte a área 

en cuestión, co asesoramento do responsable da orientación educativa. 

Estes mestres deberán recoller os seguintes datos: 

o Competencias xa adquiridas respecto do currículo de referencia. 

o Necesidades educativas respecto das capacidades establecidas no 

currículo de referencia. 

o Obxectivos, competencias básicas, contidos e criterios de avaliación. 

o Recursos humanos e materiais que se van a empregar. 

o Planificación do seguimento: datas, persoas que interveñen, 

rendemento do alumno/a, adecuación dos recursos, adecuación da 

programación,… 

4º. Proceso de solicitude e autorización: 

 Dado que as AC son consideradas coma medidas extraordinarias de 

atención á diversidade será preciso solicitar a súa autorización. Neste 

senso, unha vez recopilados todos os datos (psicosociais, contorno 

sociofamiliar, contorno escolar e pedagóxicos) o/a director/(a enviaría a 

proposta de adaptación curricular á Inspección Educativa, que emitiría un 

informe aprobando ou desestimando a proposta. 

 No caso de aprobación comezaríamos a levala a cabo, no caso de 

desestimación dependería das razóns interpostas pola Inspección: 

inadecuación da proposta (poderíase reformular), inadecuación da 

medida,… 

5º. Avaliación e rexistro: 

 Para a avaliación do alumnado con AC teremos en conta que os criterios de 

avaliación e promoción xa non son os de nivel e etapa tal e como establecía 
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a Orde do 6 de outubro do 1995, senón os da propia AC (aspecto recollido 

no Decreto de currículo da educación primaria). 

 Revisaranse, polo menos, unha vez ao final de cada curso (aínda que a súa 

duración mínima é de dous anos). 

 Todos os datos, dende a avaliación previa, adaptacións elaboradas e 

informe da Inspección constarán nun Documento Individual de Adaptación 

Curricular (DIAC), de carácter confidencial. 

 As AC constarán nos seguintes documentos de avaliación: 
o Actas de avaliación. 

o Expediente académico. 
o Historial académico. 
o Informe de avaliación final de nivel. 

 Apoio do profesorado especialista en pedagoxía terapéutica e/ou 

audición e linguaxe.  

O apoio por parte dos especialistas en PT e AL poderá levarse a cabo tanto 

dentro como fora da aula ordinaria, priorizando a primeira das opcións. Para levar 

a cabo estas intervencións será necesaria a autorización da dirección do centro. 

 

4.3. PROGRAMAS: 
Temos que partir dun modelo de intervención por programas, baseado nuns 

principios que permiten “adiantarse aos acontecementos” e incidir no problema o 

máis cedo posible, encamiñando a acción á prevención e ao desenvolvemento. 

Neste senso no centro vanse a desenvolver diversos programas, aínda que estes, 

veranse complementados con medidas de tipo correctivo para grupos de risco e 

unha atención individualizada dirixida a alumnos cunha problemática máis 

especifica, nos casos que sexa necesario.   

Neste senso, no centro estanse a desenvolver os seguintes programas: 

- Programa de Mediación escolar. 

- Programa de mellora de HHSS en 3º e 4º de Educación primaria. 

- Plan Director.  

o Riscos e perigos de internet para o alumnado- 5º 
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o  Acoso Escolar en 5º   

o Prevención de drogadiccións en 6º. 

- Programa de entrenamento das técnicas de estudo para o alumnado de 6º 

nivel de Educación Primaria. 

-  Programa de acollida para o alumnado de nova incorporación e 

incorporación tardía. 

 

Así mesmo tamén se terán en conta e seguirán as pautas marcadas nos 

seguintes protocolos publicados pola Xunta de Galicia: 

 Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a 
liberdade de identidade de xénero 

A Comunidade Autónoma de Galicia e a Administración educativa amosa, 

coa publicación deste I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros 

educativos de Galicia, o seu compromiso coa igualdade de oportunidades e de 

xénero coa finalidade de promover a  
construción dun novo modelo formativo capaz de abranguer por igual o 

feminino e o masculino. O camiño para avanzar cara á igualdade é a 

educación. O respecto, a liberdade e a igualdade son tres dos piares básicos.  

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/identidade_de_xenero_caderno.

pdf 

 Protocolo de Protección de datos 

Protocolo que recompila e aclara as cuestións normativas máis relevantes 

ao respecto da Protección de Datos de carácter persoal. Trátase dun 

documento vivo porque irá incorporando os diferentes cambios normativos 

europeos, estatais e autonómicos, así como os diferentes e progresivos 

ditames da Axencia Española de Protección de Datos, a medida que xurdan. 

Para facilitar o seguimento destes cambios, o documento incorpora unha táboa 

coa mención á versión de que se trata. Por todo iso recoméndase a súa 

consulta en formato electrónico. 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_proteccion_datos_v1.0

.pdf 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/identidade_de_xenero_caderno.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/identidade_de_xenero_caderno.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_proteccion_datos_v1.0.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_proteccion_datos_v1.0.pdf
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 Protocolo para a prevención e o control do absentismo escolar en 
Galicia 

Coa finalidade de establecer unhas pautas comúns de actuación fronte ao 

absentismo escolar, elaborouse o Protocolo para a prevención e o control do 
absentismo escolar en Galicia, que ten un carácter básico e de referencia, de 

xeito que cada centro educativo, dentro da súa competencia e autonomía, pode 

adaptalo á súa realidade. 

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, 

dentro das súas competencias, ditou as Instrucións do 31 de xaneiro de 
2014, co propósito de trasladar o protocolo xeral e de facilitar a súa aplicación nos 

centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_de_absentismo_escolar.p

df 

 Protocolo de consenso sobre TDAH na infancia e na adolescencia nos 
ámbitos educativo e sanitario 
A presenza do TDAH nos distintos ámbitos da vida dunha persoa fai 

necesario que a abordaxe se realice desde un enfoque interinstitucional, 

integral e de colaboración, cando menos, entre a familia, o sistema 

educativo e o sistema sanitario. Conscientes desa situación e da 

necesidade dunha coordinación axeitada, a Consellería de Sanidade e a 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicaron 

o Protocolo de consenso sobre TDAH na infancia e na adolescencia nos 

ámbitos educativo e sanitario, co que se pretende contribuír á mellora da 

atención e á redución das dificultades que este trastorno ocasiona a diario 

na vida de moitas nenas, nenos e persoas adolescentes.  
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_de_consenso_sobre_tdah

.pdf 

 Protocolo de Atención educativa domiciliaria 
Co obxecto de mellorar a atención a Conselleria impulsa, dentro da Estratexia 

Galega de Convivencia 2015-2020 un protocolo para a atención educativa do 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_de_absentismo_escolar.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_de_absentismo_escolar.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_de_consenso_sobre_tdah.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_de_consenso_sobre_tdah.pdf
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alumnado que deba permanecer convalecente no domicilio por lesión, doenza 

prolongada ou enfermidade crónica sempre a criterio médico. Neste 

protocolo determínanse os procesos de solicitude, tramitación, elaboración, 

coordinación e seguimento do programa individualizado, e a participación e apoio 

das familias. Así mesmo, facilítanse modelos dos principais documentos 

necesarios. 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/atencion_educativa_domiciliaria_v2.

pdf 

 Protocolo de prevención, detección e tratamento do acoso escolar e 
ciberacoso. 

No marco da Estratexia galega de convivencia escolar 2015-2020, a 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria proporciona aos 

centros docentes unha ferramenta para desenvolver o procedemento corrector de 

condutas contrarias ás normas de convivencia, que guía a actuación do 

profesorado nestes casos. Esta ferramenta consta dunhas orientacións que 

pretenden dar resposta ás cuestións máis frecuentes que se formulan os centros 

cando se enfrontan a unha situación desta índole, e uns modelos normalizados 

que recollen o procedemento que cómpre seguir para a súa tramitación. 

Acompáñanse estes dous documentos cun mapa gráfico que ilustra todo o 

proceso. 

Asimesmo, ponse a disposición dos centros educativos unha versión actualizada 

do protocolo xeral de prevención, detección e tratamento do acoso e ciberacoso 

escolar. Tanto o documento como os anexos que o acompañan, pretenden facilitar 

e axilizar a súa posta en práctica, recollendo estratexias de prevención e de 

actuación, así como a lexislación relativa a todo o procedemento. 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_xeral_para_a_prevencio

n_deteccion_e_tratamento_do_acoso_e_ciberacoso_escolar_v.2.pdf 

  
5. DETERMINACIÓN DOS CRITERIOS PARA A ORGANIZACIÓN E  

DISTRIBUCIÓN DOS RECURSOS E A APLICACIÓN DAS MEDIDAS  
PROPOSTAS 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/atencion_educativa_domiciliaria_v2.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/atencion_educativa_domiciliaria_v2.pdf
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A atención  á  diversidade,  e  en  especial  ó  alumnado  con n.e.a.e.,  

deberá contar cunha dotación adecuada de material, de profesorado 

especialista (PT, AL, orientadora...), espazos e tempos. En consecuencia, cando 

do alumnado con necesidades se trata, os informes psicopedagóxicos deben 

indicar que tipo de material e que profesorado especialista se require para ofrecer 

a eses alumnos e alumnas unha atención de calidade. 

A escolarización de alumnos e alumnas con n.e.a.e. requirirá que o centro 

adecúe os seus servizos ás necesidades que estes/as presenten. De ahí  que  a  

supresión  de  barreiras,  a  ubicación  nunha determinada aula, a adaptación dos 

lavabos e wc, o servizo de transporte, etc. deberán adaptarse ás circunstancias 

específicas dos nenos/as con n.e.a.e.; todo o cal debe quedar claramente 

determinado nos informes de escolarización e/ou atención. 

Por todo isto, destacamos como unha liña base de organización as reunións 

do Departamento de Orientación, onde se coordinarán consensuadamente as 

intervencións e se establecerán os criterios para a organización de ditas 

intervencións. 

Os criterios xerais para decidir se os alumnos reciben a atención dentro ou 

fóra da aula, se será apoio individual ou en grupo ou se o apoio será previo, 

durante ou posterior á actividade da aula ordinaria, será unha decisión coherente, 

coordinada e consensuada entre o profesor especialista, titor/a, Equipo Directivo e 

DO. En xeral os apoios:  

a) Realizaranse dentro da aula cando non supoña unha alteración do 

desenvolvemento da clase e/ou o alumno/a poida seguir en certa medida os 

contidos da aula.  

b) Realizaranse fóra da aula para traballar aspectos concretos das necesidades do 

alumno e/ou cando a conexión coa programación da aula sexa escasa.  

c) Realizaranse en pequeno grupo cando as dificultades e necesidades que 

presentan os alumnos sexan similares. 

d) Procurarase que as horas de apoio dos alumnos/as non coincidan co  

horario das áreas que favorecen a súa socialización ou que poidan seguir con 

menor dificultade (E. Física, Música, E. Artística).  
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e) Procurarase que as horas de apoio especializado coincidan co horario das 

áreas nas que van recibir apoio. 

 

6.  CONCRECIÓN DAS ACTUACIÓNS DOS DISTINTOS PROFESIONAIS EN 
RELACIÓN ÁS MEDIDAS DESEÑADAS PARA O CENTRO 

É difícil atribuír funcións concretas ao profesional de apoio xa que estas 

deberán complementarse coas competencias do resto de profesores titores e 

especialistas do centro. A atención da orientadora e/ou do profesor/a de apoio 

debe ser entendida sempre como unha intervención complementaria, nunca 

sustitutoria (ou á marxe) da actividade de profesor titor e/ou dos profesores 

especialistas (inglés, educación física, música). Neste senso destacamos as 

principais funcións, sobre todo as relacionadas coa atención á diversidade, do 

profesorado do centro (Decreto 374/1996, que establece o Regulamento Orgánico 

dos CEP): 

- TITORES: A titoría e a orientación formará parte da función docente.  

 Participar no desenvolvemento do PAT e nas actividades de orientación, 

baixo a coordinación do xefe de estudos.  

 Coñecer as características persoais, situación familiar e escolar de cada 

alumno.  

 Facer un seguimento dos procesos de ensino-aprendizaxe dos alumnos/as 

para detectar dificultades.  

 Coordinar as AC necesarias para os alumnos/as do seu grupo.  

 Facilitar a integración do alumnado no grupo e fomentar a súa participación 

nas actividades do centro.  

 Orientar aos alumnos/as no seu proceso formativo.  

 Facilitar a cooperación educativa entre os profesores e os pais.  

 Fomentar a colaboración das familias nas actividades de apoio á 

aprendizaxe e orientación dos seus fillos.  

- XEFE/A DO DO:  

 Dirixir e coordinar as actividades e actuacións propias do departamento.  
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 Responsabilizarse da redacción do plan de actividades do departamento, 

velar polo seu cumprimento e elaborar a memoria final de curso.  

 Participar na elaboración do proxecto educativo e do proxecto curricular de 

etapa, representando ao departamento na comisión de coordinación 

pedagóxica.  

 Convocar e presidir as reunións do departamento conforme ao 

procedemento que se estableza.  

 Velar pola confidencialidade dos documentos, cando cumpra.  

 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.  

 Realizar as avaliacións psicopedagóxicas, no seu caso, e asesorar no 

deseño, desenvolvemento e avaliación das medidas de atención á 

diversidade conforme ao procedemento que se estableza.  

 Facilitar a colaboración entre os membros dos departamentos de 

orientación implicados.  

 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.  

 Aqueloutras funcións que a Administración educativa póidalle asignar 

referidas á orientación.  

 Participar nas sesións de avaliación para o deseño, desenvolvemento e 

avaliación de actuacións conxuntas que permitan a coherencia das 

respostas educativas. (con voz pero sen voto).  

 Asistir ás reunións convocadas polo xefe/a do DO do IES ao que está 

adscrito (para os CEP).  

- DIRECTOR/A: 

 Dirixir e coordinar todas as actividades do centro.  

 Coordinar a elaboración do PE e PXA.  

 Convocar e presidir os actos académicos, CE, claustro, CCP,… 
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 Favorecer a convivencia no centro, garantir a mediación na resolución dos 

conflitos e impor as medidas disciplinarias que correspondan aos 

alumnos/as, en cumprimento da normativa vixente sen prexuízo das 

competencias atribuídas ao Consello Escolar. 

- XEFE/A DE ESTUDOS: 

 Exercer a xefatura do persoal docente.  

 Coordinar e velar pola execución das actividades de carácter académico e 

de orientación de profesores e alumnos.  

 Elaborar os horarios.  

 Coordinar e orientar a acción dos titores de acordo co PAT.  

- SECRETARIO/A: 

 Actuar como secretario dos órganos colexiados de goberno do centro.  

 Custodiar os arquivos do centro.  

 Dispor a utilización de calquera material inventariable do centro.  
 

7.  MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INTERNOS ASÍ 
COMO OUTRAS ETAPAS EDUCATIVAS E COS CENTROS DE 
ADSCRICIÓN: 

A tarefa educativa ten que ser unha tarefa compartida, polo que debemos 

relacionarnos todos os implicados no proceso educativo:  

 Centro:  

Equipo directivo: que intervirá en cuestións máis de tipo organizativo, sobre todo 

o xefe de estudos, que é o coordinador da liña pedagóxica do centro. 

CCP: que é o órgano de coordinación pedagóxica por excelencia.  

Membros do DO: orientador, profesorado de apoio, coordinadores de nivel. 

Equipos de nivel: xa que as programacións didácticas deben incluír as 

actuacións cos ANEAE.  

Titores: coordinadores da atención do seu alumnado. 
Profesorado: asesoramento na elaboración das AC, asesoramento en canto 

metodoloxía, recursos a utilizar,… 

Outros profesionais: en caso de que interveñan co alumnado. 



PROXECTO EDUCATIVO 
CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES 

 112 

De ahi a importancia das correspondentes reunións, como o departamento 

de orientación (DO) semanalmente, comisión de coordinación pedagóxica (CCP) e 

equipo de nivel mensualmente, seguimento das medidas trimestralmente, o xefe/a 

do DO e o titor periodicamente, as familias na hora semanal de titoría e cando 

sexa necesario.  

 

 Familias: proporcionarán información sobre as n.e.a.e. dos seus fillos/as e 

sobre as circunstancias familiares, sobre a conduta do neno/a, participar activamente na 

aprendizaxe do neno/a,… Nós coordinarémonos con eles para a súa implicación no 

proceso educativo e establecer pautas de actuación comúns, orientación aos pais/nais: 

evitar a sobreprotección, o rexeitamento, a negación da evidencia, un excesivo nivel de 

esixencia, eliminar sentimentos de culpa... 

 

 Servizos externos: outros centros educativos dos que proveñan os 

alumnos/as para asegurar a necesaria coordinación entre etapas e o traspaso de 

información; estruturas responsables de formación como o Centro de Formación e 

Recursos, Concello, Administración,... para concretar a súa colaboración nos distintos 

programas, visitas,...; servizos e programas sociais (municipais, de mocidade,...) 

relacionados con programas educativos, de inadaptación, condutas asociais,...; servizos 

sanitarios; diversas asociacións en función das necesidades do alumno (ONCE,...); EOE, 

que pode prestar a súa colaboración na identificación das necesidades educativas do 

alumno/a ou no deseño, desenvolvemento e avaliación de programas específicos de 

intervención; Inspección Educativa, que velará polo cumprimento das funcións dos DO, 

realizará o seu seguimento e prestará o asesoramento necesario; Delegación Provincial e 

Dirección Xeral de Educación para temas relacionados co seu ámbito de 

responsabilidade.  

 Será importante que non se superpoñan roles e actuacións, así como non 

deixar necesidades ou demandas sen resposta. Así, será necesario que se 

coordinen e consensúen as actuacións. Todos os equipos e profesionais deben 

estar en todo momento informados das actuacións e tarefas que realizan cada un 

deles.  

Tamén manteremos contacto co centro ao que estamos adscrito, esta 

relación levase a cabo como segue: en setembro o xefe/a do departamento de 
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orientación do centro reunirase no seo do departamento de orientación do IES ao 

que estamos adscritos co fin de realizar conxuntamente as liñas xerais do plan de 

orientación entre os centros da zona. Para o seu seguimento reuniranse 

trimestralmente. 

 
8. CANLES DE COLABORACIÓN COAS NAIS, PAIS OU TITORES E TITORAS 

LEGAIS DO ALUMNADO.  
O Decreto 374/1996, 17 de outubro, que establece o Regulamento 

Orgánico dos CEPs, establece que a participación dos pais na xestión dos 

centros realizarase a través do CE. Así mesmo, dedica o seu Título VI ás 

asociacións de pais de alumnos). Imos a diferenciar entre: 

 Xeitos de participación grupais ou colectivos: 

 As asociacións de pais e nais de alumnos (ANPAS): estas asociacións 

poderán:  

o Elevar propostas ao CE para a elaboración do PE e ao equipo 

directivo para a elaboración da PXA.  

o Informar ao CE dos aspectos da marcha do centro que consideren 

oportunos.  

o Informar aos asociados da súa actividade.  

o Recibir información, a través dos seus representantes no CE.  

o Elaborar propostas de modificación do RRI. (Actualmente normas de 

organización en Funcionamento) 

o Formular propostas para a realización de actividades 

complementarias e extraescolares.  

o Coñecer os resultados académicos referidos ao centro.  

o Recibir un exemplar da PXA, PE, proxectos curriculares e as súas 

modificacións.  

o Recibir información sobre os libros de texto e materiais didácticos.  

o Fomentar a colaboración entre todos os membros da comunidade 

educativa.  

o Facer uso das instalacións do centro nos termos que estableza o CE.  
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 Consello Escolar (CE): A LOE establece que no seo do CE haberá un 

número de pais e alumnos, elixidos respectivamente por e entre eles, que 

non poderá ser inferior a un terzo do total dos compoñentes do consello. Un 

dos representantes dos pais será designado pola asociación de nais e pais 

máis representativa do centro. As funcións do CE serían:  

o Aprobar e avaliar os proxectos do centro.  

o Coñecer as candidaturas e proxectos de dirección e participar na súa 

selección.  

o Decidir sobre a admisión do alumnado.  

o Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios.  

o Propor medidas que favorezan a convivencia no centro, a igualdade 

entre homes e mulleres e a resolución pacífica de conflitos.  

o Promover a conservación e renovación das instalacións e equipo 

escolar e aprobar a obtención de recursos complementarios.  

o Fixar as directrices para a colaboración coas administracións locais, 

outros centros, entidades e organismos.  

o Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a avaliación do 

rendemento escolar e os resultados das avaliacións internas e 

externas nas que participe o centro.  

o Elaborar propostas e informes sobre o funcionamento do centro e a 

mellora da calidade da xestión.  

 Actividades formativas: a través de charlas, conferencias, comisións de 

traballo, escolas de pais,… 

 Reunións comúns: ao comezo do curso, para informar de excursións, 

eventos festivos,… 

 Outros: circulares, notas informativas, boletíns,…  

 

 Xeitos de participación individuais: 

 Entrevistas: tendo en conta que os obxectivos variarán en función do 

momento e a razón da mesma.  
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o Entrevista inicial: búscase un intercambio de información. Neste 

primeiro encontro os pais terán a oportunidade de coñecer o centro, 

o profesorado,… O centro poderá rexistrar datos persoais, historia 

clínica, hábitos e actitudes, escolarización anterior,… 

o Entrevistas posteriores: para solicitar a información que nos sexa 

necesaria e trasladar datos aos pais sobre o proceso de adaptación 

do neno, aceptación no aula, nivel de aprendizaxe,… 

 Reunións: as que sexan necesarias ao longo do curso con calquera dos 

implicados no proceso educativo do neno, principalmente co titor/a 

(destacamos a hora semanal de titoría).  

 Encontros informais: ás veces non é sinxelo concertar entrevistas ou 

reunións polo que deberemos aproveitar certas ocasións por exemplo as 

saídas ou entradas no centro,… 

 Informes de avaliación: a través dos que se lles fará chegar información 

aos pais sobre o proceso educativo dos nenos.  

 Outros: chamadas telefónicas, notas, compromisos educativos,  

axendas,… moi útiles sobre todo no caso de nenos pequenos ou con 

problemas de comunicación. Nestes casos adóitase rexistrar datos cotiáns, 

solicitudes de actividades ou materiais,…  

  

9.   PROCESOS DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN 
 A avaliación do Plan realizarase dentro da avaliación xeral da nosa práctica 

docente e quedará reflectida na Memoria de Fin de Curso que o Equipo Directivo 

presenta para a súa aprobación ao Consello Escolar.  
O proceso a seguir na avaliación do Plan Xeral de Atención á Diversidade 

será o seguinte:  

A. Análise e valoración nas reunións correspondentes.  

B. Posta en común de conclusións e/ou iniciativas na Comisión de Coordinación 

Pedagóxica.  

C. Elevación de conclusións e propostas de modificación, no seu caso, ao  

Claustro de Profesores, para a súa aprobación. 
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5.- PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 
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Tendo en conta a lexislación actual, neste apartado concrétanse as 

actividades que se poden realizar para levar a cabo as distintas funcións dos 

titores/as.  

   

1.-  EN RELACIÓN CO ALUMNADO  

  

1.1. "Facilitar a integración do alumno na súa clase, na dinámica do centro e 

fomentar o desenvolvemento de actividades participativas"  

  

a) Realizar actividades de acollida ao principio de curso, especialmente 
cando se cambia de nivel, ciclo ou de etapa:  

 - Coñecemento mutuo de alumnos cando son novos no centro 

(presentación, exercicios, lúdicos e agrupamentos que favorezan a relación e 

integración)  

 - Coñecemento de todas as dependencias do centro: dirección, secretaria, 

sala de profesores, biblioteca, ximnasio, audiovisuais, laboratorio, distintos 

despachos: orientación, titorías... En caso de alumnos novos pódeno realizar 

cos seus compañeiros.  

 - Coñecemento do entorno ao centro, ao pobo, ao barrio, a cidade e 

comunidade, saídas programadas  

 - Coñecemento de profesorado vinculado ao nivel e ciclo, director, xefe/a de 

estudios, secretario/a, conserxe..  

 

b) Comentar a carta de dereito e deberes ( R.D. 732/95 do 5 de Maio, B.O.E. 
do 2 de Xuño)  

 

c) Informalos sobre as Normas de Organización e Funcionamento do centro:  

- Normas xerais de funcionamento: horario, normas de clase,  centro e comedor, 

disciplina, respecto e uso de materiais: creación de hábitos de orde (recollida de 

material seu, grupo, centro), limpeza de clase e centro. 
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d) Explicarlles as funcións e tarefas da acción titorial: 
-  Establecemento de normas internas de grupo, buscando a súa participación en 

propostas  

- Deseño e formulación de novas iniciativas de acción titorial.  

- Nomeamento de delegados e establecemento de tarefas a realizar polos elixidos.  

- Propostas para establecemento de: normas, responsables de grupo ou 

actividades, revisión, avaliación,... (os responsables poden ser rotativos e en 

función ás actividades).  

 

1.2. "Contribuír á individualización e personalización dos procesos de 

ensino-aprendizaxe":  

 

a) Coñecer individualmente as relacións de cada membro co grupo, co seu 
ámbito socio-familiar, así como a súa situación persoal para favorecer a súa 
adaptación:  
- A través dun sociograma e observación do grupo e individual.  

- Entrevista familiar e reunións (Cuestionarios familiares e socio-familiares)  

- Entrevistas individuais cando sexa necesario, rexistrándoas.  

 

b) Cumprir o expediente persoal de cada alumno:  

- Recollida de información do curso anterior.  

- Alumnos novos: ver expediente se o houbera, pola contra inicio de expediente 

sobre ficha acumulativa de acción titorial e escolar.  

- Cando se escolarizaran alumnos novos cumprirase o expediente persoal 

baseándose na información recibida, iniciando a ficha de titoría coa recollida de 

datos achegados pola familia.  

  

c) Fomentar no alumnado o coñecemento e aceptación de si mesmo 
favorecendo a súa autoestima, autoconcepto, asertividade e autocontrol ante 
as dificultades que se lles presenten (Ensinar a ser):  
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- Que o alumnado coñeza o seu momento evolutivo e factores que o favorecen. 

Expectativas (entrevistas de autovaloración, cuestionarios).  

- Que asuma a súa propia individualidade fronte aos demais a través de coloquios, 

debates, tarefas compartidas en grupo.  

- Valoración positiva dos seus logros e axudarlle a recoñecer os seus erros, sen 

comparacións e connotacións negativas.  

- Esixencia de pautas de convivencia: relacións entre iguais e co profesorado.  

- Mostrar actitudes tolerantes e democráticas en aspectos sociais: obxectivo e 

realista na entrega de cualificacións e nas súas expectativas  

- Facilitar o traballo en grupo e a responsabilidade nas tarefas.  

- Estratexias e habilidades sociais: posibilitar o diálogo, a autodisciplina, a toma de 

decisións, superación de conflitos e solucións a estes.  

- Que coñezan as súas posibilidades e limitacións: autoavaliación, corrección e 

reflexión sobre tarefas e comportamentos.  

- Que saiban autorreforzarse, comprometerse e establecerse a si mesmo retos 

con ou sen axuda  

- Planificaranse as actividades de forma experimental, participativa, buscando a 

autonomía con metas persoais.  

 

d) Afondar no coñecemento de actitudes, aptitudes e capacidades de cada 
un dos alumnos/as para axudarlles no proceso de aprendizaxe:  
- Recollida de información do profesorado: Características do grupo, dificultades 

de adaptación, dificultades de aprendizaxe, alumnos con necesidades educativas 

especiais.  

- Recollida de información do expediente no caso de novos alumnos.  

- Observación sistemática que mida a competencia curricular e o estilo de 

aprendizaxe: probas, cuestionarios, rexistros de actividades, ...  

- Observar as condutas manifestadas polos alumnos con algún tipo de trastorno: 

cuestionarios, inventarios, escalas e rexistros de observación.  

- Seguimento e control de tarefas.  
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- Probas psicopedagóxicas que pasará o orientador/a unha vez valorada a súa 

necesidade.  

- En todos os cursos se afondará no coñecemento de actitudes, aptitudes e 

capacidades (ao principio de curso para avaliar as aptitudes básicas de 

aprendizaxe e ao finalizar o mesmo para corroborar os criterios de promoción, 

contando co apoio do EOEP ou do Departamento de Orientación)  

 

e) Fomentar no alumno a capacidade de aprender a aprender (ensinar a 
pensar).  
- O principio metodolóxico no proceso de ensino ten que garantir a funcionalidade 

das aprendizaxes: construción de coñecementos útiles, desenvolvemento de 

habilidades e estratexias de planificación e regulación da propia actividade de 

aprendizaxe.  

- Hábitos básicos: Sentar correctamente, relaxación, autonomía e orde, normas e 

organización de traballo individual e grupal.  

- Técnicas ou destrezas instrumentais básicas:  

 a. Lectura comprensiva, vocabulario, subliñado de palabras e frases, 

síntese, esquemas, resumos e mapas conceptuais.  

 b. Retención e recordo: Aspectos que favorecen: Presentación de forma 

novidosa do tema. Organización de contidos e estratexias, considerando os 

elementos distractores.  

- Aplicación de factores motivacionais:  

 c. Dar máis importancia aos intrínsecos que aos externos: notas, eloxios, 

reforzos.  

 d. A tarefa será de dificultade moderada. Darase importancia á tarefas 

realizada.  

 e. Buscarase a satisfacción e interese na tarefas baseándose na 

participación de proposta do alumno, para que asuma tamén o fracaso.  

- Estratexias de apoio:  

 f. Planificación do tempo nas tarefas  

 g.Control de condicionantes externos e internos do alumno ante as 
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actividades, para iso contarase coa familia.  

- Seguimento dos pasos do programa de enriquecemento cognitivo:  

 h. Resolucións de problemas.  

 i. Creatividade para favorecer o pensamento creativo.  

 j. Razoamento dedutivo e indutivo.  

 k. A metacognición: control cognitivo.  

 

1.3." Atender e, no posible, anticiparse as dificultades dos alumnos, así 

como as súas necesidades educativas específicas para proceder á 

adecuación persoal do currículo".  

 

a) Colaborar na detección das dificultades de aprendizaxe e das necesidades 
educativas especiais.  
 - Terase en conta o apartado de atención á diversidade do PCC.  

 - Daremos prioridade na aprendizaxe da lecto-escritura, o que require e vén 

precedido de boas aptitudes e habilidades nos aspectos: Aptitudes 

Sensomotoras, Aptitudes Psicolingüisticas, Percepción Visual, Percepción 

auditiva, Percepción Visomotora, Aptitudes Socio-Cognitivas e Conceptuais, 

Desenvolvemento da linguaxe: vocalización e articulación, etc.  

 - Participaremos en valoracións conxuntas co Dto. de Orientación, tanto a 

nivel individual como grupal.  

 

1.4. Colaborar, xunto ao Dto. de Orientación, nas adaptacións curriculares e 

a intervención educativa específica cos alumnos que o necesiten.  

 

a) Elaborar as respostas educativas a esas necesidades.  

 - Elaboración de programas de reforzamento e desenvolvemento  

 - Avaliación destes.  

 - Realización de adaptacións curriculares significativas naqueles casos con 

necesidades especiais contando co equipo do sector.  

 - Favorecer o traballo e convivencia a través do grupo clase, coloquios, 
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traballo individual e colectivo (flexibles e evolutivos) en función das 

necesidades organizativas, xerando actitudes e desenvolvendo as aptitudes 

dos alumnos.  

 

b) Analizar e valorar cos demais profesores/as as dificultades de cada un 
dos alumnos, buscando se procede, o asesoramento e apoio necesario.  

 - Profesorado de pedagoxía terapéutica, audición e linguaxe ou 

profesores/as de ámbito.  

 - Profesorado que traballou anteriormente con eses alumnos.  

 - Profesorado que incide no nivel e ciclo.  

 - Outros profesionais: orientadores/as, institucións.  

 

1.5. "Coordinar o proceso de avaliación"  

- Celebrar asembleas cos alumnos para preparar as sesións de avaliación.  

- Comentar e tomar decisións despois da avaliación.  

  
1.6. "Tomar decisións sobre a promoción dun ciclo a outro ou dunha etapa a 

outra"  

a) Establecer os criterios de promoción no Proxecto curricular.  
- Reflectidos no PC e elaborados polos equipos docentes.  

  

b) Analizar e valorar en que medida o alumno alcanzou os citados criterios 
de promoción.  
-Reunión da xunta de avaliación do nivel e ciclo.  

  

c) Informar a familia sobre a decisión tomada.  

- O titor/a en entrevista concertada comunica a necesidade de manter o alumno un 

ano máis no ciclo para que poida conseguir os obxectivos mínimos de ciclo.  

  

d) Establecer as oportunas medidas de reforzo educativo e no seu caso de 
adaptacións curriculares.  
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 - Utilizaranse os reforzos elaborados nas áreas  

 - As adaptacións curriculares: Titor/a e profesores/as doutras Áreas ou 

Departamentos coa colaboración do Departamento de Orientación, 

establecendo unha periodicidade na súa avaliación.  
1.7. "Fomentar o desenvolvemento de actitudes participativas no centro e no 

seu ámbito sociocultural"  

a) Coñecer a dinámica interna da titoría. Desenvolver técnicas grupais para 
lograr unha maior coherencia e integración do grupo. (Ensinar a convivir).  

- Realización de asembleas e debates sobre: capacidade para a convivencia, 

como evitar hostilidades e desintegración, creación de habilidades e capacidades 

sociais (adquisición de pautas de conduta, normas e crenzas a nivel social, 

consumo, saúde, sexualidade, enfermidade, hixiene, medicina preventiva, 

ecoloxía, como coñecer e respectar aos demais no grupo clase, saber escoitar, 

saber compartir, como participar e cooperar na actividade do grupo, saber eloxiar 

e respectar o que outros fan, respecto de acordos e decisións).  

- Estas habilidades sociais aínda que se tratarán en momentos grupais, 

trabállanse en todas as áreas aproveitando calquera proceso de aprendizaxe.  

- O titor/a pretende conseguir sempre un clima agradable, activo e alegre que faga 

satisfactorio o traballo e solución dos conflitos, para iso: Estableceranse normas 

claras de funcionamento (pódense elaborar cos alumnos), crearase un clima de 

confianza (responsabilidades en dereito e deberes), buscarase un respecto 

intergrupos (traballo, etnias, sexo, ... ) estableceranse actividades 

complementarias (dentro e fóra da aula).  

  
b) Promover actividades extraescolares.  
- Formúlanse saídas a nivel de ciclo axustándose á programación. Con esquema 

de traballo para posteriormente ter un debate da saída.  

- Realízanse saídas ofertadas por institucións.  
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2. EN RELACIÓN CON OUTRO PROFESORADO  

  

2.1. "Coordinar axeitadamente as programacións co grupo de alumnos, 

especialmente para aqueles alumnos con necesidades educativas especiais"  

 

a) Solicitar informacións, opinións e propostas do resto do equipo docente 
en relación coa programación de aula, os reforzos educativos e as posibles 
adaptacións curriculares.  

- Recollida e intercambio de información a nivel xeral.  

- Análise das deficiencias instrumentais, problemas de integración e outros.  

- Elaboración de reforzos (PC)  

- Deseño das liñas a seguir nas adaptacións curriculares  

  

b) Elaborar xunto co Dto. de Orientación as correspondentes adaptacións 
curriculares.  
- Colaborar co profesorado de pedagoxía terapéutica e/ou profesorado de ámbito 

na toma de datos, na redacción e nas decisións de avaliación  

  

c) Realizar o seguimento e revisión destas.  
- Con reunións periódicas  

  

d) Contribuír na programación de aula: obxectivos, contidos, metodoloxía e 
avaliación das distintas áreas doutros especialistas  
- Reunións periódicas establecidas.... . .  

  

2.2. " Coordinar o proceso avaliador, así como a información acerca de cada 

alumno"  

 

a) Realizar sesións de información sobre o proceso evaluativo: avaliación-
continua. formativa e orientativa dos alumnos do seu grupo co Equipo de 
Profesores/as.  
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 - Establecendo criterios e instrumentos de avaliación.  

 - Repartición na súa realización. 

b) Solicitar información sobre os alumnos do seu grupo cos profesores/as 
especialistas. co obxecto de redactar os informes.  
 - Sesión de avaliación conxunta ao finalizar o período.  

 

2.3. "Posibilitar as liñas de acción común co resto dos titores/as.  

 

a) Solicitar información dos profesores/as-titores/as do ciclo anterior".  

- Formal: 1ª quincena de setembro transvasamento de información a través de 

ficha acumulativa de titoría  

- Revisión de expediente e cumprimentación de datos con titor/a anterior.  
 

b) Transferir información do seu grupo ao profesor/a- titor/a do ciclo 
seguinte:  
- Ao finalizar o ciclo facilitarase na 2ª quincena de setembro a ficha acumulativa de 

titoría, con outros tipos de información non rexistrada.  

- Pasarase o expediente académico cumprido.  

 

c) Coordinar actividades de aprendizaxe co resto de titores do ciclo ou 
curso.  
- Delimitación de aprendizaxes básicas do nivel e ciclo.  

- Revisión e coordinación das programacións de aula.  

- Período: semanal ou quincenal.  

 

d) Coordinar actividades extraescolares co resto de titores/as do ciclo.  

- Actividades externas de reforzos (deberes)  

- Fixación de criterios de colaboración da familia no proceso de aprendizaxe e 

reacción de hábitos.  

-Planificación de actividades: festas e excursións, actividades culturais (saídas).  
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2.4. "Mediar con coñecemento de causa en posibles situacións de conflito 

entre alumnado e profesorado"  

 
a) Análise da circunstancia conflitiva.  
- Recollida de información dos profesores/as.  

- Recollida de información dos alumnos/as.  

 

b) Valoración desta: (profesor/a e con alumno/a)  
- Reunión titor/a con profesorado implicado e se se cre oportuno co alumno/a.  

  

c) Conclusións e alternativas por ambas as dúas partes para saír da 
situación.  
- Tomaranse de mutuo acordo sen vencedores nin vencidos, buscando 

compromisos de saír e aceptar os mesmos.  

 

3. EN RELACIÓN COAS FAMILIAS  

  

3.1. ”Fomentar e contribuír ao establecemento dunhas relacións axeitadas 

cos pais/nais do alumnado"  

  

a) Realizar unha reunión ao comezo do curso para informalos sobre o plan 
xeral de actuación:  
-Explicarlles os obxectivos educativos básicos de cada ciclo: hábitos de traballo, 

destrezas e habilidades, coñecemento curricular e estilo de aprendizaxe.  

-Normas xerais do centro.  

-Características evolutivas do alumno de cada ciclo relacionadas cos 

comportamentos e rendemento educativo.  

-Importancia das relacións escola-familia.  

-Liñas da acción titorial: obxectivos, actividades, horarios da mesma de titor/a e 

resto de profesorado de nivel e ciclo.  
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-Primeira reunión de curso con presenza do profesorado que inciden no grupo 

equipo directivo e Servizos de Orientación.  

  

b) Establecer un calendario de acción individualizada para o transvasamento 
de información escola-familia.  
 - Na primeira reunión de curso do equipo de profesorado que imparte docencia a 

un grupo.  

- No primeiro trimestre sería conveniente que os titores/as se entrevisten coa 

totalidade das familias dos seus tutorandos para: recollida e actualización de datos 

do alumno, transvasamento de información e rendemento do alumno.  

- Recolleranse ou actualizarán sobre a ficha de acción titorial do alumno.  

  

c) Realizar entrevistas individuais máis frecuentes naqueles casos que 
requiran unha orientación máis especializada.  

- Recoméndase realizar unha entrevista polo menos ao trimestre.  

- Nos casos que requiran un seguimento establecerase coa familia un compromiso 

en canto á periodicidade e liñas de intervención.  

 

3.2. Implicar, na medida do posible, os pais no labor de apoio á aprendizaxe  

  

a) Conseguir que os pais se impliquen co traballo persoal dos seus fillos.  
 -Coñecendo as súas posibilidades e as esixencias escolares.  

 -Manifestando interese por todo relacionado co centro  

 -Valorando de forma positiva os que fan os seus fillos.  

 -Organizando o tempo de traballo ( diario e co mesmo horario)  

 -Normas delimitadas na primeira reunión de curso e a través de entrevistas 

individuais  

 

b) Orientar para que os pais se impliquen na estruturación do tempo libre e 
ocio dos seus fillos:  
- Distribuíndo o tempo libre: descanso, xogos, hobbies.  
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- Favorecendo a reacción de hábitos: autonomía, orde, aseo persoal.  

- O tempo semanal e fin de semana.  

  

c) Preparar e organizar visitas de tipo educativo e lúdico:  
- Achegando suxestións e recursos (conectando con servizos, lugares de ocio, 

etc.).  

- Implicándoos na participación activa ( acompañar, organizar, dirixir... ).  

 

3.3. "Informar, asesorar e orientar os pais en todo aquilo que afecte á 

educación dos seus fillos".  

 

a) Informar os pais sobre as diferentes situacións conflitivas que poidan 
xurdir no grupo ou a nivel individual.  
-Reunións: Características educativas e evolutivas do alumno que poden incidir 

nos comportamentos e rendemento.  

-En situacións conflitivas informar os pais dando posibles solucións ao problema.  

-Entrevistas: Individuais ou pequeno grupo. En relación a calquera situación 

formulada: rendemento escolar, de disciplina, situacións de conflito con algún 

profesor/a ou alumno/a, etc.  

  

b) Informar os pais sobre o proceso de aprendizaxe dos seus fillos.  
- Información sobre os niveis de colaboración no proceso educativo, seguindo as 

directrices do titor/a en: creación de hábitos de traballo, realización das tarefas, 

aprendizaxe da lecto-escritura, fomento da lectura,...  

- Nos casos que mostren unha dificultade, buscando pautas de actuación 

compartidas.  

- Informar, orientar e implicar na toma de decisión ao termo da Etapa.  

c) Fomentar e/ou coordinar charlas sobre temas relacionados coa 
educación.  
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PLAN DE POTENCIACIÓN E ORGANIZACIÓN DAS 
RELACIÓNS DA COMUNIDADE COA FAMILIA 

 
      Entre a familia e o Centro Escolar debe existir unha estreita comunicación, 
xa que ambos conxuntamente co grupo inciden no proceso educativo do 
alumnado. Unicamente a confluencia de información e orientación sobre a 
situación familiar e a escola permitirá ter unha visión completa do alumno/a. 

 
 Moitas conductas dos alumnos/as tanto no Centro Docente como na familia 
non poden ser encauzadas con éxito actuando soamente sobre un dos dous  
ámbitos, xa que ambos interfirense mutuamente. 
 
 É importante a coordinación centro-familia , para conseguir que o que o 
centro escolar valore, non o desprecie a familia  e os criterios educativos sexan 
similares. 
 
 Para propiciar esta relación e esta actitude positiva  por parte dos pais 
respecto o centro escolar, para que os pais colaboren co profesorado, se informen 
daqueles temas que sexan de interes e incidan na formación dos seus fillos/as, o 
titor ten o recurso da realización de tarefas  propias da súa función e o 
Departamento de Orientación organiza as actividades encamiñadas á relación do 
centro coa familia. 
 
 As funcións que desempeña o titor/a en relación coas familias dos 
alumnos/as son : 
 
 a) Informar e recoller información para un mellor coñecemento do alumno/a 
e unha mellor comprensión do proceso educativo. 
 
 As actividades a realizar son: 
 
 -Recoller información sobre a situación familiar, actitudes na casa, relación 
cos        
             irmáns etc. 
 -Informar ós pais de aspectos relacionados coa institución escolar , sistema 
educativo,  plan de acción titorial etc. 
 -Informar periodicamente á familia  sobre a conducta e o rendemento 
académico do  
             alumno/a 
 -Informar de xeito sistemático sobre a marcha do grupo no que está o seu 
fillo/a. 
 
 b)Colaborar cos pais no coñecemento e comprensión do momento evolutivo 
 que está atravesando o seu fillo/a  e orientalos sobre as pautas para favorece-lo 
seu desenrolo. 
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 As actividades a realizar son: 
 
 -Asesorarlles na súa relación cos fillos/as para que favorezan a súa 
autonomía. 
 -Axudarlles a ser obxectivos na valoración dos seus fillos/as, a comprende-
las causas  
            que influen nas súas dificultades  e a búsqueda de solucións. 
 -Animarlles a fomentar situacións de diálogo e intercambio de opinións cos 
fillos/as 
 
 -Pedi-la súa colaboración para a creación de condicións adecuadas que 
favorezan o  
             traballo persoal dos seus fillos/as: organización do tempo de estudio e 
descanso,  
             interese polas tarefas escolares etc. 
 
 c) Favorecer unha actitude positiva e colaboradora dos pais hacia o centro 
docente. 
 
           Neste senso coidamos que é interesante: 
 
 -Procura-la súa participación nas actividades do centro: reunións, charlas 
etc. 
 
 -Recoller e canalizar as suxerencias ou posibles reclamacións sobre o 
centro escolar 
 
 -Pedir a súa colaboración nas actividades extraescolares : festas, 
excursións etc 
 
 
 Para levar a cabo estas funcións e tarefas o/a  titor/a  relacionase coas 
familias mediante: 
 
 -Entrevistas persoais coa familia dun/ha alumno/a 
 -Reunións cos pais de todo o grupo 
  
 Estas reunións poden ser para: 
 
  -Sumistrar información sobre a evolución do curso escolar 
  -Tratar algún tema relacionado cunha situción especial prantexada 
na clase:  
                        excursións, conflictos grupais etc. 
 
 As reunións habituais co grupo de pais serán ó menos dúas por curso  
escolar: unha o comenzo  para presenta-las características  xerais do curso 
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académico  e outra hacia o final para dar conta do traballo realizado . Tamén se 
poden convocar reunións intermedias  para seguir a evolución do grupo se o/a 
titor/a o estima oportuno. 
 
 O Departamento de Orientación programa, en colaboración cos profesores 
/as titores/as, o longo do curso, unha serie de actividades dirixidas a prestar 
orientación ós pais sobre o modo de apoia-lo proceso evolutivo dos seus fillos/as. 
 

Dentro das actividades programadas polo Departamento de Orientación, 
solicitouse á Concellería de Política de Benestar do Concello de Vigo a 
organización dunha charla para as familias segundo o seguinte esquema: 

 

 
FAMILIAS  

DATA 

 

CHARLAS 

5º e 6º Nivel 

A determinar TEMÁTICA: ACOSO ESCOLAR 
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6.- PLAN DE REFORZO PARA O ALUMNADO REPETIDOR 
 

PLAN DE REFORZO PARA O ALUMNADO 

REPETIDOR 
  

 1. XUSTIFICACIÓN DO PLAN.  
 
Coa confección deste plan pretendemos dar un referente a todo o 

profesorado sobre a maneira de programar un reforzo para o alumnado repetidor 
e, tamén, cumprir coa normativa de referencia:  

 Decreto 105/2014, polo que se establece o currículo de Educación Primaria 
na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción 
do alumnado que cursa educación primaria 

 Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 
diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma 
de Galicia.  

  
 2. ALUMNADO A QUEN VAI DIRIXIDO.  
  

Consideramos que o plan de reforzo debe ser un modelo que serva para 
que o profesorado o aplique en distinto grao en función das características do 
alumnado a quen vai dirixido e que se centre fundamentalmente nas competencias 
básicas. Así, aínda que o obxecto principal do plan é o alumnado repetidor, pode 
ser aplicable tamén a aquel que teña RE con ou sen apoio de profesorado de PT.  
  
 3. OBXECTIVO DO PLAN.  
  

Servir de referente ao profesorado para elaborar un plan concreto de 
reforzo para alumnado repetidor e/ou alumnado con RE.  

  
 4. DESENVOLVEMENTO DO PLAN.  

  
Os programas específicos serán elaborados polo mestre da área ou materia 

correspondente e deberán incluír actividades de aprendizaxe para realizar 
semanalmente.  

Corresponderalle ao profesorado que imparta cada área ou materia facer o 
seguimento de cada alumno ou alumna na realización das tarefas propostas e 
comunicarllo ao profesorado titor, que deberá facelo chegar ás familias para o seu 
coñecemento e colaboración.  

O alumnado repetidor será informado polo profesorado titor en colaboración 
co departamento de orientación dos criterios de promoción e titulación na etapa, 
analizando conxuntamente a súa situación académica, tendo en conta as 
limitacións do número de repeticións e a idade de permanencia na etapa.  
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O profesorado recibirá información ao comezo do curso deste alumnado por parte 
do Departamento de Orientación referida a:  

- Repeticións anteriores se as houbese.  
- Cualificacións obtidas no mesmo nivel no ano académico anterior.  

- Medidas educativas propostas: reforzo, apoio, agrupamentos flexibles, 
adaptación curricular, etc.  

 
Periodicamente, nas distintas sesións de avaliación, ou sempre que se 

considere oportuno, e co fin de que o profesorado titor poida informar ás familias 
farase un seguimento de:  

 

- Valoración da realización das actividades propostas.  
- Cualificacións recentes na área ou materia.  

 
No deseño das tarefas terase en conta o nivel de competencia curricular 

acadado na materia nos cursos anteriores e a cualificación final obtida no primeiro 
ano do curso obxecto de repetición, ademais dos resultados da avaliación inicial. 
Esta información permitirá escoller o tipo de tarefas máis adecuadas a cada caso, 
podendo ser estas de reforzo, en caso de detectar carencias, ou de ampliación no 
caso de que o alumno ou alumna xa domine eses contidos.  
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7.- PROXECTO LINGÜÍSTICO 

 

 

PROXECTO LINGÜÍSTICO 

DO 

CEP PLURILINGÜE IGREXA-

VALADARES 

VIGO 

 

 

ANO DE EXECUCIÓN  

 2016- 2017 

 

(Cuatrienio 2016-2020) 
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PRESENTACIÓN 
  O CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares atópase situado xeograficamente no 
barrio das Barrocas, parroquia de San Andrés de Valadares, concello de Vigo. 
Considerámolo polo tanto como zona rururbana. 

O 99% do alumnado do Centro naceron en Vigo e residen nos diferentes 
barrios que configuran a parroquia. 

Os pais dos alumnos son na súa gran maioría naturais de Valadares sendo 
esta unha zona de moi escasa emigración. 

Estes datos baséanse no estudio sociolingüístico, realizado durante o curso 
2015-2016, no Centro. Para obter maior información, podemos ver o anexo nº 1 do 
presente proxecto. 

 O alumnado procede de diferentes barrios: Portal, Costa, Garrida, 
Carregal, Seixos, Igrexa, Barrocas , Freixo e algúns de Matamá. O Centro recibe 
os seus alumnos/as fundamentalmente do Colexio de Infantil da mesma 
localidade. 

 
 

B. ANÁLISE DOS USOS LINGÜÍSTICOS DO CENTRO 
 
         Tendo en  conta o novo marco normativo e o actual estudio sociolingüístico 
da noso centro, faremos unha análise dos usos lingüísticos do Centro así como 
dos indicadores de cumprimento  da normativa vixente:  
 

 O nome do centro e indicadores están en galego. 
 

 Emprégase o galego nos documentos de xestión organizativa e 
pedagóxica. Con carácter xeral, foméntase o uso oral e escrito da lingua 
galega, tanto nas relacións mutuas e internas  como nas que se manteñan 
coas administracións territoriais e locais galegas e coas demais entidades 
públicas e privadas. 
As programacións e outros documentos didácticos das materias de lingua 
redáctanse, con carácter xeral, na lingua respectiva. 
 

 Emprégase a Lingua Galega en todos os documentos: actas, comunicados 
e anuncios, agás no referido ás comunicacións fóra da comunidade 
autónoma, en que se utilizará o castelán. 

 Emprégase  a Lingua Galega nas áreas ou materias fixadas como 
obrigatorias no Decreto 79/2010, do 20 de maio, así como nas fixadas 
como obrigatorias polo Centro, dentro do seu Proxecto Lingüístico, tal como 
se especifican no apartado E.4. 
 

 Os materiais e libros de texto das materias impartidas en galego e en 
castelán están redactados na lingua na que se imparte a materia, tanto nas 
áreas ou materias fixadas como obrigatorias no Decreto 79/2010, do 20 de 
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maio,  como nas fixadas como obrigatorias polo Centro, dentro do seu 
Proxecto Lingüístico. 
 

 O Equipo de dinamización da Lingua Galega    constituíuse no 
  mes de setembro e está composto polos seguintes membros: 
 

COORDINADOR D. Iván Fernández Alfonso 

MEMBROS Dna Mª Áurea Fernández Soto 

 Dna Raquel Fraguas Monteagudo 

 Dna. María J. Sánchez Gutiérrez 

 Dna. Consuelo Ruibal Piñeiro 

 Dna. Nieves Fernández Pérez 

 Dna. Cristina Rodríguez Abalde 

  

 
 

 Ao longo do curso, desenvolverá diferentes programas  de promoción da 
lingua. Cada equipo elaborará unha memoria final, que servirá de 
fundamentación para o ano seguinte. A programación de ambos equipos 
desenvólvese igualmente en coordinación co Equipo de Plurilingüísmo e 
Equipo TIC. 

 

 O Centro outorgará a posibilidade de que o alumnado que se  
 incorpore ao sistema educativo de Galicia nalgún dos dous últimos cursos 
de educación primaria, procedente doutras comunidades autónomas ou dun 
país estranxeiro, poida solicitar unha exención da lingua  galega durante un 
máximo de dous cursos escolares. 
 

 O profesorado está plenamente implicado no desenvolvemento  
 do Proxecto Lingüístico e vela polo seu cumprimento. 

 
B. 1  A LINGUA GALEGA COMO LINGUA VEHICULAR DO ENSINO 
 
 Segundo o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísmo no 
ensino non universitario e, polo que se desenvolve a Lei 3/1983, de normalización 
lingüística, así como, no marco da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, en relación 
co artigo 6 que se refire a educación primaria e no marco da Lei Orgánica 8/2013 
de 9 de decembro, en relación co artigo 17.e) que se refire a Educación Primaria, 
podemos dicir que: 
 

 O colexio garantirá  a adquisición da competencia lingüística 
 propia da etapa e do nivel, nas dúas linguas oficiais de Galicia. 
 

  As materias de lingua impartiranse no idioma de referencia. Nas clases de 
lingua e literatura galega ou castelán , tanto o profesorado como o 
alumnado usarán respectivamente estas linguas. 
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 En galego, impartirase a materia de Coñecemento do medio natural, social 
e cultural, e en castelán a materia de Matemáticas. 
 

 Nas áreas de coñecemento, consideradas non obrigatorias no Decreto 
79/2010 para o plurilingüísmo, o centro decidirá a lingua na que se 
impatirán o resto de materias  de cada curso, garantindo  que as materias 
en galego e en castelán se distribúan na mesma porcentaxe. 
 

 Asignaráselle o mesmo número de horas ao ensino das materias de lingua 
galega como ás de lingua castelán. Aspectos que podemos contemplar no 
apartado E.4. 

 

 En todas as áreas, excepto nas de lingua, o alumnado poderá utilizar nas 
súas manifestacións oral  e escrita a lingua oficial da súa preferencia. 
 

 Un dos obxectivos da Educación Primaria será coñecer e utilizar de xeito 
apropiado a lingua castelá e, se a houbese, a lingua cooficial da 
Comunidade Autónoma e desenvolver hábitos de lectura. 
 
 

B. 2  A LINGUA GALEGA COMO LINGUA DE USO NOUTRAS ACTIVIDADES 
DO CENTRO E NO CENTRO 
 
 

1. A lingua galega é a lingua de uso nas actividades programadas polo 
Centro,  polo Equipo da Biblioteca e polo Equipo de Dinamización da 
lingüística. 

 
2. A lingua galega na biblioteca do colexio. Tanto o Equipo de Biblioteca 

como o Equipo de Dinamización Lingüística velan para que: 
 

- A biblioteca conte cunha completa bibliografía en  
  lingua galega en canto a: 
 

 Libros de lectura ordinaria 

 Libros de consulta 

 Novidades editoriais 

 Material audiovisual 
 

-  Se realicen  actividades de animación á lectura en 
   galego. 
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- Se organicen actividades en lingua galega, para a  formación de 
usuarios e formación documental, dentro do programa “bibliotecas en 
tránsito”. 

 
- Se manteñan e amplíen os lazos de coordinación cos   diferentes 
organismos e entidades locais para a organización e difusión de 
actividades que potencien o uso da lingua galega. 

 
 

3. A lingua galega na biblioteca de aula.  Cada ano van incrementándose 
  os libros en lingua galega nas bibliotecas de aula así como as 
actividades desenvoltas dentro do proxecto interdisciplinar con 
carácter anual. 

 
4. A realización de todas a notas informativas , cartas da mascota da 

Biblioteca (Rapochá), revista escolar, boletíns informativos da 
Biblioteca e Equipo de Dinamización Lingüística, convocatorias e 
bases de concursos fanse en galego. 

 
5. A realización de obras de teatro, actos de entrega de concursos, 

presentación de actos, etc , son en galego. 
 

6. Os faladoiros do Club de Lectura son en galego e  proponse a lectura 
de libros en galego. 

 
 

C.  ANÁLISE DAS DIFERENTES ACCIÓNS NORMALIZADORAS SOBRE O 
CENTRO 
 
C.1 MARCO LEGAL  
  

A normativa legal sobre as diferentes disposicións e instruccións sobre o 
uso da  lingua galega no ensino faise chegar ao profesorado a través de: 

 
- Textos informativos e de concienciación, que elabora o 

Departamento de Dinamización da Lingua Galega. 
(Normativas, plans de formación e asesoramento ...) 

 
 -   Exposición, na sala de profesores/as, das áreas que               se deben 

impartir en lingua galega. 
 
 

C. 2  ACTUACIÓNS POSTAS EN MARCHA POLO DEPARTAMENTO DE 
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA PARA INCREMENTAR O USO DO GALEGO 
NO CENTRO 
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 As actividades que se desenvolven no Centro son as seguintes: 
 

 Campañas de sensibilización e formación entre os diferentes membros da 
Comunidade Educativa, para dar a coñecer a realidade cultural de Galicia e 
fomentar o uso do galego, organizando charlas, coloquios, conferencias,... 

 

 Subscrición a diversas publicacións e diarios: O Correo Galego e a Revista 
Galega de Educación. 

 

 Ampliación do material didáctico e bibliográfico do Centro. 
 

 Realización de estudos comparativos sobre o número de exemplares (tanto 
de  libros de lectura como  de diccionarios) en lingua galega e lingua 
castelán que constitúen as bibliotecas de aula e de Centro, co obxecto de 
equiparar o número de exemplares. 

 

 Conmemoración das festas populares máis arraigadas na comunidade 
escolar (Magosto, Entroido, Maios,...) fomentando o coñecemento da nosa 
cultura, tradicións e o uso do idioma. 

 

 Elaboración da revista escolar “O Alba” co gallo das letras galegas. Esta 
publicación é distribuída entre os membros da comunidade escolar e as 
diferentes asociacións e colectivos que forman parte da parroquia de 
Valadares. 
 

 Publicación dun calendario escolar en coordinación ca biblioteca escolar e 
Equipo de Dinamización Lingüística sobre o proxecto anual acordado polo 
centro. Publicación que será difundida entre a comunidade escolar. 

 

 Participación nas diferentes campañas e actividades organizadas polo 
Concello para o promoción do uso do galego. 

 

 Realización dunha obra teatral dentro dos actos da Semana das Letras 
Galegas. 

 

 Celebración dun concurso de música popular galega e  certame de poesía 
entre os alumnos e alumnas. 
 

 Selección de música popular galega para as entradas e saídas das aulas e 
difusión de información sobre a mesma entre a comunidade escolar. 
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 Participación nalgúns dos concursos organizados pola Xunta de Galicia , na 
Campaña Entre Nós, coma por exemplo, recitado de poemas, carteis, ou a 
revista escolar. 

 

 Potenciación do uso da biblioteca. 
 

 Disposición dun espazo informativo, para que o alumnado poida expor 
diferentes noticias relacionadas co proxecto anual do colexio. 
 

 Organización de diferentes obradoiros para o fomento da lingua: creación 
de marcapáxinas, carteis, adhesivos, chapas etc. 

 

 Dedicación dun tempo para a narración de contos en galego: “Regáloche 
un conto”. 

 

 Disposición de andeis na biblioteca e Sala do profesorado para colocar de 
xeito destacado os libros, revistas ou xornais que nos parezan axeitados. 

 

 Establecemento duna zona dentro da biblioteca para o “hospital de libros”, e 
que os rapaces poidan ocuparse de reparar, forrar ou dalgún xeito arranxar 
libros estragados, así como aprender a coidalos. 

 

 Incremento dentro das bibliotecas de aula do número de exemplares en 
galego. 

 

 Mantemento do contacto iniciado con Fina Casalderrey, vía carta, e-mail ou 
teléfono. 

 

 Maletas viaxeiras: maletas (que conteñen libros, albumes, cd’s de música, 
dvd’s....), que se poden levar a casa durante 3 semanas, para compartir 
unha lectura en familia. Logo, escríbense nunha libreta as conclusións e os 
resumos, e devólvense ó colexio. O número de maletas viaxeiras irase 
ampliando progresivamente. 

 

 Elaboración de folletos con lecturas recomendadas para o Nadal e o verán, 
así como para o Club de Lectura. 

 

 Realización de maratóns de lectura en galego. 
 

 Proxeccións de películas en galego relacionadas cos temas propostos polo 
equipo da biblioteca escolar. 
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 Organización de diferentes exposicións: samaín, día da paz, exposicións 
sobre o proxecto anual que se desenvolve no colexio. 
 

 Organización de charlas-coloquio con diferentes personaxes adicados a 
manter viva a nosa tradición popular: cantareiras, músicos, artesáns, 
familias ,  etc, 

 
 
D. CRITERIOS PARA DETERMINAR A LINGUA PREDOMINANTE NO 
CONTORNO. 
 
 

    Tal como aparece no Proxecto Educativo de Centro (PEC), unha enquisa aos 
pais serviunos como criterio e base para determinar que a lingua predominante 
do contorno é a lingua castelá, nunha proporción dun 60 %, quedando a lingua 
galega nunha posición lixeiramente inferior. 
 
    Resulta un dato moi destacable que moitas familias falan galego entre as 
persoas maiores que as conforman, pero paradoxicamente, á hora de dirixirse 
aos fillos/as, fano normalmente en castelán.   

 
 

E. DESEÑO DA PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA DO CENTRO 
 
 
E.1 OBXECTIVOS XERAIS PARA O FOMENTO DA LINGUA GALEGA 
  

Dous son os obxectivos xerais que sinala a lexislación sobre o tratamento que 
se lles dará nos Centros ás dúas linguas oficiais: 
 

 Garantir a competencia plena e en igualdade nas dúas linguas oficiais. 
 

 Acadar a adquisición dun coñecemento efectivo en lingua(s) estranxeira(s). 
 

 
Tendo en conta isto, pasamos a referenciar pois, os obxectivos que 

consideramos nos van permitir desenvolver en colaboración cos diferentes 
sectores da comunidade escolar e coa contorna cultual do centro os aspectos que 
conforman este proxecto lingüístico plurianual. 

 
 

E.1.1 OBXECTIVO FINAL 
 

 Contribuír á adquisición dunha formación plurilingüe que se 
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traduza nunha efectiva e real competencia plurilingüística dos alumnos e 

alumnas ao remataren o seu ensino obrigatorio. 

 

E.1.2 OBXECTIVOS XERAIS 
 

 Procurar na comunidade educativa a reflexión sobre o 
  plurilingüísmo como un feito positivo que nos enriquece. 

 Fortalecer actitudes positivas cara á diversidade lingüística na 
  comunidade educativa. 

 Actualizar a análise da realidade sociolingüística do centro. 

 Potenciar un saber actitudinal que facilite as aprendizaxes 
 idiomáticas. 

 Potenciar o uso do galego como código de comunicación. 

 Incentivar o emprego das TIC, como recurso para o traballo nas 
distintas áreas. 

 

 

E.1.3.OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Coñecer e valorar a diversidade cultural e lingüística da 
Comunidade Escolar como fonte de enriquecemento persoal e 

colectivo. 

 

 Deseñar actividades que incrementen ese coñecemento, tanto no ámbito 
individual como colectivo. 

 

 Divulgar estudos e investigacións realizados recentemente na Comunidade 
Autónoma sobre a correlación positiva entre aprendizaxe das linguas e o 
rendemento académico. 

 

 Contribuír a superar estereotipos e actitudes de rexeitamento, 
ante a propia cultura, mellorando o seu coñecemento a través da 

participación directa nun proxecto multicultural. 

 

 Mellorar e incrementar a competencia lingüística en lingua 
galega de todos os membros da comunidade educativa. 

 

 Continuar coa análise da realidade socio-lingüística no centro: 
entre o alumnado de nova matrícula, as súas familias, o persoal non 

docente e o profesorado de nova incorporación. 

 

 Promover o uso do galego como lingua vehicular nas diferentes 
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materias do currículo. 

 

 Potenciar a lectura de libros e webs en lingua galega. 
 

 Recoller e potenciar diferentes propostas da comunidade escolar 
encamiñadas a favorecer o uso do galego e o mellor coñecemento da 

contorna e a súa cultura. 

 

 Afianzar e mellorar a competencia do alumnado no uso do  
galego, dentro e fóra do centro escolar avaliando a súa expresión oral e 

escrita. 

 

 Incorporar como criterio de avaliación un compromiso coa  
expresión oral e escrita en todas a áreas do currículo. 

 

 Promover e facilitar a participación do profesorado en proxectos  
de traballo colectivos que favorezan a consolidación de novos usos do 

galego no entorno escolar e de aula. 

 

E.2  LIÑAS DE ACTUACIÓN PARA O FOMENTO DA LINGUA GALEGA 
 
Para lograr estes obxectivos, cómpre levar a cabo as seguintes actuacións: 
 

 A asunción da lingua galega como oficial do centro, tal como xa acontece 
no noso colexio, coidando que o labor administrativo e as relacións coa 
comunidade continúen a facerse en lingua galega. 

 

 Usala como vehicular nas áreas que determina a legalidade vixente. 
 

 Incluír contidos específicos da realidade galega nas programacións 
didácticas. 

 

 Potenciar a realización dos cursos de iniciación e de perfeccionamento 
convocados pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria co 
fin de mellorar, no profesorado, a competencia docente en lingua galega. 

 

 Levar á conciencia do profesorado a necesidade de incrementar o uso do 
galego nas áreas non obligatorias para conseguir o recoñecemento e o 
incremento do uso da lingua galega. 

 

 Introducción gradual do galego como lingua vehicular no Primeiro Ciclo de 
Primaria. 
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 Dignificación do idioma galego. 
 

 Supresión de tópicos sobre o galego a través da historia da lingua. 
 

 Amosar o noso importante papel dentro da tarefa de recuperación da lingua 
galega. 

 

 Eliminación de prexuízos sobre o galego e fomento de actitudes 
positivistas. 

 

 Valoración do sentimento da herdanza de ter un idioma propio. 
 

 Fomento da implicación dos pais neste proceso normalizador, 
recomendándolles que usen o galego como lingua vehicular cos seus fillos, 
así como favorecendo a súa participación no desenvolvemento e 
organización de diferentes actividades. 
 

 Elaborar en colaboración coas entidades culturais, centros educativos e 
outros organismos do contorno, diferentes actuacións educativas, coa 
finalidade de estender e completar a nosa acción en prol do uso da lingua 
galega. 
 

 Colaborar coa ANPA, coa finalidade de potenciar o uso do galego dentro 
desta organización. 
 

 Familiarizar ao alumnado co mundo audiovisual galego, tradicións, 
patrimonio e cultura popular. 

 

 Empregar materiais didácticos audiovisuais para unha aprendizaxe activa e 
motivadora das linguas. 
 

 Utilizar os medios de comunicación e as TIC para mellorar a competencia 
lingüística do alumnado. 
 

 Participar activamente na páxina web do colexio aportando diferentes 
iniciativas didácticas e tipos de actividades para realizar no entorno aula. 

 

 Participar en campañas de fomento do uso do galego, promovidas polo 
centro e outros organismos. 

 

 Proporcionarlle ao profesorado informes sobre diferentes materiais 
didácticos, lingüísticos e pedagóxicos, prestándolle especial atención a 
todos os relacionados cas TICs. 
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 Divulgar a través da web do centro (xerando ligazóns, ...) estudos e 
investigacións recentes realizadas na Comunidade Autónoma sobre a 
correlación positiva entre aprendizaxe lingüístico e rendemento académico. 

 

 Valoración da lingua galega como instrumento adecuado para a produción 
literaria, audiovisual, teatral, etc., animándoos a usala de forma habitual. 
 
 

E.4. DECISIÓN RESPECTO DA LINGUA EN QUE SE 
IMPARTIRÁN AS MATERIAS.  
 

O Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non 
obrigatorio de Galicia, establece que se impartirá en galego a materia de 
Coñecemento do medio e, en castelán a materia de matemáticas. 

 
Segundo o artigo 18.2 da Lei 8/2013 de 9 decembro a organización das áreas 

na etapa de Educación Primaria contempla dúas novas asignaturas: Ciencias 
Sociais e Ciencias da Natureza. 

 
Segundo a Disposición adicional 1ª do Decreto 105/ 2014 do 4 de setembro, 

impartiranse en Lingua Galega as Ciencias da Natureza e as Ciencias Sociais. 
 
    Atendendo ás necesidades de programación do ensino para o desenvolvemento 
do plurilingüísmo, a administración educativa, segundo a Disposición adicional 7ª 
da LOMCE, poderá incorporar persoal con dominio de linguas estranxeiras. 
 
     Por outra banda, segundo a Disposición adicional 38º da LOMCE, as 
Administracións Educativas garantirán o Dereito dos alumnos/as a recibir as 
ensinanzas en castelán e nas demais linguas cooficiais nos seus respectivos 
territorios. 
 

Partindo desta base, e tendo en conta o disposto no apartado B e B.1 deste 
proxecto, a distribución horaria por materias queda definida do seguinte xeito: 

 

Educación Primaria 
              1º curso 

     Galego 
 1º A     1º B 

     Castelán  
 1º A        1º B  

      Inglés 
 1º A       1º 
B 

Lingua e literatura galega X      

Ciencias da Natureza X      

Ciencias Sociais X         

Lingua e Literatura Castelá   X     

Lingua estranxeira        X  

Música X         

Plástica     X  

Educación física X      
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Matemáticas      X    

Relixión      X    

Valores sociais e cívicos      X    

 

Educación Primaria 
              2º curso 

     Galego 
 2º A     2º B 

     Castelán  
 2º A        2º B  

      Inglés 
 2º A       2ºB 

Lingua e literatura galega X X     

Ciencias da Natureza X X     

Ciencias Sociais X X        

Lingua e Literatura Castelá   X X    

Lingua estranxeira        X X 

Música X X        

Plástica     X X 

Educación física X X     

Matemáticas      X X   

Relixión      X X   

Valores sociais e cívicos      X X   

 
 

Educación Primaria 
              3º Curso 

     Galego 
 3º A     3º B 

     Castelán  
 3º A        3º B  

      Inglés 
 3º A       3ºB 

Lingua e literatura galega X X     

Ciencias da Natureza X X     

Ciencias Sociais X X        

Lingua e Literatura Castelá   X X    

Lingua estranxeira        X X 

Música X X        

Plástica     X X 

Educación física X X     

Matemáticas      X X   

Relixión      X X   

Valores sociais e cívicos      X X   

 
 
 
Educación Primaria 
              4º Curso 

     Galego 
 4º A     4º B 

     Castelán  
 4º A        4º B  

      Inglés 
 4º A       4ºB 

Lingua e literatura galega X      

Ciencias da Natureza X      

Ciencias Sociais X         

Lingua e Literatura Castelá   X     

Lingua estranxeira        X  

Música X         
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Plástica     X  

Educación física X      

Matemáticas      X    

Relixión      X    

Valores sociais e cívicos      X    

Asignatura de Libre Configuración. X      

 
Educación Primaria 
              5º Curso 

     Galego 
 5º A     5º B 

     Castelán  
 5º A        5º B  

      Inglés 
 5º A       5ºB 

Lingua e literatura galega X X     

Ciencias da Natureza X X     

Ciencias Sociais X X        

Lingua e Literatura Castelá   X X    

Lingua estranxeira        X X 

Música X X        

Plástica     X X 

Educación física X X     

Matemáticas      X X   

Relixión      X X   

Valores sociais e cívicos      X X   

 
 
Educación Primaria 
              6º Curso 

     Galego 
 6º A     6º B 

     Castelán  
 6º A        6º B  

      Inglés 
 6º A       6ºB 

Lingua e literatura galega X      

Ciencias da Natureza X      

Ciencias Sociais X         

Lingua e Literatura Castelá   X     

Lingua estranxeira        X  

Música X         

Plástica       

Educación física X      

Matemáticas      X    

Relixión      X    

Valores sociais e cívicos      X    

Asignatura de Libre Configuración.   X    

 
 

E.5.  MEDIDAS ADOPTADAS PARA O ALUMNADO QUE NON TEÑA 
SUFICIENTE DOMINIO DAS LINGUAS. 
 

          Entre as medidas adoptadas para que o alumnado que non teña o suficiente 
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dominio das linguas poida seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle 
impartan, mencionaremos o uso e potenciación das seguintes: 

 
a) As mencionadas xa no apartado B.2. deste proxecto. 

 
b) As mencionadas no apartado C.2. deste proxecto, e en xeral, tódalas 

propostas polo Departamento de Normalización Lingüística, avaliadas, 
revisadas e renovadas cada curso escolar. 

 
c) As mencionadas no apartado E.2 deste proxecto. 
 

d) A elaboración de  Protocolos  de Intervención tanto para o alumnado de 
atención á diversidade como para o alumnado procedente do 
estranxeiro. 

 

e) A  creación do “voluntariado lingüístico” entre o alumnado. 
 

f) A colaboración co Departamento de Orientación, aulas de Pedagoxía 
Terapéutica e Audición e Linguaxe para a difusión no centro dos 
recursos existentes para a aprendizaxe de vocabulario e reforzo da 
comprensión lectora e da expresión escrita. 

 
g) Todas aquelas propias e adecuadas que cada profesor considere 

oportunas dentro da súa labor docente nas distintas tarefas de aula, 
tendo especial conta da evolución do seu grupo-clase e tamén da 
atención personalizada do alumno, e das que podemos citar como 
exemplo as  seguintes: 

 
- Uso da lectura e escritura coma fonte non só de formación e 

información, senón tamén como pracer, lecer, xogo… 
 
- Utilización da biblioteca da aula, con diversas actividades de 

animación. 
 

- Utilidade do recurso oral como medio básico de comunicación, 
de entretemento, información, formación…... 

 
- Representación de textos, literarios ou non literarios. 

 
- Actividades de resposta física, na que os nenos/as executan 

accións indicadas polo mestre/a. 
 

- Uso da televisión e outros medios audiovisuais. 
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- Uso das novas tecnoloxías. 
 

- Valoración das linguas no seu uso nas relacións interpersoais. 
 

- Etc. 
 

E.6 ACTIVIDADES PARA QUE O ALUMNADO ADQUIRA AS DÚAS LINGUAS 
OFICIAIS. 
 
Organizaremos actividades con motivo de diferentes conmemoracións e  
festividades populares: 
 

 Realización de  obradoiros para a conmemoración de festas populares 
como o Samaín ou o Magosto. 
 

 Realización de unidades didácticas sobre o Magosto, Entroido, Maios ou as 
Letras Galegas. 

 

 Concursos de panxoliñas, felicitacións navideñas, obras de teatro, etc, con 
motivo do Nadal. 

 

 Realización de  exposicións, unidades didácticas, concursos de producción 
literaria en diferentes xéneros,  con motivo do día da Paz ou Semana da 
Prensa. 
 

 Realización de diferentes campañas de animación á lectura: maratón de 
lectura, sesións denominadas “regáloche un conto” ou “ti tamén contas”, 
lecturas compartidas con outros centros educativos ou Centros de día, onde 
diferentes membros da comunidade educativa agasallan ao alumnado coa 
narración dun conto, etc. 
 

 Organización de  exposicións que teñan como eixe central o proxecto anual 
do centro, onde se deseñen actividades de educación documental, que 
obriguen a indagar, recapitular  e integrar diferentes coñecementos. 
 

 Fomento das novas tecnoloxías para realizar actividades en diferentes 
soportes: web quest, LIMs, 0 etc. 
 

 Deseñar actividades de formación de usuarios que permitan un maior 
aproveitamento da biblioteca escolar. 
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 Edición anual da revista escolar “O Alba" onde se recollen os principais 
acontecementos acaecidos durante o curso ou se difunden diferentes 
aspectos relacionados coa cultura e tradición galega. 
 

 Publicación do calendario escolar ou do Boletín informativo  “Fina 
Casalderrey” onde se relaciona a lingua co proxecto anual do centro e onde 
se recollen todas as actividades realizadas trimestralmente. 

 
Outras actividades: 
Fomentar a linguaxe oral: 

 Articulación  e   discriminación  dos  fonemas  e  palabras ,  así  como  
oracións con entoación, coherencia e ritmo. 
 

 Comprensión do significado de ordes, frases e textos sinxelos. 
 

 Expresión ordenada con oracións axeitadas, participando nas distintas 
situacións de comunicación: narración, debates, entrevistas, etc. 

 
Potenciar a comunicación escrita: 
 

 Perfeccionamento da lectura comprensiva: extraer ideas principais , facer  
preguntas e resumos. 

 

 Perfeccionamento da escritura: a ortografía , o vocabulario , construción de 
oracións , escritura espontánea. 
 

 Para intentar acadar estes obxectivos utilizaremos unha metodoloxía activa, 
individualizada e motivadora procurando que o traballo encomendado ao 
alumno sexa o máis atractivo posible. 
 

 Deste modo, o tempo adicado á lectura será para traballar especialmente a 
comprensión.  Partiremos de textos moi sinxelos e pouco a pouco irá 
aumentando o grao de dificultade. 
 

 Para perfeccionar a escritura o alumno/a, realizará actividades que lle 
permitan adquirir paulatinamente as regras ortográficas e as estratexias da 
expresión escrita en diferentes textos: narrativos, descritivos, poéticos, 
carta, etc.  
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 Tamén se traballará habitualmente co dicionario ca finalidade de axudarlle a 
 aumentar paulatinamente o seu vocabulario. Así mesmo realizaranse  
pequenas composicións co fin de potenciar a súa creatividade. 

 

E.7  ESTRATEXIAS DE APRENDIZAXE PARA QUE O ALUMNADO ADQUIRA 
AS DÚAS LINGUA OFICIAIS. 
 

Tendo en conta o anteriormente exposto en relación á realidade que nos 
circunda, propoñemos empregar o galego como lingua vehicular das aprendizaxes 
curriculares. Mantemos como reto e prioridade de  avanzar, entre todo o equipo 
docente, nun modelo de formación plurilingüe que capacite ao alumnado para 
empregar con competencia as linguas curriculares; isto é ser quen de usalas 
adecuadamente en contextos e situacións reais de comunicación. 
         

É, por iso que asentamos este proxecto lingüístico nas seguintes estratexias de 
intervención: 
 

 Primar un enfoque comunicativo no tratamento das aprendizaxes 
lingüísticas. 

 Empregar técnicas de comunicación que permitan ao alumnado verbalizar o 
proceso seguido na aprendizaxe. 

 Favorecer o contacto co entorno e o emprego de recursos comúns ao 
alumnado, especialmente as novas tecnoloxías. 

 Incentivar a investigación e o traballo transversal e colaborativo. 

 Incentivar a realización dun  traballo multidisciplinar de todo o equipo 
docente. 

 Combinar técnicas de traballo en gran grupo con técnicas de tra ballo 
individualizado. 

 Programar sesións comúns de contextualización histórica e literaria. 

 Deseñar actividades periódicas de recapitulación  que obriguen a integrar 
todos os aprendizaxes realizados en todas as linguas. 

 Empregar metodoloxías, fichas de planificación, criterios de corrección e de 
avaliación compartidos. 

 
Dende un enfoque comunicativo, mantemos pois como obxectivo prioritario: 

- Afianzar e mellorar a competencia do alumnado no uso do 
galego dentro e fóra do contexto escolar, e mellorar a súa 
expresión oral e escrita sen descoidar a súa vertente creativa 
e tecnolóxica. 
 

- O castelán a de ter presenza instrumental no currículo para 
reforzar o dominio de certos usos académicos e formais, pero 
a súa situación de prevalencia social permite que, tanto o seu 
uso como a mesma competencia, estean moito máis 
garantidos polo contexto extraescolar. 
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Por todo isto, cremos que traballando conxuntamente desde o 

desenvolvemento curricular das áreas lingüísticas e non lingüísticas, a través 
do proxecto lector, da dinamización do programa de potenciación do uso do 
galego no centro e doutras actuacións recollidas na P.X.A, estamos en 
condicións de poder desenvolver a liña de planificación descrita  e, de facelo a 
medio e longo prazo. 

 

E.8. MEDIDAS A TER  EN CONTA EN CENTROS PLURILINGÚES: 
 
     Segundo a Orde do 8 de Setembro de 2011, DOG nº 194 do 10 de Outubro 
o CEP Igrexa-Valadares de Vigo foi denominado Centro Plurilingüe, como tal, 
inclúe dentro do seu proxecto lingüístico unha serie de medidas tendentes á 
impartición dun currículo integrado das linguas así como programas 
específicos de apoio ao alumnado con necesidades. 
 

E.8.1 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 e a Lei 8/2013 de 9 de 
decembro para a mellora da calidade educativa, establecen  como un dos fins 
da educación, 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 
concretos. 

 

 Consensuar técnicas e criterios de observación e, avaliación. 
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 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. 
 

 Aplicación de relatos orais nos que se utilicen os tres idiomas. 
 

 Creación de material lingüístico e terminolóxico complementario, nas tres 
linguas. 

 

E.8.2. 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 á lingua inglesa para o cal, partiremos dunha 
metodoloxía flexible e lúdica: 

 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. 

 

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

 

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

 

 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 
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grupo a través da participación en actividades de comprensión oral, 
cancións… 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

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

 

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

 

 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.. 

 

 Fomentaremos o uso  da lingua inglesa respostando 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. 
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F. ADDENDA DO PROXECTO LINGÜÍSTICO 2017-2018 
 

F.1 CAMBIOS APROBADOS POLO CENTRO E AUTORIZADOS POLA 
CONSELLERÍA 

 
    Pola orde de 18 de Abril de 2007 creáronse no  CEP IGREXA-VALADARES 
de Vigo seccións bilingües, en lingua inglesa na área de plástica, en primeiro, 
terceiro e sexto curso. 

    Pola Orde de 8 de Setembro de 2011, o centro foi denominado Centro 
Plurilingüe, pola cal o alumnado de primeiro curso recibe a área de plástica en 
inglés.  

     Segundo a normativa vixente elaboráronse os correspondentes proxectos e 
 dispúxose unha nova organización do profesorado participante: 

COORDINADORA  Dna Raquel Fraguas Monteagudo 
(mestra con destino definitivo no centro, 
diplomada en  Maxisterio e coa especialidade 
de inglés) 

PROFESORADO DE 
PLÁSTICA EN 1º 
NIVEL 

Dna  Cristina Vega Bastero 
(mestra compartida con outro centro, diplomada 
en Maxisterio e coa especialidade de inglés) 

PROFESORADO DE 
PLÁSTICA EN 2º 
NIVEL 

 Dna Cristina Vega Bastero 
(mestra compartida con outro centro, diplomada 
en  Maxisterio e coa especialidade de inglés) 

PROFESORADO DE 
PLÁSTICA EN 3º 
NIVEL 

Dna Raquel Fraguas Monteagudo 
(mestra con destino definitivo no centro, 
diplomada en  Maxisterio e coa especialidade 
de inglés) 

PROFESORADO DE 
PLÁSTICA EN 4º 
NIVEL 

Dna Raquel Fraguas Monteagudo 
(mestra con destino definitivo no centro, 
diplomada en  Maxisterio e coa especialidade 
de inglés) 

PROFESORADO DE 
PLÁSTICA EN 5º 
NIVEL 

Dna Raquel Fraguas Monteagudo 
(mestra con destino definitivo no centro, 
diplomada en  Maxisterio e coa especialidade 
de inglés) 

  
PROFESORADO DE 
PLÁSTICA EN 6º 
NIVEL 

Dna Raquel Fraguas Monteagudo 
(mestra con destino definitivo no centro, 
diplomada en  Maxisterio e coa especialidade 
de inglés) 
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    Como Centro Plurilingüe, o centro oferta ata un máximo dun terzo do seu 
horario lectivo semanal en lingua estranxeira, tal e como se recolle no 
apartado E. 4. Ademais, conta con profesorado suficiente e co compromiso de 
colaboración do demais profesorado. 

    Nestes momentos, este Centro imparte en toda a Educación Primaria a 
materia de Plástica en Inglés. 

 

F.2 VALORACIÓN DOS PROGRAMAS E ACTIVIDADES PARA O FOMENTO E 
DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

 

    A valoración dos programas e actividades para o fomento e dinamización da 
lingua galega levarase a cabo en tres momentos: 

- Avaliación inicial: 
Valorarase a calidade intrínseca do programa, a adecuación ao contexto e a 

coordinación coa situación de partida. Consideraremos se é coherente co 

Proxecto Educativo de Centro e as bases psicopedagóxicas.  Analizarase se, 

se adecúa aos suxeitos, situación e necesidades.  

- Avaliación procesual:  
O obxectivo desta avaliación de procesos será a acumulación de información 

para tomar decisión de mellora. 

Por un lado, constatarase a través das reunións de nivel, coordinación 

pedagóxica, etc.,  a coordinación da programación coa planificación xeral, o 

grao do implicación e coordinación co Equipo de Biblioteca e Tic. 

Comprobarase a existencia ou non de desfases ou desaxustes, así como 

constatarase  a satisfacción persoal a través de entrevistas a persoas 

(mestres, ANPA, …) así como as valoracións que as familias realizan nas 

reunión trimestrais que o profesorado realiza cos pais/nais ou titores legais do 

seu alumnado. 

 

O EDLG reunirase trimestralmente para levar a cabo unha avaliación da posta 

en marcha do proxecto: 

 

Avaliaranse na posta en marcha do programa: 

- Se se toman as iniciativas pertinentes para que a implantación do programa 

sexa ben acollida. 

- Se a metodoloxía empregada resulta axeitada aos obxectivos do programa. 

- Se o alumnado amosa interese e motivación. 

- Se os niveis parciais de logro se consideran adecuados. 

 

Avaliaranse no marco de aplicación do programa: 
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- O ambiente xeral do centro. 

- Se se detecta algún conflicto entre os obxectivos e plantexamentos do 

programa cos do proxecto educativo ou cos doutros mestres do equipo. 

- Se se aprecia satisfacción nos responsables do programa, nos destinatarios 

e nas demais partes implicadas. 

 

- Avaliación final: 
 
     En coordinación co Equipo de Biblioteca  elaborarase un cuestionario para 

o profesorado e o alumnado co gallo de coñecer a valoración que estes fan do 

proxecto.  Avaliaranse os logros e valoraranse os resultados 

    A avaliación do programa formará parte do mesmo programa, co obxectivo 

de que o proceso de elaboración do mesmo, aplicación, avaliación de 

resultados, propostas de cambio e mellora formen parte dun continuo. 

    Estes resultados recolleranse na memoria final de curso e, serán a base 

dos novos programas de promoción da lingua galega nos vindeiros cursos. 

 

 

F.3 PROGRAMA E ACTIVIDADES A DESENVOLVER NO SEGUINTE CURSO 

 

    Anualmente incorporaremos ao proxecto a actividades encamiñadas 

ao fomento e dinamización da lingua galega. 

PROXECTO DE FOMENTO DO USO  DO GALEGO  DO EQUIPO DE 
DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO COLEXIO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA IGREXA VALADARES PARA O CURSO  2017-2018 
      

COMPOÑENTES DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA: 
  COORDINADOR: 

Don Iván Fernández Alfonso 

  MEMBROS: 
Dona María A. Fernández Soto                             

Dona Raquel Fraguas Monteagudo  

Dona María Vila Barros 

D. Manuel Mene Pazos 
Dona Mª Cristina Rodríguez Abalde 
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PROXECTO DE FOMENTO DO USO  DO GALEGO  DO EQUIPO DE 
DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO CEP PLURILINGÜE IGREXA-

VALADARES PARA O CURSO  
 2017-2018 

 

1. XUSTIFICACIÓN DO PROXECTO 
          A diversidade cultural e lingüística é un feito constatable na sociedade 

actual. Procurar unha axeitada competencia lingüística ao alumnado desde o inicio 

da súa escolarización, preséntasenos como unha necesidade de primeira orde, 

non só por ser un mandato legal, senón porque a demanda constitúe en si unha 

necesidade e garantía de maior equidade e mellor integración e participación dos 

alumnos e alumnas na sociedade. 

          Intentar avanzar  no campo da normalización deberá partir de desterrar a 

errada percepción, por parte de moitos alumnos e alumnas así como tamén por 

parte de moitas das súas familias de que o “ galego non é importante “ , de que 

“non é preciso falalo porque para os usos sociais realmente útiles temos o 

castelán”.  

          Nun mundo globalizado  e fundamentalmente comunicativo a visión 

conservacionista da lingua como un ben cultural debe dar paso a unha nova 

concepción ou visión máis ampla da lingua que traspase os recunchos familiares 

dos avós e das aldeas, que é a imaxe coa que moitos pais e nais dos nosos 

alumnos, incluso galego-falantes, asocian a lingua galega. 

          A importancia das competencias básicas no ordenamento educativo actual 

levounos a por de relevancia, na intervención educativa, o interese de procurar, 

para todo o alumnado, unha axeitada competencia lingüística nas dúas linguas 

oficiais de Galicia, ao longo das distintas etapas, ciclos e niveis. 

          O obxectivo fundamental será contribuír a que a lingua galega acade 

prestixio  e maior presenza social. A utilidade da nosa lingua debe reflectirse no 

día a día do centro, de forma transversal e dinámica, a través da normalidade do 

seu uso en todos os ambientes, situacións e actividades. Nada normaliza mellor 

unha lingua que a evidencia do seu uso cotián en todas a esferas da actividade 

educativa. 

          Tendo en conta o anteriormente dito, o Equipo de Dinamización Lingüística 

a través da proposta enmarcada no seguinte proxecto, pretende plasmar o camiño 

que consideramos preciso percorrer ao longo deste curso para contribuír a que o 

alumando obteña unha axeitada competencia oral e escrita nas dúas lingua 

oficiais, independentemente de cal sexa a súa lingua familiar.  
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          O proxecto anual que o noso centro vai desenvolver no presente curso, leva 

por nome “A XENTE DO MAR”. Pois ben, partindo deste lema e, da consideración 

dos libros como unha das mellores maneiras de achegarnos ao coñecemento e a 

información, tentaremos ademais,  manter unha relación aberta co entorno, 

permitindo que este entre nas aulas e que nós saiamos  delas, compartindo 

coñecementos, vivencias, xogos, cantigas, …, en galego. 

           

2. BREVE ESTUDO SOCIOLINGÚÍSTICO ACTUALIZADO 
 
A) CONTORNO SOCIOLINGÜÍSTICO DO CENTRO 
O contorno sociolingüístico do centro, ven marcado pola súa ubicación, fóra do 

centro urbano de Vigo, e nunha parroquia de histórico carácter rural. 

 

De sempre, a lingua usada nesta zona foi o galego, pero ultimamente, a chegada 

e instalación de moitos habitantes do centro de Vigo, que buscan nesta parroquia 

un estilo de vida máis tranquilo, trae consigo cambios nos costumes de 

comportamento e tamén no vocabulario, pois empregan basicamente o castelán. 

 

Deste xeito, estase xerando unha situación particular de intercambio de 

comunicación en ámbalas dúas linguas. 

 

Un papel importante neste tema, o xoga o Centro Cultural e Veciñal de Valadares, 

que comprende unha gran cantidade socios e veciños, promovendo moitas 

actividades e accións, todas elas xestadas, organizadas, promovidas e realizadas 

en galego; con esta entidade temos unha vinculación importante, e cada ano 

compartimos algún tipo de actividade. 

Describindo o noso contexto, podemos aporta-los seguintes datos: 

O Centro atópase situado xeograficamente no barrio das Barrocas, parroquia de 

San Andrés de Valadares, concello de Vigo. Considerámolo polo tanto como  

zona rururbana. 

 

O 98 % do alumnado naceu en Vigo e residen nos diferentes barrios que 

configuran a parroquia. 

As familias do alumnado son na súa grande maioría naturais de Valadares tendo 

en conta que é unha zona de moi escasa emigración. 

O nivel de estudios das familias do alumnado e medio (fundamentalmente 

certificados de estudios primarios ou graduados escolares) aínda que se nota un 

progresivo aumento hacia estudos de tipo técnico-profesional (especialmente 

técnicos a nivel de FP) e moi poucos títulos universitarios. 

En canto ao traballo dos pais, repártese entre diversas profesións liberais 
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(albaneis, carpinteiros, mecánicos..) con incorporacións a empresas dentro da  

cidade, complementándose con traballos agrícolas. As nais, na súa grande 

maioría, traballan na casa ou son empregadas de fogar. 

Respecto á participación dos pais/nais, un 65% acoden ás reunións ordinarias 

convocadas polo profesorado, un 90% acude individualmente a interesarse pola 

marcha do fillo/a unha vez no curso chamados polos profesores/as e un 25% 

acoden dúas ou máis veces a entrevistarse con eles/elas. 

No que se refire ó grao de participación na ANPA, cáseque o 95% son socios e  

participan pouco nas tarefas que o longo do curso programa dita institución. 

A lingua de relación máis usual entre pais/nais e fillos/as é o castelán aínda que 

entre os outros membros da unidade familiar utilízase fundamentalmente o galego. 

Os movementos culturais e asociativos da zona están enmarcados dentro do 

Centro Cultural e Veciñal de Valadares que con un amplo poder asociativo ofrece 

diversas actividades e conta cunha biblioteca que permanece aberta ó público fora 

do horario escolar. No barrio de Freixo existe un movemento asociativo que conta 

tamén cunha biblioteca. O noso Centro colabora coas asociacións e coa biblioteca 

do Centro Cultural realizando visitas co alumnado do Colexio. 

O centro é hoxe, un centro de primaria con 153 alumnos  e 18 profesores, en 10 

aulas. Conta ademais cun Departamento de Orientación, Aula de PT e de AL, 

xunto con aulas de Inglés, de Educación Física, de Música, de Infomática e  

de Relixión. No curso 2011- 2012, o noso centro foi denominado Centro 

Plurilingüe. 

Achegamos a continuación gráficas cos datos extraídos das nosas enquisas, feitas 

o curso anterior, que nos permiten ver claramente a situación: 
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Podemos considerar como o uso do galego está máis estendido dentro da familia 

e cos veciños, quedando fora de uso noutros ámbitos, sendo así sobre todo, por 

costume. 

Resulta ben considerado que se ensine na escola e parece que o ideal e usar 

conxunta e/ou indistintamente os dous idiomas. 

B) SITUACIÓN DO PROFESORADO: 
O claustro, composto actualmente, por dezasete profesores, destaca pola súa 

aceptación do galego e o seu uso en tódalas materias que a lei así o manda, e 

ademais, é frecuente o seu uso habitual noutras materias ou tamén como lingua 

de comunicación dentro do propio claustro de xeito cotiá. 

Habendo profesores que fóra do centro educativo, son castelán falantes, asumen 
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o uso do galego dentro do centro, ou en todo caso, hai un  uso equiparable das 

dúas linguas. 

 Achegamos a continuación gráficas cos datos extraídos das nosas enquisas, que 

nos permiten ver claramente a situación, destacando a boa capacidade da práctica 

totalidade dos membros do claustro para desenvolverse na súa labor docente nas 

dúas linguas (castelán e galego), así como a súa alta dispoñibilidade para facer 

cursos ou tarefas de formación e reciclaxe se fosen necesarias: 
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Dentro do profesorado resulta destacable a idea de que debe ensinarse por igual 

nas dúas linguas, e que moitos mestres soen inclinarse por usar o galego dentro 

das aulas, anque habitualmente falen castelán. 

 

C) SITUACIÓN DO ALUMNADO. 
A situación do alumnado, que hoxe comprende 153 nenos e nenas, caracterízase 

por ser educados en lingua galega inicialmente, pero co paso do tempo, o castelán 

pasa a converterse na lingua principal de comunicación. 

Os nosos datos son claros no sentido dun aprendizaxe dende a nenez en galego, 

que pasa pola convivencia posterior das dúas linguas, para logo decantarse nunha 
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gran maioría polo uso do castelán como lingua predominante. 

É curioso o feito de que moitos pais e nais que acoden a falar co profesorado fano 

en galego, e entre eles na casa, tamén recoñecen falar en galego, pero logo, á 

hora de dirixirse aos seus fillos, fano en castelán. Este feito é moi común na xente 

autóctona de Valadares. 

 

No caso dos novos habitantes, estes falan habitualmente en castelán, en tódalas 

situacións. Aínda que, sendo poucos os que falan en galego, estes si o fan en 

tódolos casos, e ademais, preocúpanse por formar aos seus fillos nesta lingua. 

 

Reflexamos a continuación, as gráficas resultantes do noso estudo sociolingüístico 

entre o alumnado. 
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En resumo, seguindo na mesma liña de información e datos que aportaron as 

enquisas de apartados anteriores, podemos afirmar que o alumnado que temos 

coñece, fala e é educado nas dúas linguas, predominando o uso do galego dentro 

da familia ou equiparándose o uso dás dúas linguas dentro da escola, pero 

pasando a ser predominante o castelán como lingua habitual na maioría dos 

ámbitos da vida cotiá. 

 

D) SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DO CENTRO: 
Ésta é, sen dúbida, a situación máis clara de todas as analizadas. Hai xa tempo 

que a nivel de centro todo tipo de comunicación, labores administrativas, labores 

de xestión, promoción, organización, desenvolvemento de proxectos, actividades, 

reunións, etc., vense facendo todo integramente en galego. 

Aquí tamén cabe incluír este mesmo dato a nivel de ANPA, ou de persoal non 

docente que forma parte na vida do centro. 

De acordo co Decreto 79/2010, do 20 de maio, no centro garántese a adquisición 

da competencia lingüística propia de cada nivel nas dúas linguas oficiais de 

Galicia. 

As materias de lingua impártense no idioma de referencia. Coñecemento do medio 

natural, social e cultural, impártese en galego e Matemáticas en castelán. O resto 

de materias de cada curso, distribúense en galego ou en castelán, na mesma 

porcentaxe de horas semanais, aspecto revisado e actualizado anualmente na 

correspondente addenda do Proxecto Lingüístico. 

Nas clases de lingua e literatura galega e lingua e literatura castelá, úsase, 

respectivamente, o galego e o castelán, tanto por parte do profesorado como por 
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parte do alumnado. Nas restantes áreas ou materias, exceptuando as de lingua ou 

as de linguas estranxeiras o alumnado pode utilizar nas manifestacións orais e 

escritas a lingua oficial da súa preferencia. Non obstante, o profesorado procura 

que o alumnado utilice a lingua en que se imparte a área ou materia. 

O noso centro,  busca acadar un equilibrio e complementariedade de métodos 

diversos de ensinanza. Aquí establécense uns principios xerais a modo de 

referencia na elección metodolóxica do docente. 

 Procurar que o alumnado aprenda a aprender, para o cal promoveremos a 

súa participación na planificación e toma de decisións, o emprego de 

estratexias de aprendizaxe e unha maior autonomía e seguridade persoal. 

 Dotar os contidos dun enfoque integrador e globalizado. 

 Favorecer o traballo cooperativo e en equipo, promovendo o compromiso 

democrático e a resolución de conflitos. 

 No principio de individualización da ensinanza. 

 No principio de socialización. 

 No principio de actividade, tanto mental como física, de modo que se 

promova a adquisición de aprendizaxes significativos. 

 No principio de actividade lúdica. 

 Na funcionalidade, orientando as aprendizaxes cara a súa aplicación en 

distintos contextos. 

 Potenciar a formulación de hipóteses, a investigación e a experimentación, 

como elementos fundamentais do pensamento científico. 

 Promover o uso cada vez máis autónomo da biblioteca e as TICs, 

promovendo estratexias de busca de información, selección e valoración 

crítica da mesma, en función das características, idade … do alumnado. 

 Colaborar co contorno. 

 Coidar  que todos os alumnos/as leven a cabo unha aprendizaxe 

significativa en función das súas capacidades e necesidades, sen ningún 

tipo de discriminación. Por outra banda,  prestaremos especial atención á 

elaboración de todas aquelas medidas de carácter complementario que 

sexan necesarias  para achegar ao galego a todos aqueles alumnos/as 

procedentes do estranxeiro. 

 

A elaboración deste proxecto, ten como obxectivo global e integrador,  

contribuír ao desenvolvemento das seguintes competencias:  

 

 Competencia lingüística, poñendo o seu énfasis na oralidade: entrevistas, 

escoita e narración de historias. 

 Competencia social e cidadá, favorecendo o traballo en equipo, o 

contacto coa xente do pobo. 

 Competencia cultural e artística, a través do coñecemento das tradicións, 
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usos, costumes, … da nosa parroquia. 

 Competencia en coñecemento e interacción no mundo físico, a través 

da investigación, análise e interacción co medio que nos rodea. 

 Competencia en autonomía e iniciativa persoal, a través da participación 

no proceso de toma de decisión, na planificación, na busca de información. 

 Competencia matemática, en canto ao emprego e lectura de planos e a 

resolución de problemas cotiás. 

 Competencia para aprender a aprender. Desenvolvendo estratexias de 

investigación, recollida e análise da información. 

          

3.OBXECTIVOS ADAPTADOS A CADA UN DOS CATRO PUNTOS 
ANTERIORES 

A) CONTORNO SOCIOLINGÜÍSTICO DO CENTRO: 
 Elaborar en colaboración coas entidades culturais do contorno, diferentes 

actuacións educativas,  coa finalidade de estender e completar a nosa 

acción en pro do uso da lingua galega, mesmo fóra do noso centro escolar.  

 Organizar actividades para compartir con outros centros educativos da 

bisbarra co fin intercambiar experiencias, e tornar máis plural á vez que 

completo e realista o noso proxecto. 

 Favorecer a participación do entorno familiar e social na desenvolvemento e 

organización das actividades propostas. 

 Colaborar coa ANPA coa finalidade de potenciar o uso do galego dentro 

desta organización, así como entre os pais e nais. 

 Facilitar  o intercambio, a convivencia e a cooperación co contorno tanto do 

ámbito rural como urbano. 

 Promover a utilización da língua galega en diferentes contextos, 

esfarelando prexuízos e comprobando a súa validez en todos os ámbitos. 

 Adquirir un maior coñecemento das nosas raíces e tradición cultural, 

valorando máis aos nosos pais, avós, veciños ... como fontes vivas de 

coñecemento. 

  Por en valor o patrimonio da parroquia e facer deste un elemento de 

cohesión social. 

 

B) PROFESORADO: 
 

 Facer cumprir a lexislación vixente na materia que nos corresponde.  

 Informar puntualmente ó profesorado do centro de calquera tema ou 

novidade (lexislativa ou editorial) que mane da Dirección Xeral de Política 

Lingüística, así como das diferentes campañas e actividades organizadas 

polo concello para fomentar o uso do galego.  
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 Difundir nas actividades escolares as manifestacións artísticas galegas: 

música, teatro, filmes, audiovisuais, … 

 Proporcionar unha visión globalizada do patrimonio etnográfico galego, a  

través do desenvolvemento de programas específicos sobre o noso 

entorno. 

 Afondar no coñecemento do contorno do centro coa finalidade de 

redescubrir o valor dos elementos culturais existentes na zona, 

integrándoos, ben en unidades didácticas ou difundíndoos a través dos 

distintos boletíns. 

 Promocionar o uso do galego por parte do profesorado nos “diarios de 

aula”.  

 Asociar a lingua galega con actividades novidosas, creativas e de 

recoñecido prestixio social. 

 Primar un enfoque comunicativo no tratamento das aprendizaxes 

lingüísticas. 

 Fomentar a formación do profesorado no eido lingüístico. 

 Fomentar a literatura galega a través da lectura e a creación literaria en 

galego. 

 Potenciar a creación de recursos e materiais  educativos en galego. 

 Promover a creación dunha carpeta con actividades en galego, así como a 

incorporación dos novos cambios do noso idioma. 

 Promover unha maior coordinación e traballo en equipo. 

 Potenciar unha actitude positiva cara ao uso do galego. 

 Poñer ao alcance do profesorado diferentes recursos especialmente os 

recursos das novas tecnoloxías que lle permitan desenvolver actividades 

integramente en galego. 

 Recompilar información sobre xogos populares e tradicións do contorno e 

levalos á práctica. 

 Promover actividades que contribúan a que o alumnado poida responder 

con autonomía a calquera demanda informativa. 

 Potenciar a recuperación do vocabulario e dos usos lingüísticos do entorno, 

así como de tradicións orais, etnográficas, musicais, literarias e lúdicas. 

 Promover actividades que requiran a interacción do alumnado con outras 

xeracións de avós e avoas. 

 Mellorar o prestixio da nosa lingua vinculándoa ás novas tecnoloxías da 

información e da comunicación 

 

C) ALUMNADO: 
 

 Acadar unha formación axeitada do alumnado  como usuarios dunha 
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biblioteca escolar e dos distintos fondos de información. 

 Incrementa-lo número de libros en galego na biblioteca de aula e centro. 

 Potenciar actitudes positivas cara a lingua galega. 

 Favorecer a adquisición de habilidades lectoras e espertar o gusto pola 

lectura.  

 Desenvolver a capacidade de redactar textos escritos en galego. 

 Conquerir que os nenos e nenas cheguen a usar a lingua galega 

habitualmente.  

 Familiarizar ao alumnado co mundo do audiovisual galego. 

 Valorizar a lingua galega como vehículo axeitado para a produción 

audiovisual, teatral, … 

 Valorar a importancia da lingua galega para a lectura de textos. 

 Achegar ao alumnado á Literatura oral. 

 Sensibilizar ao alumnado ante o valor dos xogos e xoguetes dos seus avós 

e avoas, moitos deles de fabricación caseira, pero todos eles co valor das 

cousas próximas, da utilidade do contorno. 

 Valorar aos demais como fonte de coñecemento. 

 Dotar ó alumnado das capacidades básicas que lle permitan empregar as 

novas tecnoloxías para elaborar presentacións, buscar informacións e para 

transmitir ideas, sentimentos, etc. 

 Promover unha visión moderna da lingua que reforce a autoestima e 

aumente a demanda lingüística. 

 Involucrar ao alumnado nos procesos de investigación, reflexionando e 

avaliando o seu proceso de aprendizaxe. 

 Interaccionar co medio nunha actitude de respecto e coidado, valorando a 

nosa terra e as súas posibilidades.  

 Valorar e respectar as opinións dos demais, mantendo unha actitude 

positiva e non discriminatoria. 

 Valorar e respectar a lingua galega como símbolo de identidade do pobo. 

 Coñecer o noso entorno próximo en profundidade e os recursos que nos 

aporta despertando a convicción de que se trata de elementos 

fundamentais para coñecer a historia e a nosa identidade, ademais de 

recursos de grande rendibilidade para o presente o e futuro. 

 
D) CENTRO: 
 

 Adquirir as novidades editoriais en lingua galega, así como, material 

bibliográfico e didáctico de interese para favorecer o coñecemento e uso do 

galego. 

 Periódicamente, nos claustros, facer un recordatorio sobre as distintas 
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actividades propostas polo Equipo de Dinamización da Lingua Galega. 

 Revisar e actualizar o Proxecto Lingüístico de Centro. 

 Participar na confección e distribución da revista escolar “O Alba”, así como 

do “Calendario”,  para o novo ano escolar. 

 Participar na elaboración trimestral do “Boletín informativo da Biblioteca 

Fina Casalderrey”. 

 Programar e realizar diferentes actividades (conferencias, concursos, 

teatro, unidades didácticas, exposicións, ...) que potencien o uso e a 

divulgación da lingua galega, especialmente no seu uso oral,  así coma o 

coñecemento da idiosincrasia galega.  

 Participar no deseño e elaboración de diferentes materiais didácticos que 

recollan contos, refráns, cantigas, … para o seu estudo, memorización e 

reprodución oral. 

 Colaborar e participar activamente nas celebracións escolares do Magosto, 

Nadal,  Entroido, Maios, … 

 Organizar e divulgar entre toda a comunidade educativa, actividades para a 

celebración das Letras Galegas. 

 Adicar cada ano escolar á figura dun personaxe do patrimonio cultural 

galego. 

 Potenciar a lectura en galego, organizando actividades conxuntas co equipo 

de biblioteca do centro, e asumindo como propios obxectivos do seu 

proxecto. 

 Comprometer na labor dinamizadora do galego ao maior número posible de 

membros da comunidade educativa. 

 Establecer de 11:00 a 11:15 e de 12:25 a 12:40 a chamada “Hora de ler”, 

que estará enmarcada por unha peza musical, identificada polo alumnado 

para tal fin. 

 Seleccionar e promocionar “música galega” para marcar a entrada e saída 

das aulas. 

 Fomentar a participación dos pais, nais, avós, avoas, …, no deseño e 

organización de diferentes actividades: teatro, clube de lectura, axudantes 

de biblioteca así como a súa participación en concursos. 

 Potenciar o uso do galego nas obras de teatro, concursos, campañas de 

animación á lectura, etc. 

 Fomentar o emprego do galego como lingua habitual nas relación entre o 

profesorado e o alumnado, entre o profesorado e as familias, así como coas 

distintas administración e demais entidades de Galicia. 

 Difundir e proporcionar información sobre a normativa que regula o uso do 

galego na comunidade educativa, a planificación lingüística do centro e os 

proxectos lingüísticos que a desenvolven. 

 Participar na actualización da páxina web, así coma no blog da biblioteca. 
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 Realizar reunións conxuntas co Equipo de Biblioteca participando no 

proxecto de mellora do seu funcionamento e organización previsto para 

este curso 2016-2017. 

 

4. DESCRICIÓN DETALLADA DAS ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN 
LINGÜÍSTICA PARA CADA UN DOS OBXECTIVOS PROPOSTOS 
 
1º   BLOQUE:  NA PUNTA DA LINGUA 

 Mantemento da subscrición a diversas publicacións e diarios: O Correo 

Galego, O seminario A Nosa Terra e a Revista Galega de Educación.  

 Revisión e mellora do espazo asignado a Normalización Lingüística na 

Biblioteca. 

 Actualización e ampliación do material didáctico e bibliográfico en galego, 

nas biblioteca do centro e aula con especial atención á sección de adultos  

e puntos de lectura, . 

 Difusión de toda a documentación, actividades ou información relacionada 

con noso proxecto:  panel expositor na sala do profesorado, presentando 

as últimas novidades editoriais, cartas de “Rapochá” mascota da biblioteca, 

actualización páxina web, blog, etc. 

 Elaboración dunha carpeta  con recursos sobre a lingua. 

 Proporemos a colaboración conxunta co Centro Cultural e Veciñal de 

Valadares e de Freixo para organización e participación en todas aquelas 

actividades que teñan como obxectivo  favorecer o proceso de 

normalización lingüística. 

 Organización de préstamos “interbibliotecarios” coas bibliotecas  do Centro 

cultural de Valadares e, de Freixo. 

 Fomentaremos a participación nas diferentes campañas e actividades 

organizadas polo concello  para o promoción do uso do galego. 

 Revisión e actualización do Proxecto Lingüístico do centro. 

 

    2º BLOQUE:  PATRIMONIO E MEMORIA 
 Conmemoración das festas populares máis arraigadas na comunidade 

escolar como poden ser: 

 a.- Magosto e Samain: coa realización dunha exposición de 

produtos propios do outono baixo e murais sobre o magosto e o Samaín. 

O “Outono literario” basearase nun concurso de redacción de relatos ou 

contos referidos a estas celebracións. 

Seleccionaranse Unidades didácticas e LIMs para traballar estes 

temas. Rematarase cunha saída polo entorno ata o Monte dos Pozos 

onde asaremos castañas, observaremos un dos sinais de identidade da 

parroquia e organizaremos unha sesión de xogos tradicionais. 
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  b.- Nadal coa confección de felicitacións  de nadal, 

impresas e electrónicas (Slide), elaboración dunha plantilla cun motivo de 

nadal para que o alumnado e as familias do primeiro ciclo o decoren 

empregando diferentes técnicas e estilos, decoración con murais e 
carteis típicos destas datas, ambientación con panxoliñas galegas as 

entradas e saídas das aulas.  

 Elaborarase unha Unidade Didáctica sobre a figura do 

“Apalpador” e/ou personaxes semellantes. 

  c.- Día da Paz, realización dun acto colectivo onde se 

ensalcen os valores da Paz e Non Violencia. Elaboración de pasatempos 

e actividades sobre diferentes persoeiros relacionados coa Paz e Non 

Violencia. 

 d.- Entroido: elaboración dunha web quest sobre o 
entroido en Galicia, elaboración dun concurso bilingüe galego/inglés, 

de investigación sobre o entroido galego, organización dunha exposición 
de carautas con material de refugallo, deseño do Meco ou Merdeiro, 
desfile de disfraces de todo o colexio sobre o tema elixido en comparsas 

creadas por cada nivel.  

Se proporán traballos de investigación sobre o Entroido na contorna máis 

próxima. 

 Concurso musical. Cada semana ás entradas e saídas das aulas soará 

unha peza  musical, aínda que en distintas datas e conmemoracións soará 

música propia de eses eventos. Priorizaranse os artistas galegos, para 

todos eles, na web exporase unha breve reseña das cancións sobre os 

seus motivos de interese.  

 Encontros con gaiteiros, músicos e instrumentos musicais. 
Intentarase achegarse ao panorama musical tradicional organizando a 

visita de gaiteiros, banda de música, rondalla e outros, onde o alumnado 

non so realice unha audición senón tamén onde poida observar unha 

exposición de instrumentos típicos. 

 Xogos populares. Intentarase promover a  recuperación de xogos 

populares, onde o alumnado poida percibir o uso do galego nas actividades 

informais.   

 Retomaremos a posibilidade de xogar, nos momentos de lecer no patio, 

aos xogos tradicionais e case esquecidos: chapas, mariola, buxainas, 

corda... 

 Exposición fotográfica.  Exposición con fotografías sobre a cultura 

popular propia da zona: estatúas, cruceiros, fontes, canastros, etc., 

seguindo o proxecto “O Noso Patrimonio”. Poderán ser fotos actuais ou 

antigas e, cada fotografía irá acompañada dun documento explicativo que 

se elaborará para tal fin.  
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 Día do libro. Prestaremos especial atención a este día coa celebración 

dun maratón de lectura onde todo o colexio participe dunha lectura 

colectiva. Levarase a cabo a proxección dun vídeo e a elaboración de  

murais relacionados ca celebración e que fomenten a colaboración e o 

traballo en equipo. 

 
3º BLOQUE: PENSAMOS EN GALEGO 

 Elaboración da revista escolar “O Alba” co gallo das letras galegas. 

Cada aula preparará dúas páxinas para esta revista,  sobre o centro de 

interese no que está inmerso o centro este ano “Tesouros do mar” ou 

sobre cultura, tradicións galegas, etc. A elaboración da portada farase 

mediante concurso aberto a pais, nais e alumnado. 

Esta publicación será distribuída entre os membros da comunidade         

escolar e as diferentes entidades e colectivos que forman parte da 

parroquia de Valadares. 

 Confección dun almanaque escolar. Cada aula elaborará unha páxina 

relacionada como tema do proxecto deste ano, “Tesouros do mar”.  

 Boletín informativo “Biblioteca fina Casalderrey”. Colaborar  e fomentar 

a través da súa realización o uso do galego nas actividades informativas 

(resumo das actividades escolares realizadas trimestralmente, 

recomendacións de páxinas web, etc.). 

 Guías de lectura. Colaboraremos na elaboración das guías de lectura   de 

Nadal e verán, así como, recomendaremos lecturas en galego para o 

“clube de lectura” de familias e mestres, para Samaín e magosto. 

 O meu libro preferido: co gallo do Día da Poesía farase unha campaña 

de expresión oral cun recital de poesías que se haberán traballado 

previamente na aula e que poden ser recitadas para outros alumnos do 

centro, fomentando o gusto pola poesía. 

 Escribimos en galego: 
- Prensa na escola. Con motivo da “Semana da Prensa” (mes de 

marzo) repartiranse no centro diferentes xornais tanto nacionais 

como internacionais e publicacións en galego. Paralelamente 

entregarase unha plantilla para que o alumnado seleccione noticias 

que ensalcen os valores que se irán traballando ao longo do curso 

 Concurso “Investiga connosco”: Puntualmente proporase unha pregunta 

para que o alumnado investigue sobre diferentes cuestións relacionadas tanto 

co proxecto deste ano “Tesouros do mar”, como coas determinadas 

conmemoracións ou actos que se celebren no centro. 

 

4º BLOQUE: EMBAIXADORES DA LINGUA 
 Celebración da Semana das Letras Galegas, onde se organizarán 
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distintas actividades:  

a) Orixe da conmemoración do Día das Letras Galegas. 

b) Breve percorrido polos autores homenaxeados ata o momento. 

c) Selección de textos dalgúns autores. 

d) Actividades relacionada ca vida e obra do autor/a homenaxeado. 

 Contacontos e escritores. Organizaremos encontros con contacontos 

e/ou escritores galegos onde o alumnado se achegue á Literatura 

oral/escrita, e poida percibir a importancia da lingua galega como 

ferramenta apropiada para a creación artística.  

  Regáloche un conto: programa de animación á lectura, iniciado hai tres 

cursos onde, seguindo o calendario establecido, a cada mestre participante 

lle será asinado un curso. Cada sesión terá unha duración de entre 10 e 15 

minutos. Promocionaremos o uso do galego e faremos extensible esta 

actividade ás familias dentro do programa “Tí, tamén contas”. 

 O contador de contos:  dentro das campañas de animación á lectura os 

nenos/as de 4º, 5º e 6º, apadriñarán a un neno/a de 1º, 2º ou 3º, para nun 

espazo predeterminado contarlles un poema/conto, etc. Fomentaremos a 

lectura en galego. 

 Programa de lectura silenciosa sostida (PLSS). Diariamente durante 30 

minutos todo o alumnado lerá en silencio ao mesmo tempo, “Hora de ler”, 

seleccionaremos libros en galego coincidindo con   determinadas 

conmemoracións e deixarémolos en préstamos rotativos para as aulas. 

 Científicos. Dentro do proxecto “A xente do mar”  intentaremos organizar 

unha charla con científicos da universidade de Vigo onde o alumnado poida 

tomar conciencia da importancia do coidado do mar para a saúde e vida do 

planeta. Intentaremos deste xeito, que o alumnado perciba o galego como 

instrumento de comunicación en actividades de prestixio social. 

 Exposicións. Organizaremos disintas exposicións coincidindo con 

determinadas conmemoracións: Samaín, a Paz, o Entroido, Letras Galegas 

onde pediremos colaboración á biblioteca do Centro Cultural de Valadares 

 O mundo audiovisual. Realizaremos unha selección de películas, 

curtametraxes, etc., en galego, para a súa proxección en determinadas 

celebracións, cunha sesión posterior de cinefórum, onde o alumnado poida 

valorizar as potencialidades da  lingua galega como ferramenta para a 

interpretación e produción audiovisual. Revisaremos as “Mochilas 

Viaxeiras” e, incluiremos algún elemento desta selección. 
 Mochilas viaxeiras. Maletas cun cómic, libro de ficción álbum ilustrado, 

libro de poemas, un cd de música, un DVD coa adaptación dunha obra da 

literatura universal, un caderno para anotar impresións, sentimentos, 

comentarios, onde tamén poida participar a familia. 

 Teatro. Prestaremos asesoramento ao grupo de teatro de pais e nais para 
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que desenvolva a súa actividade en galego así como, impulsaremos a 

formación dun grupo de teatro dentro do colexio, promovendo encontros e 

intercambios con outros centros, onde se familiarice ao alumnado coa 

linguaxe teatral en galego. Estableceremos contacto co Centro Cultural de 

Valadares para poder empregar as súas instalacións, na representación 

das obras. 

 TICs. Empregaremos as novas tecnoloxías para a realización de 

presentacións en power point, realización de libros LIM sobre distintas 

efemérides, webquest e lecturas colectivas, ademais, fomentaremos o uso 

da pizarra dixital entre o alumnado, uso do blog e páxinas web para recabar 

información. 

 

5.  RESUMO DE ACTIVIDADES       
 
CADRO RESUMO DE ACTIVIDADES 
(Segundo modelo: anexo II) 

 
                        

                                                                                                                                                                                                            
TEMPORALIZACIÓN TÍTULO ACTIVIDADE RESPONSABLE DESTINATARIOS/AS ORZAMENTO MATERIAL    

NECESARIO 

Todo o curso Subscrición a 
diversos medios de 
comunicación 

Iván Profesorado 300 Revistas e 

xornais 

Todo o curso Ampliación do 
material didáctico e 
bibliográfico 

Iván Todos 50 Folios e 

cartolinas 

Todo o curso Actividades 
conxuntas co 
Centro Cultural de 
Valadares e Freixo 

Manuel Todos 0 En función 

da 

actividade 

Todo o curso 

 

Adecuación rincón 
Dinamización  

Raquel Todos 0  

1º Trimestre 

 

Carpeta sobre 
recursos da lingua 

María Todos 0 Adquisición 

de carpetas 

Todo o curso Difusión de 
información: web, 

María Profesorado 0  
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blog, panel 
expositor … 

Todo o curso Participación nas 
campañas da Xunta 
ou do concello 

Iván Todos 0  

1º Trimestre 

 

Revisión e 
actualización PLC 

Raquel Profesorado 0  

Todo o curso Festas populares: 
magosto, entroido, 
nadal,  … 

Cristina Todos 200 Folios, 

cartolinas, 

témperas, 

rotuladores

agasallos 

para 

concursos 

e acttiv. 

Todo o curso Concurso musical: 
ambientación 
entradas e saídas. 
 

María Todos 30 Adquisición 

de cds. 

1º Trimestre Encontros con 
gaiteiros, músicos .. 

Manuel Todos 100 Pago das 

actuacións 

1º Trimestre Xogos populares. Iván Todos 30 

 

 

Con cargo 

ao centro 

2º Trimestre Exposición 
fotográfica sobre o 
patrimonio 
parroquial. 

Cristina Todos 20 Folios e 

cartolinas 

Todo o curso Exposición sobre 
os inventos 

Raquel Todos 0 Material 

apropiado 

3º Trimestre Revista escolar “O 

Alba” 
Manuel Todos 1100 Gastos de 

imprenta. 

Folios 
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1º Trimestre Almanaque escolar Manuel Todos 700 Con cargo 

ao centro 

Todo o curso Boletín Biblioteca 
Fina Casalderrey 

Raquel Todos 0 Folios 

Fotocopias 

1º e 3º Trimestre Elaboración Guías 
de lectura 

María Todos 10 Folios   

fotocopias 

2º Trimestre Semana da Prensa Iván Alumnado 0 Xornais 

Todo o curso “Investiga- 
connosco 

Manuel Alumnado 0 Material 

apropiado 

3º Trimestre  Letras Galegas       Iván Todos 30 Gastos de 
imprenta 
Folios e 
Fotocopia
s 

Todo o curso Contacontos, 
escritores. 

Raquel Alumnado 300 Pago de 
actuacións 

2º Trimestre Regáloche un conto 
e  Ti, tamén contas! 

Iván  0  
 
 

Todo o curso Entrevistas con 
científicos, 
escultores e 
escritores 

Cristina Alumnado 100 Agasallos 

Todo o curso Selección material: 
“Hora de ler” 

 

Raquel Todos 0  

3º Trimestre O contador de 
contos 

Iván Todos 0  

1º Trimestre O mundo 
audiovisual 

María Alumnado 30 Con cargo 
ao centro 

Todo o curso Teatro, clube de 
lectura, … 

María Todos 40 Con cargo 
ao centro 

Todo o curso  Uso didáctico e 
Fomento das TIC’s  

Manuel alumnado 15 Cds. 

Todo o curso Mochilas viaxeiras Raquel alumnado 0  
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Para desenvolver axeitadamente o programa exposto, será necesario facer o 

seguinte investimento: 

 

  Total do orzamento: 2.245 euros 

 
Coa fin de poder dispor destes fondos, solicitarase da administración educativa de 

Galicia a axuda económica que destina tódolos anos para os proxectos e traballos 

dos equipos de dinamización lingüística. 

 

 
 
O coordinador                                                   A directora 

 
 
COMPROMISO DE DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS: 
 

O Equipo de Dinamización lingüística do CEP PLURILINGÜE IGREXA 

VALADARES, coordinado por Don Iván Fernández Alfonso, comprométese 

expresamente ao desenvolvemento das actividades programadas no caso de 

obter financiamento. 

 

Para que así conste, asino este compromiso, con visto e prace da directora do 

centro. 

 
Valadares a 18 de Setembro de 2017 

 
     O Coordinador,                                            Vº e Prace da Directora, 

 

 

Don Iván Fernández Alfonso                              Mª Cristina Rodríguez Abalde 
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E.4. DECISIÓN RESPECTO DA LINGUA EN QUE SE 
IMPARTIRÁN AS MATERIAS.  

 
O Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non 

obrigatorio de Galicia, establece que se impartirá en galego a materia de 
Coñecemento do medio e, en castelán a materia de matemáticas. 

 
Segundo o artigo 18.2 da Lei 8/2013 de 9 decembro a organización das áreas 

na etapa de Educación Primaria contempla dúas novas asignaturas: Ciencias 
Sociais e Ciencias da Natureza. 

 
Segundo a Disposición adicional 1ª do Decreto 105/ 2014 do 4 de setembro, 

impartiranse en Lingua Galega as Ciencias da Natureza e as Ciencias Sociais. 
 
    Atendendo ás necesidades de programación do ensino para o desenvolvemento 
do plurilingüísmo, a administración educativa, segundo a Disposición adicional 7ª 
da LOMCE, poderá incorporar persoal con dominio de linguas estranxeiras. 
 
     Por outra banda, segundo a Disposición adicional 38º da LOMCE, as 
Administracións Educativas garantirán o Dereito dos alumnos/as a recibir as 
ensinanzas en castelán e nas demais linguas cooficiais nos seus respectivos 
territorios. 
 

Partindo desta base, e tendo en conta o disposto no apartado B e B.1 deste 
proxecto, a distribución horaria por materias queda definida do seguinte xeito: 

 
 
 

Educación Primaria 
              1º curso 

     Galego 
 1º A     1º B 

     Castelán  
 1º A        1º B  

      Inglés 
 1º A       1º 
B 

Lingua e literatura galega X      

Ciencias da Natureza X      

Ciencias Sociais X         

Lingua e Literatura Castelá   X     

Lingua estranxeira        X  

Música X         

Plástica     X  

Educación física X      

Matemáticas      X    

Relixión      X    

Valores sociais e cívicos      X    
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Educación Primaria 
              2º curso 

     Galego 
 2º A     2º B 

     Castelán  
 2º A        2º B  

      Inglés 
 2º A       2ºB 

Lingua e literatura galega X      

Ciencias da Natureza X      

Ciencias Sociais X         

Lingua e Literatura Castelá   X     

Lingua estranxeira        X  

Música X         

Plástica     X  

Educación física X      

Matemáticas      X    

Relixión      X    

Valores sociais e cívicos      X    

 
 
 

Educación Primaria 
              3º Curso 

     Galego 
 3º A     3º B 

     Castelán  
 3º A        3º B  

      Inglés 
 3º A       3ºB 

Lingua e literatura galega X      

Ciencias da Natureza X      

Ciencias Sociais X         

Lingua e Literatura Castelá   X     

Lingua estranxeira        X  

Música X         

Plástica     X  

Educación física X      

Matemáticas      X    

Relixión      X    

Valores sociais e cívicos      X    

 
 

Educación Primaria 
              4º Curso 

     Galego 
 4º A     4º B 

     Castelán  
 4º A        4º B  

      Inglés 
 4º A       4ºB 

Lingua e literatura galega X      

Ciencias da Natureza X      

Ciencias Sociais X         

Lingua e Literatura Castelá   X     

Lingua estranxeira        X  

Música X         

Plástica     X  

Educación física X      

Matemáticas      X    

Relixión      X    
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Valores sociais e cívicos      X    

Asignatura de Libre Configuración. X      

 
 

Educación Primaria 
              5º Curso 

     Galego 
 5º A     5º B 

     Castelán  
 5º A        5º B  

      Inglés 
 5º A       5ºB 

Lingua e literatura galega X X     

Ciencias da Natureza X X     

Ciencias Sociais X X        

Lingua e Literatura Castelá   X X    

Lingua estranxeira        X X 

Música X X        

Plástica     X X 

Educación física X X     

Matemáticas      X X   

Relixión      X X   

Valores sociais e cívicos      X X   

 
 

Educación Primaria 
              6º Curso 

     Galego 
 6º A     6º B 

     Castelán  
 6º A        6º B  

      Inglés 
 6º A       6ºB 

Lingua e literatura galega X      

Ciencias da Natureza X      

Ciencias Sociais X         

Lingua e Literatura Castelá   X     

Lingua estranxeira        X  

Música X         

Plástica     X  

Educación física X      

Matemáticas      X    

Relixión      X    

Valores sociais e cívicos X         

Asignatura de Libre Configuración.   X    
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G. ANEXOS 
 
             Os gráficos presentes no apartado 2, do Proxecto de Fomento da Lingua 
Galega, son o resultado das enquisas establecidas no apartado G do Proxecto 
Lingüístico do Centro empregadas para o estudio sociolingüístico levado a cabo 
durante o curso 2015 -2016. 
 

                                                     

G. ANEXO 

 
Cadro lingüístico da familias (abril 2016) 

 
 
 
 
 

1.CADRO LINGÜÍSTICO (Poñer un “x” onde corresponda): 

1.Na casa falan… 
o Castelán  

o Galego 

o outras 

 

2. Considera que falar galego é... 
o Necesario 

o Moi necesario 

o Pouco necesario 

o Innecesario 

3. Empregan este idioma… 

o Por costume 

o Porque é máis doado 

o Porque é un hábito social 

o Por outras causas 

 

4. Gústalle falar… 

o En galego 

o En castelán 

o Nas dúas linguas 

o En outras 
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5. Usan o galego… 

o Cos fillos 

o Cos pais 

o Cos veciños 

o Na compra 

o No médico 

o Sempre 

o Nunca 

6. Cre que se debería ensinar en… 

o Só galego 

o Só castelán 

o Máis en galego 

o Máis en castelán 

o Nas dúas linguas igual 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. NOVAS TECNOLOXÍAS: 

2.1. Teñen ordenador na casa?:  Si    Non 

2.2. Teñen un smartphone cada un dos proxenitores?  Si    Non 

2.3. Teñen os seus fillos/as (escolarizados no centro) telefono móbil ou 
smartphone? 

 Si    Non    

En caso afirmativo, poden acceder a Internet nese dispositivo? 

  Si ( Wi-fi da casa  ou tarifa de datos)  Non 

2.4.Canto tempo (horas ao día) dedica o seu fillo/a a: 
TV _______         Internet_______   Videoxogos _______ 

Están eses dispositivos conectados a Internet?:  Si    Non 

2.5.Utilizan vostedes redes sociais?:  Si    Non  

Cales?   Facebook    Instagram    WhatsApp   Twitter   Outras…………. 

E os seus fillos? :  Si    Non 

Cales?  Facebook    Instagram    WhatsApp   Twitter   

 Outras………………………………………………………………………. 

2.6. Considera que as novas tecnoloxías ás que os seus fillos teñen acceso 
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xeran avances a nivel académico, procesos de pensamento ou algún 
aprendixaze significativo? 

               Si                   No 

2.7. Cre vostede que o seu fillo/a fai un bo uso destas ferramentas 
tecnolóxicas? 

               Si                   No 

2.8. Ata qué punto sabe vostede o que fai o seu fillo/a na rede? 

  Non teño coñecemento da súa actividade na rede. 

  Coñezo o que fai, os contidos aos que accede pero non o vixío cando esta accede 

á rede. 

  Coñezo o que fai, os contidos aos que accede e superviso os seus accesos á rede. 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Cadro lingüístico do profesorado (abril 2016) 
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CADRO LINGÜÍSTICO (Poñer un “x” onde corresponda): 

1. Lingua de uso habitual 

o Predomina o castelán  

o Predomina o galego 

o Castelán e galego por igual 

o Só galego 

o Só castelán 

o Outras 

2. Lingua habitual do profesorado no 
centro educativo: 

o Predomina o castelán  

o Predomina o galego 

o Castelán e galego por igual 

o Só galego 

o Só castelán 

3. Nivel de capacitación para o 
emprego do galego na actividade 
docente: 

o Media 

o Alta 

o Moi alta 

o Baixa 

o Moi baixa 

o Ns/Nc 

4. Actitude do profesorado cara á 
utilización do galego no ámbito 
educativo: 

o Moi favorable 

o Favorable 

o Indiferente 

o Desfavorable 

o Moi desfavorable 

5. Actitude do profesorado cara a 
normalización social do galego: 

o Moi favorable 

o Favorable 

o Indiferente 

o Desfavorable 

o Moi desfavorable 

6. Cre que se debería ensinar en… 

o Só galego 

o Só castelán 

o Máis en galego 

o Máis en castelán 

o Nas dúas linguas igual 
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Cadro lingüístico do alumnado (abril 2016) 
 

 

 

 

 

 

 

 

CADRO LINGÜÍSTICO (Poñer un “x” onde corresponda): 
1. Lingua en que aprendiches  a falar: 

o Galego 

o Castelán 

o Nas dúas 

o Noutras 

 

2. Lingua que se fala habitualmente na túa casa: 
o Galego 

o Predomina o galego 

o Só castelán 

o Predomina o castelán 

o Castelán e galego por igual 

o Outras 

3. Lingua que usas ti habitualmente na túa casa: 
o Galego 

o Predomina o galego 

o Só castelán 

o Predomina o castelán 

o Castelán e galego por igual 

o Outras 

4. Lingua que usas habitualmente na escola: 
o Galego 

o Predomina o galego 

o Só castelán 

o Predomina o castelán 

o Castelán e galego por igual 

o Outras 
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Este PROXECTO LINGÜÍSTICO foi aprobado pola Dirección do Centro, despois de 

ser avaliado positivamente polo Consello Escolar en sesión ordinaria celebrada o 

…… de ……….de 2016.  

 

 

Valadares a ….. de ……………. de 2016 

 

O COORDINADOR DO EDLG                             A DIRECTORA 

 

 

D. Iván Fernández Alfonso                    Mª Cristina Rodríguez Abalde 

 

 
 

8. PLAN LECTOR 
 
 
O centro contará cun Plan Lector que será un documento para a mellora da  
competencia lectora  e o desenrolo do hábito lector no alumnado do CEP 
PLURILINGÜE IGREXA VALADARES, tendo en conta a importancia da lectura 
na sociedade contemporánea e o análise da situación actual do noso centro. 
 
A lectura debe ser unha das competencias básicas  que máis van a contribuir o 
desenrolo persoal e social do individuo. Debemos ter en conta, ademais,a estreita 
relación que existe entre a lectura e outros procesos intelectuais  complementarios 
como a escritura, a fala e o saber escoitar. Todas elas posibilitan o desenrolo das 
competencias necesarias para o aprendizaxe. 
 
Na súa elaboración imos a ter en conta o marco no que temos que actuar e oa 
eixos de actuación que constituen a formación integral do alumno/a. 
 
Será incorporado a Programación Xeral Anual  e integrarase nos documentos  do 
centro como o PEC, os Proxectos Curriculares, as programacións didácticas e as 
programacións de aula.. 
 
A súa actuación levarase a cabo fundamentalmente no colexio aínda que tamén 
se pretende involucrar as familias e a toda a comunidade educativa. 
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Aos pais/nais debemos convencelos de que na sociedade actual  o acceso ao 
coñecemento non se basea só na adquisición  de saberes instrumentais  xa que 
os medios cos que contamos  (Internet, TV, radio, prensa...) permítennos dispoñer 
de moita información  sen apenas esforzo. Por iso é necesario  o desenrolo da 
comprensión  dos textos e da información recibida  para logo poder utilizala no 
desenrolo dunha conciencia crítica. 
 
Neste  intre  a lectura cobra unha dimensión máis ampla  e por iso nos esixe un 
tratamento máis complexo e profundo. Convértese a lectura  na base  do 
aprendizaxe  xa que se integra en todas e cada unha das áreas do coñecemento. 
 
Este Plan Lector deberá contemplar os seguintes obxectivos xerais: 
 

 1. Favorecer que o desenrolo da competencia lectora se convirta en 
elemento prioritario e  colectivo do centro, das familias e da comunidade. 

  
 2. Potenciar o desenrolo do hábito lector e a mellora da competencia 

lectora desde todas as áreas e materias do currículo, tendo en conta as 
especificidades de cada unha delas. 

   
 3. Que o centro oriente e axude ós alumnos /as a mellorar  o desenrolo 

daquelas competencias, habilidades e estratexias,  que lles permitan 
converterse en lectores/as competentes, capaces de comprender, 
reflexionar, interpretar y usar diversos tipos de textos.  

 
 4. Contribuir á sistematización das prácticas profesionais que, en relación 

coa  lectura, se desenrolen nos centro, e favorezan a súa integración no 
proceso de ensinanza-aprendizaxe das diferentes áreas e materias do 
currículo.  

  
 5. Converter a BIBLIOTECA escolar en espazo dinámico para o desenrolo 

da competencia lectora e o fomento do hábito lector de toda a 
comunidad educativa.  

 
 6. Potenciar a actualización e a formación do profesorado para que 

contribuan, ao mellor desenrolo da competencia lectora e do hábito 
lector no noso alumnado. 

 
Para a consecución dos obxectivos  expostos anteriormente ,o CEP 
PLURILINGÜE IGREXA VALADARES conta cunha boa BIBLIOTECA central  
dotada con máis de 5.000 volumes e que nos últimos anos estivo inmersa nos 
programas de MELLORA DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES da Consellería de 
Educación. 
 
Esta BIBLIOTECA ten que ser o recurso fundamental para impulsar a lectura. É o 
espazo idóneo para acercarse á pluralidade de textos, é un  centro de 
documentación e recursos para a mellora de todo o proceso de ensinanza-
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aprendizaxe. 
 
Está dotada de todo tipo de material e recursos: (periódicos, revistas de interese 
educativo, contos, relatos, cómics, obras de teatro, cancións, poemas, 
enciclopedias, ilustracións, fotografías, debuxos, anuncios publicitarios, 
monografías, biografías, dicionarios, manuais, guías,  lecturas literarias que 
axudan  a ampliar coñecementos adquiridos a través das diferentes áreas e 
materias, programas educativos interactivos...), en diferentes formatos e soportes 
(visuais, sonoros, audiovisuais, informáticos, multimedia, papel...) 
 
A BIBLIOTECA terá unha programación anual  que baixo a supervisión do 

responsable (que será nomeado o principio de cada curso)  contará coa 
participación de todo o profesorado do centro. Dita programación estará baseada 
nos seguintes obxectivos e actuacións: 
 
Obxetivos:  
 

1. Servir de apoio ás bibliotecas de aula complementando as súas 
dotacións e mantendo as xa existentes. 

2. Integrar o uso das bibliotecas tanto na organización do Centro como no 
desenrolo das programacións didácticas das diferentes áreas e 
materias curriculares, para contribuir á mellora da competencia lectora e 
ó fomento do hábito lector.  

  3.   Contribuír a que o alumnado adquira as capacidades necesarias para o 
       uso das  distintas fontes de información, co fin de desenrolar      

        aprendizaxes autónomos a través da búsqueda e da  investigación.  
  4    Colaborar con outras bibliotecas e con outras institucións e    
        organizacións que teñan como finalidade a dinamización da lectura e a 

       potenciación do hábito lector.  
  5. Realizar, de xeito preferente, actividades relacionadas coa animación a  

      lectura abríndose á comunidade  educativa solicitando  axuda para 
o           seu funcionamento   dos pais e nais.  

 
Actuacións:  
 
  Actuacións referidas á formación e o asesoramento ó profesorado, a traves da 

 solicitude de  programas, cursos, seminarios, xornadas …  de formación no  
centro.  

 Coordinación e mellora da organización e funcionamento das bibliotecas de 
aula  

 Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación na organización 
e xestión de bibliotecas escolares (informatización de fondos, relación de 
usuarios, conexión entre bibliotecas, facilidade de consulta e acceso aos 
fondos...).  

  Incorporación na biblioteca de programas informáticos (interactivos, 
multimedia...) de interese educativo e utilización dos mesmos como recurso 
didáctico.  
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CONTEXTO FAMILIAR E CULTURAL  
 
Todos sabemos que o contexto cultural e familiar no que viven as persoas é unha 
variable  que contribúe, en boa medida, ao fracaso educativo e social. 
 
O CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES debe  actuar de xeito que  favoreza 
o enriquecemento cultural da Comunidade Educativa que o rodea. 
 
Aínda que dende outras Institucións como o Concello, a Asociación de Veciños 
etc. se den pasos  no incremento da oferta cultural coa creación de Bibliotecas de 
barrio sería moi positivo que fose o propio centro o que  fose o animador principal  
no fomento da lectura especialmente no ámbito familiar. 
 
Para acadar isto propoñemos as seguintes  
 
Actuacións: 
 
  Fomentar estratexias de sensibilización familiar  sobre a biblioteca escolar 

abrindo dito servicio ó ámbito familiar polas tardes.  
 
  Despertar o interese da comunidad educativa pola lectura e a utilización dos 

fondos da biblioteca.  
  

 Dinamizar a lectura nas familias dende o centro educativo  a través da 
“MOCHILAS VIAXEIRAS” 

 
 Colaborar coas familias, Concello, medios de comunicación, Asociación de 

veciños (Centro Cultural) e calquera  outra entidade ou institucioón na 
dinamización da lectura.  

 
 Orientar  á AMPA en calquera planificación ou organización de actuacións 

tendentes ó fomento da lectura.  
 
 
 A FORMACIÓN PERMANENTE DO PROFESORADO  
 
Dada a estabilidade profesional da que gozamos no CEP PLURILINGÜE IGREXA 
VALADARES, o Centro  debe  implicarse  nun proceso de formación continua do 
Profesorado que poida ser asumido pola totalidade do Claustro. 
 
No apartado da competencia lectora  propoñemos as seguintes actuacións: 
 
  Propoñer actividades que ofrezan diferentes modalidades e posibilidades 

organizativas de formación, relacionados coa ensinanza e o aprendizaxe da 
lectura.  
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 Favorecer a concienciación do profesorado sobre a importancia do seu papel 
como mediador nos procesos de desenrolo da competencia lectora e do hábito 
lector. 

 
 Impulsar o intercambio de experiencias, materiais e recursos, con outros 

centros. 
 
  Potenciar a innovación dos procesos de ensinanza no campo da lectura.  
 
 Apoio  aos procesos de formación que participen no Plan Lector. 
 
 Apoio a formación de responsables no Centro educativo na BIBLIOTECA 

escolar.  
  

 Elaboración e difusión de materiais e recursos relacionados coa ensinanza e o 
aprendizaxe da lectura, e o fomento do hábito lector.  
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8.1.- PROXECTO LECTOR  

 

CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES 
 

 
 

PROXECTO LECTOR 
 

DE CENTRO 
 

(cuatrienio 2014-2018) 
 
 

 

                CURSO 2014-2015 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
O Proxecto Lector que desenrolamos nas seguinte  páxinas é un documento que 
integra as intervencións do centro destinadas ao fomento da lectura, da escritura e 
das habilidades no uso, no tratamento e producción da información, en apoio á 
adquisición das competencias clave. 
É un documento resultante dun consenso e dunha reflexión conxunta por parte de 
todo o profesorado .Parte do que se está facendo, primando a calidade na 
selección e tratamento das lecturas, pretendendo dar resposta ás necesidades do 
alumnado do centro de todos os niveis de Primaria e da comunidade educativa, 
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facilitando o traballo docente, baixo as directrices que aquí se marcan, que 
axudarán á sistematización das actividades a prol da lectura e da adquisición 
das competencias básicas, especialmente: 

 
1. Competencia en comunicación lingüísticas (CCL). 
2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCT). 
3. Competencia dixital (CD) 
4. Competencia en aprender a aprender (CAA). 
5. Competencias sociais e cívicas (CSC) 
6. Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor. (CSIEE) 
7. Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 

É un documento que nos dará a oportunidade para repensar as prácticas 
pedagóxicas relativas á cultura escrita e mellorar a calidade do ensino, 
sistematizando e xeneralizando actuacións tendentes a mellorar a comprensión 
lectora e os hábitos de lectura en todas as áreas. As actividades previstas 
integraranse nas diversas programacións  de nivel e de ciclos. 
 
Tamén é un documento no que a Biblioteca Escolar é considerada como o 
recurso fundamental e imprescindible, como centro de información que pon a 
disposición da comunidade educativa os fondos documentais existentes, en 
soporte impreso, audiovisual, multimedia ou electrónico. A biblioteca será o 
instrumento fundamental para o desenvolvemento do programa de promoción da 
lectura (Proxecto Lector de Centro), será o centro de referencia dos recursos de 
lectura da informacion e da aprendizaxe e punto de encontro entre alumnado, 
profesores e familias que facilitará a comunicación, a cretividade, as aprendizaxes 
e o traballo colaborativo ademais de estimular os intercambios culturais e a 
compensación social.  
 
 As bibliotecas de aula entenderanse con seccións da biblioteca central, e 

servirán de apoio ao PLC.  
 
Este documento será ademais a referencia para a Programación do Plan Anual de 
Lectura que se incorpora á  Programación Xeral Anual, estando estreitamente 
unido aos Proxectos Lingüístico e TIC do noso centro. Tamén se  incorporará ao 
PEC. 
 
 Por todo o citado anteriormente o PLC pretende ser un documento: flexible, 
consensuado, realista, contextualizado e operativo. 
 
O Proxecto Lector de Centro despois  do seu deseño por parte de todos os 
equipos docentes, Orientación, Normalización Lingüística  e da coordinado pola 
persoa  responsable da biblioteca e antes da súa posta en marcha, será aprobado 
polo Claustro e o Consello Escolar. 
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2.- BASE LEGAL: 
 

 L.O.E. : Reforzar a lectura. 
 
Artigos 19.2/24.7/25.5 (Primaria / Secundaria): sen prexuízo do seu tratamento 

específico nalgunhas áreas da etapa, a comprensión lectora, a expresión oral e 
escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da comunicación e da 
información e a educación en valores traballaranse en toda as áreas. 

 
Artigo 19.3. (Primaria): A fin de fomentar o hábito da lectura, dedicarase un 

tempo diario á mesma. 
 

 LOMCE 
 

       Capítulo II. Currículo e distribución de competencias. 
Artigo 7.2 que modifica ao 16.2 da LOE. A finalidade da Educación Primaria é 
facilitar aos alumnos/as os aprendizaxes da expresión e comprensión oral, 
lectura, escritura, o cálculo, a adquisición de nocións básicas da cultura, e o 
hábito da convivencia así como os de estudio e  traballo, o sentido artístico, a 
creatividade e a afectividade co fin de garantir unha formación integral que 
contribúa ao pleno desenvolvemento da personalidade dos alumnos e alumnas e 
de preparalos para cursar con aproveitamento a Educación Secundaria 
Obrigatoria . 

 

 LOMCE: novos currículos da comunidade autónoma de Galicia. 
 
Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria en Galicia.  
No seu Título II Organización e Funcionamento. Capítulo III Proceso de 

aprendizaxe.  
Artigo 15.4. Principios Metodolóxicos. Garantirase a incorporación dun tempo 

diario de lectura non inferior a 30 minutos. 
No seu Título III. Programas educativos 
Artigo 18.1. Biblioteca escolares e lectura. Os centros docentes deberán incluír 

dentro do seu proxecto educativo un programa de promoción da lectura (PLC) no 
que integren as actuacións encamiñadas ao fomento da lectura, escritura e 
habilidades no uso, no tratamento e na producción da información, e  en apoio da 
adquisición das competencias clave.  

 Artigo 18.2 Este programa de Centro será o referente para a elaboracións dos 
plans anuais de lectura e que deben de ser incluídos na PXA. 

Artigo 18.3. Os Centros contarán unha biblioteca que actuará como centro de 
recursos e punto de encontro. 

 
 

 ORDE DO 17 DE XULLO DE 2007 
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     Artigo 8º : A dirección do centro designará unha persoa como responsble da 
biblioteca escolar por un perido mínimo de dous anos, baixo a coordinación da 
Xefatura de Estudios. 

 
 
 

3.-ANÁLISE DA SITUACIÓN ACTUAL 
 
O CEP PLURILINGÜE IGREXA VALARES é un centro situado nunha zona 
rururbana do Concello de Vigo (parroquia de Santo André de Valadares). 
 
Tal e como recolle o PEC o 99% do noso alumnado naceu en Vigo e reside en 
diferentes barrios da parroquia. 
 
O nivel de estudios dos pais/nais  pódese considerar medio aínda que se nota un 
progresivo aumento  pasando nos últimos anos dunha tendencia técnico-
profesional a estudios universitarios. 
 
O traballo dos mesmos  repártese entre profesións liberais  relacionadas coa 
construcción  ata empregados de empresas na cidade de Vigo. Todo eso 
complementado con traballos agrícolas en diminución. 
 
A parte cultural está cuberta polo Centro Veciñal  con un amplo poder asociativo  e 
de convocatoria. Dito centro conta cunha BIBLIOTECA  que permanece aberta  
ao público en todo o seu horario de apertura. Tamén temos unha BIBLIOTECA no 

barrio de Freixo de máis recente creación. 
Dos estudios feitos na comunidade educativa deducimos: 
 

1- Que os nenos e nenas do colexio len pola noite  ou ao rematar as tarefas 
escolares. 

2- Que len xeralmente cómics, novelas ou libros de aventuras. 
3- Moi poucos  len a prensa diaria. 
4- Teñen entre 20 e 40 libros na súa casa 
5- Ven a TV arredor dunha hora diaria. 
6- A maioría cualificaríase cun 8 ou 9 (de 0 a 10) se lle preguntas canto lle 

gusta ler. 
7- A case todos lles gusta máis ler que escribir. 
8- Só a  dous lle gusta ler menos agora que ao principio de curso. 
9- A maioría cren que a “Hora da Lectura” no colexio é excelente. 

 
¿Cando len no colexio? 
Ao comezo de cada unidade didáctica de todas ás áreas (entre 5 e 10 minutos), 
nos 30 minutos da “Hora de Lectura”, ó rematar os traballos individualizados  
(mentres esperan que finalicen todos os  compañeiros), na sesión da biblioteca de 
aula, nas xornadas de lecturas compartidas (maratón de lectura, padriños lectores, 
etc) e, cando van a Biblioteca central do Colexio. 
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Que len? 
Fundamentalmente libros de  consulta, revistas, xornais, carteis, libros de 
entretemento, dípticos informativos,...etc. 
 
 
 
Identificación de  dificultades. 
Nos cursos pasados  detectamos no alumnado do noso centro as seguintes 
dificultades en relación coa lectura: 
 
 Problemas na lectura comprensiva de poemas. 
 Pouca fluidez na lectura en galego (libros de consulta  de Ciencias Sociais 

e Naturais e de Lingua Galega) 
 Dificultade de comprensión de símbolos  e de enunciados dalgunhas 

actividades por carencia de vocabulario. 
 Mínimo vocabulario, especialmente en Lingua Galega. 
 Dificultades para relacionar conceptos, extrapolar os mesmos a outras 

áreas... 
 Pobreza na interpretación gráfica, deduccións, resolución de problemas 

basados en feitos da vida cotiá, análise de informacións ... 
 
 

 
4.-PRÁCTICAS  E ESTRATEXIAS DOCENTES DA LECTURA E DA 
ESCRITURA NO CENTRO. 
 

1º e 2º NIVEL  
 
Prácticas lectoras e escritoras do noso alumnado: 
 

 Len todo os días. Fan lectura comprensiva para favorecer a súa 
aprendizaxe. 

 A lectura na clase faise de viva voz e colectivamente. 

 Len nos libros globalizados, no libro de lecturas e nos libros da biblioteca de 
aula. 

 Lectura mínima de 30’ minutos diarios de libros da biblioteca de aula. 

 Lecturas colectivas e individuais no libro de texto todo os días. 
 

 
Identificación de logros e dificultades 

 

 Cada día van lendo mellor e con máis velocidade pero  cústalles mais en 
galego, tanto en velocidade como en comprensión, e en Matemáticas 
especialmente nos enunciados de problemas. 

 
Análise das metodoloxías empregadas 
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 Lecturas colectivas pondo atención no ritmo, entoación e na corrección 

lectora. Preguntas orais para coñecer o nivel de comprensión do texto lido. 

 Lectura silenciosa de calquera texto para reforzar o gusto pola lectura. 
Lectura de imaxes e completar frases con palabras determinadas. 

 A lectura faise como instrumento de aprendizaxe e ó mesmo tempo de 
forma           lúdica para coñecer novas historias que lles interesen. 

 Procuramos que lean con entoación e ritmo, facendo pausas nos puntos e 
comas.  

 Despois de ler, as veces, fan un debuxo do que leron e, nalgúns casos, 
debuxan a portada do libro e escriben o nome do autor. 

 
Recursos materiais e humanos: Biblioteca escolar e outros recursos 
 

 Biblioteca de aula, fichas do caderno de traballo, fichas individualizadas 
para respectar o ritmo de traballo de cada un. 

 Manexo de libros da biblioteca do centro, da biblioteca de aula e as veces 
dos que traen da súa propiedade. 

 
Implicación das familias.  

 Colaboran nas lecturas que fan os/as alumnos/as en  voz na casa,  

 Axudan cos deberes que se lles mandan. 

 Colaboran na Semana do Conto. As familias participan na lectura ou 
narración colectiva de contos ao alumnado. 

 Participan na actividade “Contamos moito” na que o alumnado colle un libro 
na biblioteca, lévao para casa e debuxa unha escena acompañándoo dun 
breve texto: título, resumo, etc. 

 
 

 3ºe 4º   NIVEL 
 
Prácticas lectoras e escritoras do noso alumnado. 
 

 Libros de texto  

 As lecturas do inicio do tema en linguas. 

 Os textos dos libros de Ciencias sociais e naturais. 

 Lecturas dos libros da biblioteca de aula cando rematan as actividades de 
clase. 

 Na Hora de Ler, na aula, con lecturas de calquera tipoloxía propias  do 
centro ou de libros traídos da casa. 

 Unha hora á semana fanse lecturas na biblioteca ou, ocasionalmente, 
algunha máis noutras asignatura. 
 

 
Identificación de logros e dificultades 
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 Falta de vocabulario ( máis en galego que en castelá) 

 Maior dificultade nas lecturas en galego. 

 Dificultade na comprensión lectora. 
 
Análise das metodoloxías empregadas 
 

 Lectura en voz alta. 

 CD das lecturas para entoación e ritmo. 

 Fichas de comprensión lectora. 

 Utilización da biblioteca. 

 Lectura en voz alta de un e un  , mentres os outros a seguen en silencio. 
 

Recursos materiais e humanos: Biblioteca escolar e outros recursos: 

 

 Os libros de texto. Biblioteca, CD-audio, diccionarios 
 
Implicación das familias.  

 

 A colaboración é boa, aínda que podería mellorarse. 

 Pídeselle que todo os días lean na casa uns 20 minutos, tanto en voz alta 
como en voz baixa. 

 Aconséllase que utilicen as “maletas viaxeiras” para facer sesións de 
lectura compartidas por toda a familia. 

 Colaboran na Semana do Conto. As familias participan na lectura ou 
narración colectiva de contos ao alumnado. 

 
 

  5º e 6º NIVEL 
 
Prácticas lectoras e escritoras do noso alumnado. 
 A lectura practícase diariamente  e en  todas as asignaturas. Lemos: 

 Libros de texto:  para adquirir información sobre os contidos.  

 Actividades: lectura comprensiva na súa ralización e na súa corrección oral. 

 Textos (narrativos, poéticos…) : propostos para traballar a composición 
escrita. 

 Creacións do propio alumnado. 

 Libros de lectura elixidos  para a lectura colectiva. 

 Libros da Biblioteca de aula e libros que traen da casa. 

 Imaxes de fotografías, carteis, anuncios publicitarios… en Plástica e 
Ciencias, principalmente. 

 Novas, artigos… de xornais. 

 Na Hora de ler todo tipos de textos ( libros, revistas, cartas, cómics…) 
 
Tempo adicado á lectura: 
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 Unha media de 20 minutos en cada sesión de Lingua Castelá, Lingua 
Galega e Educación para a Cidadanía; de 20 a 30 minutos (depende da 
sesión) en Ciencias socias ou natuais; de 10 a 15 minutos en Matemáticas. 

 De 15 a 30 minutos semanais dedicados á lectura colectiva e a outras 
lecturas relacionadas coas actividades complementarias. 

 30 minutos diarios na Hora de Ler. 

 50 minutos semanais  na sesión da Biblioteca do colexio. 

Escritura: 

 En cada materia, no traballo diario, traballamos a expresión escrita, o 
vocabulario e a corrección ortográfica. 

 En Lingua Galega e en Lingua Castelá realizamos actividades  de 
expresión escrita:  formais, comunicativas, poéticas, de ficción…  

 Tamén  realizamos traballos  con textos narrativos e poéticos e sobre os 
seus autores. 

 Escribimos composicións poéticas, cartas, contos, relatos, cómics… para a 
revista escolar, concursos convocados pola Biblioteca do Colexio, equipo 
de Dinamizacion la Lingua Galega e outras Actividades Complementarias. 

 Tamén facemos traballos  sobre distintos contidos de Ciencias Sociais e 
Ciencias Naturais. 

 
 Identificación de logros e dificultades.  
En xeral, na lectura obsérvase  falta de ritmo  e entoación deficiente; e na 
comprensión lectora as dificultades atópanse na falta de vocabulario. Estes 
problemas acentúanse cando os textos están en galego porque se engaden as 
dificultades na expresión oral.  
 
 Análise das metodoloxías empregadas. 
Mecánica lectora,  velocidade, entoación e ritmo:   

 Lectura en voz alta de textos curtos e motivadores (contos, poemas, teatro, 
narracións…)  

 Emprego dos CDs de lectura para traballar a entoación e o ritmo. 

Lectura comprensiva, reflexiva e como instrumento de aprendizaxe:  

 Reflexións orais sobre os textos a base de preguntas, aclaración de 
vocabulario, preguntas do alumnado… 

 Realización de comprensións lectoras sobre todo tipo de textos (narrativos, 
poéticos, informativos, entrevistas, xornalísticos, publicitarios…)  

Lectura creativa, expresiva, lúdica:  

 Actividades de teatro lido; recitación de poemas, trabalinguas, refráns… 
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 Lectura de  libros elixidos especialmente para que resulten lúdicos e 
desenrolen a creatividade. 

 Textos propostos por cada alumno/a. Despois de presentalo, lelo aos 
demais. Esta lectura vai seguida dun debate. 

 Recursos materiais e humanos: Biblioteca escolar e outros recursos. 
Aula: 

 Libros de texto, diccionarios, mapas, láminas. 

 Libros da biblioteca de aula. 

 Enciclopedias en soporte informático.  

Biblioteca escolar:  

 Enciclopedias e libros de consulta. 

 Libros de lectura. 

Aula de informática: 

 Búsqueda de información relacionada cos contidos. 

 Consulta do blog da Biblioteca. 

 Consulta de páxinas axeitadas con propostas de lecturas e xogos coa 
linguaxe. 

Implicación das familias. 
  Aínda que o grao de implicación é difícil de valorar, observamos que participan 
activamente na actividade das mochilas viaxeiras. Tamén constatamos que len 
máis as nais que os pais, e que, na maioría dos casos, son eles os que elixen os 
libros que lle compran. Comentan que habitualmente os nenos e nenas non 
solicitan a súa axuda para ler pero que case sempre lle fan preguntas sobre a 
lectura. 
  
 Pídeselles:  

 Que lean ao mesmo tempo cos nenos/as, diariamente, se é posible, ou na 

fin de semana. 

 Que sexan oíntes  dos seus fillos/as para motivalos na práctica da lectura 

oral. 

 Que colaboren na casa, sobre todo naqueles casos que presentan 

dificultade na lectura ou na comprensión dos textos. 

 Que conversen sobre conceptos ou aspectos relacionados co entorno físico 

e natural apoiando os contidos que se traballan na aula. 

 Que lean e comenten todo tipo de información impresa que poida ter 

interese como, por exemplo, os carteis que aparecen en rebaixas 

(descontos, %...), ofertas, anuncios…        
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  Colaboren na Semana do Conto. As familias participan na lectura ou 
narración colectiva de contos ao alumnado. 
                 

AULAS DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA, AUDICIÓN E LINGUAXE E 
ORIENTACIÓN. 

 
Identificación de logros e dificultades 
 

 Algúns nenos/as teñen problemas sobre todo na lectura comprensiva de 
poemas. 

 Dificultades na lectura do libro de texto relacionados cas Ciencias Sociais e 
Naturais porque lles falta fluidez na lectura en língua galega. 

 En Matemáticas atopan dificultade na lectura de símbolos e nos enunciados 
dalgunhas actividades por descoñecer o vocabulario. 

 Teñen moitas dificultades en língua galega. A maioría ten un vocabulario 
mínimo e non ten costume de expresarse ou de ler nela. Iso faise extensivo 
a todas as áreas que se imparten nesta lingua. 

 Ciencias Sociais e Naturais: Dificultade para relacionar contidos, para 
extrapolar conceptos a outras áreas, etc. Necesidade de facer moitos 
esquemas, de buscar moitos recursos ou formas distintas para presentar a 
mesma información, de apoiar gráfica ou visualmente os novos conceptos, 
ideas …; así como facer que os nenos e as nenas se poñan no lugar da 
situación obxecto de estudio. 

 Matemáticas: dificultade de interpretación e extrapolación de datos ou 
informacións; pobreza na interpretación gráfica; cálculo mental; deduccións; 
resolución de problemas da vida cotiá. Necesidade de realizar actividades 
baseadas na realidade cotiá ( a partir de catálogos con prezos, % nas 
rebaixas, imaxes de mobles a escala, medidas de lonxitude, etc), 
estatísticas do xornal sobre variacións do prezo, da moeda, peixe, etc. 
Traballamos distintas operacións e problemas, facemos gráficas, facemos 
deduccións e valoracións da realidade. 

 
Prácticas lectoras e escritoras do noso alumnado 
 

 Len practicamente en todas as sesións de lingua. Trátanse diferentes textos 
axeitados ao nivel de cada alumno/a. 

 Algúns alumnos/as, que comezaron a ler pequenos libriños, len un pouco e 
retomano na sesión seguinte. 

 O alumnado que ven a aula de AL presentan unha serie de dificultades no 
ámbito lecto-escritor. Deste xeito, len en función da súa problemática: 
sílabas directas, inversas, trabadas, palabras, frases, parágrafos e textos 
de diversa complexidade. 

 Normalmente, acoden durante dúas ou tres sesións semanais realizando 
distintas tarefas nas que están implicadas de forma paralela os procesos de 
lectura e escritura. 
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 A maioría do alumnado le máis no colexio que na casa e sobre todo libros 
con moitas ilustracións ou cómics. 

 
Identificación de logros e dificultades 

 
A problemática máis frecuente que presenta o alumnado que ven a aula de AL 
é a inexactitude lectora, sendo as dificultades máis habituais: 

 A.- De recoñecemento: confusións de letras e de fonémas, omisións e 
adicións de fonemas e de sílabas, inversións de fonemas e de sílabas. 

 B.- De mecánica lectora: silabeo, saltos de líña, detencións, retrocesos e 
lentitude lectora. 

 C.- De comprensión lectora: Dificultades na comprensión de palabras, fases 
e textos. 

 
En xeral, onde máis dificultades amosan é na comprensión, na área de 
matemáticas (problemas, enunciados de exercicios, …) 
Sería interesante a realización de actividades que desenrolan o razoamento 
como APDI (Aprendo a pensar desenvolvendo a miña intelixencia) 

 
Recursos materiais e humanos:  

 
 Métodos de lecto-escritura: Coleccións de cadernos de ortografía, distintos 

programas de reeducación das dificultades lectoras, coleccións de 
cadernos de lecturas comprensivas, cadernos de apoio á lecto-escritura, 
programas recuperación dislexias, etc. 

 Programas informáticos:  “El jardín de las letras, la selva de las oraciones, 
silbo, El bosque de las palabras”  J- Clic, programas Creena, Genmagic, 
Portais Educativos: edu.xunta.es e de outras comunidades autónomas…, 
páxinas en Internet: aulapt, pequenet, el huevo de chocolate, Educared,… 

 Utilización da biblioteca escolar e da aula de informática polo menos unha 
vez a semana. Realízanse actividades de animación á lectura. 

 Biblioteca de aula, textos seleccionados, ordenador, táblet. Diferentes 
exercicios e programas, etc. 

 
 
5.-SITUACIÓN ACTUAL DA BIBLIOTECA. 
 
O CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES conta cunha boa BIBLIOTECA 
central  dotada con máis de 5.000 volumes e que dende o curso 2007-2008 está 
inmersa nos programas de MELLORA DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES da 
Consellería de Educación. 
Esta BIBLIOTECA ten que ser o recurso fundamental para impulsar a lectura. É o 
espacio idóneo para acercarse á pluralidade de textos, é un  centro de 
documentación e recursos para a mellora de todo o proceso de ensinanza-
aprendizaxe. 
Está dotada de todo tipo de material e recursos ( revistas de interese educativo, 
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contos, relatos, cómics, obras de teatro, cancións, poemas, enciclopedias, 
ilustracións, fotografías, debuxos, monografías, biografías, diccionarios, manuais, 
guías,  lecturas literarias que axudan  a ampliar coñecementos adquiridos a través 
das diferentes áreas e materias, programas educativos interactivos...), en 
diferentes formatos e soportes (visuais, sonoros, audiovisuais, informáticos, 
multimedia, papel...) 
 
A BIBLIOTECA ten unha programación anual (Plan anual de lectura) na que 
continuaremos elixindo un proxecto documental integrado de centro (PDI), que 

englobe a todos os niveis e todas as áreas do currículo. Contará coa participación 
de todo o profesorado do centro. 
 
 

6.- OBXECTIVOS XERAIS 
 
 

A finalidade do Proxecto lector do CEP PLURILINGÜE IGREXA 
VALADARES é a mellora da competencia lectora e da escritura, e os seus 
obxectivos xerais son os seguintes: 
 
 

 1. Favorecer que o desenrolo da competencia lectora  e literaria se 
convertan en elementos prioritarios do centro, das familias e da 
comunidade. 

. 
 2. Potenciar o desenrolo do hábito lector e a mellora da competencia 

lectora desde todas as áreas e materias do currículo, tendo en 
conta as especificidades de cada unha. 

   
 3. Que o centro oriente e axude aos alumnos /as a mellorar  o 

desenrolo daquelas competencias, habilidades e estratexias que 
lles permitan convertirse en lectores/as competentes, críticos, 
capaces de comprender, reflexionar, interpretar e usar diversos 
tipos de textos e imaxes incluíndo os escritos, impresos ou en 
versión electrónica, en definitiva, unha biblioteca favorecedora da 
alfabetización múltiple..  

  
 4. Contribuír á sistematización das prácticas profesionais que, en 

relación coa  lectura, se desenrolen no centro e favorezan a súa 
integración no proceso de ensinanza-aprendizaxe das diferentes 
áreas e materias do currículo.  

 
 5. Convertir a BIBLIOTECA escolar en espacio dinámico para o 

desenrolo da competencia lectora e o fomento do hábito lector de 
toda a comunidad educativa.  
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6.- Propiciar experiencias gratas de encontro e convivencia cos libros e 
cos recursos culturais en xeral.  Deben apoiar os programas do centro 
no seu conxunto, especialmente aqueles que vaian enfocados á 
formación no uso crítico e ético da información e na transformación 
desta en coñecemento. 
 
7. Convertir a BIBLIOTECA escolar nunha biblioteca activa, capaz de 
dar apoio a prácticas e programas que buscan o desenvolvemento 
integral do alumnado, cun enfoque competencial e no que os estudantes 
son os protagonistas das súas aprendizaxes. 
 

 8. Potenciar a actualización e a formación do profesorado para que 
contribúan, ao mellor desenrolo da competencia lectora e do hábito 
lector no noso alumnado. 

 
9. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación como 
instrumento de traballo e aprendizaxe. 
 

 

7.- OBXECTIVOS E LIÑAS DE ACTUACIÓN DO PLC 

 
 
O CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES  empréganse unha serie de 
estratexias e recursos para mellorar a competencia lectora do seu alumnado. 
 
NIVEIS EDUCATIVOS 
Debemos ter en conta que todos os niveis educativos deben colaborar para que 
o proxecto funcione, polo que deberán: 
 

- Deseñar actividades lectoras que se integren na clase. 
- Compartir estratexias e recursos cos demais ciclos e departamentos. 
- Implicar ao alumnado na lectura, polo que se deberán buscar 

actividades atractivas e motivadoras. 
 
Tendo en conta a educación en competencias,  é necesario facer unha profunda 
revisión das prácticas educativas en xeral e, dun xeito particular, na adquisición da 
competencia lectora, superando sistemas tradicionais ou mecanicistas existentes. 
 
O alumnado, ao remate da súa escolarización en Primaria, debe ser competente 
para analizar e interpretar diversidade de  comunicacións, discursos, diferentes 
tipos de lectura (narrativa, poemas, editoriais...) e saber acceder a fontes de 
información e documentación variadas (prensa, radio, TV, internet etc.) 
 
Para iso é imprescindible que o profesorado faga un enfoque didáctico que sexa 
compartido por todo o colexio e polo tanto que  se siga unha liña  de organización  
escolar neste aspecto que garante a continuidade durante toda etapa escolar a 
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desenrolar neste centro. 
 
 
Teremos pois, como obxectivos e actuacións fundamentais a nivel de  
organización do centro os seguintes: 
 
 Impulsar o ensino da lectura atendendo aos marcos conceptuais que 

garanten o seu mellor aprendizaxe. 
 
 Garantir a continuidade dos enfoques didácticos utilizados, coherentes cos 

fins e obxectivos propostos, superando as contradiccións na ensinanza da 
lectura.  

 
 Potenciar a utilización de diversas fontes de información e documentación, 

en distintos formatos e soportes, para o desenrolo da competencia lectora e 
do hábito lector.  

 
 Ofrecer ao profesorado una formación axeitada en relación cos enfoques 

didácticos comunicativos e funcionais para a ensinanza e o aprendizaxe da 
lectura.  

 
 Crear un clima lector en todo o centro mediante a implicación de toda a 

comunidade educativa contribuíndo á extensión da práctica lectora e 
aproximando os valores culturais e educativos das lecturas críticas ao  
centro. 

 
 Favorecer, dentro da autonomía do centro, a adopción de decisións 

organizativas, en torno á ensinanza da lectura tendo en conta: o respecto á 
necesaria coordinación, os tempos, a  axeitada selección de materiais, e os 
recursos dispoñibles (bibliotecas, tecnoloxías da información e da 
comunicación...), etc.  

 
Actuacións:  
 

 • Acordo entre todo o profesorado do centro sobre os instrumentos e 
recursos que se estimen necesarios para a adopción de decisións e 
actuacións colexiadas relativas á ensinanza e aprendizaxe da lectura.  

  
 • Revisión da Programación Xeral Anual e das programacións dos 

distintos niveis, potenciando a incorporación,  de enfoques didácticos 
comunicativos e funcionais que permitan a formación de lectores 
competentes.  

 
 • Potenciación dunha formación permanente do profesorado axeitada ós 

fins que se sinalan neste eixe de actuación.  
  
Tendo en conta que o obxectivo principal é que ningún alumno/a saia do centro 
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sen acadar  unha mínima competencia lectora é,  polo que, no Plan de 
Reforzos e Apoios do centro e da atención a Diversidade deben estar 
incorporados os programas de comprensión lectora.  
 
Para iso propoñemos na aula de PT o seguinte:   

 
 • Actividades de reforzo no que se inclúan actuacións especificas  para 

atender a alumnado que presente dificultades  na competencia lectora. 
 
 
A BIBLIOTECA 
O funcionamento da biblioteca estará baseado nos seguintes obxectivos e 
actuacións: 
 
Obxectivos:  
 

3. Servir de apoio as bibliotecas de aula complementado as súas 
dotacións e mantendo as xa existentes. 

4.  Integrar o uso das bibliotecas tanto na organización do centro como no 
desenrolo das programacións didácticas das diferentes áreas e 
materias curriculares, para contribuír á mellora da competencia lectora 
e ao fomento do hábito lector.  

  3.   Constituír a que o alumnado adquira as capacidades necesarias para o 
uso das    

        distintas fontes de información, co fin de desenrolar aprendizaxes 
autónomos a  
       través da búsqueda e da  investigación.  

  4    Colaborar con outras bibliotecas e con outras institucións e 
organizacións que  

        teñan como finalidade a dinamización da lectura e a potenciación do 
hábito  

        lector.  
  5.   Realizar, de xeito preferente, actividades relacionadas coa animación á 

lectura  
        abríndose á comunidade  educativa, solicitando  dos pais e nais axuda 

para o      
        seu   funcionamento   . 
   

 
Actuacións:  
 
  Actuacións referidas á formación e o asesoramento ó profesorado, a través da 

    
       solicitude de  programas, cursos, seminarios, xornadas …  de formación no 
centro.  
 Coordinación e mellora da organización e funcionamento das bibliotecas de 

aula . 
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 Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación na organización 
e     

       xestión de bibliotecas escolares (informatización de fondos, relación de 
usuarios,    
       conexión entre bibliotecas, facilidade consulta e acceso aos fondos...).  
 Os documentos organizativos do centro deberán facer referencia á 

existencia da biblioteca escolar, a súa organización e funcionamento. Os 
proxectos educativos deberán integrar ao Proxecto Lector. 

  Incorporación na biblioteca de programas informáticos (interactivos, 
multimedia...) de     

       interese educativo e utilización dos mesmos como recurso didáctico. 
 Designarase unha persoa responsable da biblioteca escolar e un equipo de 

apoio á bibliteca que estará formado por profesorado dos diferentes niveis. 
Garantirase a estabilidade dos mesmos . A persoa responsable da biblioteca 
integrarase na Comisión de Coordinación Pedagóxica do centro. 

 O equipo de apoio á biblioteca e a persoa responsable da coordinación serán 
os encargados de elaborar o plan anual de trabalo e plan de adquisicións 
acollendo as suxestións e necesidades dos diferentes niveis ou equipos. 

 Fomentarase a coordinación entre o equipo de biblioteca, EDLG , TICs e 
coordinador das aulas plurilingües. 

 Dende a Xefatura de Estudios velarase por unha distribución axustada das 
horas de dedicación aos traballos da biblioteca por parte da persoa 
coordinadora e do equipo de biblioteca. 

 Constituirase no seo do Consello Escolar a Comisión de biblioteca, de gran 
importancia para a sensibilización de todos os membros da comunidade 
escolar respecto da necesidade deste servizo, procurándolle atención e 
estabilidade, así como a necesaria colaboración coa biblioteca pública de 
referencia. Esta comisión reunirase unha vez ao trimestre, presidida pola 
Xefatura de Estudios. 



FUNCIÓNS DO COORDINADOR/A DA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 
 Elaborar a programación anual de biblioteca escolar, atendendo aos proxectos 
curriculares do centro a unha memoria final. 
 Coordinar deseño e posta en práctica do Proxecto Lector de Centro. 
 Realizar o tratamento técnico dos fondos (seleccionar, organizar, clasificar e 
catalogar). 
 Informar ao Claustro das actividades da biblioteca e integrar as súas suxestións. 
 Difundir os fondos existentes e as súas posibilidades de consulta entre toda a 
comunidade escolar. 
 Definir os criterios para o préstamo e atender o servizo xunto co equipo de apoio. 
 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 de alumnado nestes aspectos 
e a dinamización cultural do centro. 
 
FUNCIÓNS DOS INTEGRANTES DO EQUIPO DE BIBLIOTECA 
 
 Apoiar ao responsable da biblioteca na súa organización e dinamización. 
 Recompilar informacións, materiais e recursos necesarios para o bo funcionamento 
do servizo, co fin de facilitárllelos aos usuarios da biblioteca escolar. 
 Cooperar no deseño, organización e posta en marcha das actividades 
programadas. 
 Establecer criterios para a adquisición e actualización dos fondos da biblioteca. 
 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 intelectual. 
 
FUNCIÓNS DA COMISIÓN DE BIBLIOTECA 
 
 Analizar as necesidades da biblioteca escolar referidas á infraestructura, 
equipamento, mantemento e atención en horario lectivo e en horario extraescolar. 
 Realizar propostas ao Consello Escolar para as melloras necesarias. 
 Xestionar a apertura da biblioteca en horario extraescolar, procurando as 
necesarias colaboracións e garantindo que todas as intervencións se realizarán seguindo 
os criterios establecidos polo equipo de apoio e o responsable da biblioteca escolar. 
 Propor estratexias de colaboración entre a biblioteca escolar e a biblioteca pública 
máis próxima. 
 Promover actividades de sensibilización e dinamización cultural entre toda a 
comunidade escolar. 
 Realizar propostas para a adquisición de fondos e equipamento, co correspondente 
proxecto orzamentario, que se remitirán ao Consello Escolar. 
 Realizar xestións cos sectores culturais, educativos, sociais e económicos do 
contorno do centro educativo que poidan colaborar coa biblioteca escolar e os seus 
obxectivos. 
 
AS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN (TICS) 
As TICS poden ser unha ferramenta que motiven e estimulen a competencia lectora e o 
hábito lector no alumnado. 
Permiten traballar dun xeito organizado e planificado sobre unha diversidade de textos, 
ben como lector , ben como escritor, sendo ademais un material ou ferramenta cada vez 
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máis usado tanto na aula como no ámbito familiar. 
 
A actuación  fundamental será a de potenciar o uso das tecnoloxías da información e a 
comunicación, especialmente de Internet, como recurso didáctico.  
 
A FORMACIÓN PERMANENTE DO PROFESORADO  
 
Dada a estabilidade profesional da que gozamos no CEP PLURILINGÜE IGREXA 
VALADARES, o centro  debe  implicarse  nun proceso de formación continua do 
Profesorado que poida ser asumido pola totalidade do Claustro. 
 
No apartado da competencia lectora,  propoñemos as seguintes actuacións: 
 
  Propoñer actividades que ofrezan diferentes modalidades e posibilidades 

organizativas de formación, relacionados coa ensinanza e o aprendizaxe da lectura.  
 
 Favorecer a concienciación do profesorado sobre a importancia do seu papel como 

mediador nos procesos de desenrolo da competencia lectora e do hábito lector. 
 
 Impulsar o intercambio de experiencias, materiais e recursos, con outros centros. 
 
  Potenciar a innovación dos procesos de ensinanza no campo da lectura.  
 
 Apoio  aos procesos de formación que participen no Proxecto Lector. 
 
 Apoio a formación de responsables da BIBLIOTECA escolar no centros educativos .  

  
 Elaboración e difusión de materiais e recursos relacionados coa aprendizaxe da 

lectura, e  fomento do hábito lector.  
 

8.-Principais liñas de actuación no PLC 

 
Planificación das actividades dentro do PDI (Proxecto Documental Integrado) elexido 
para ese mes ou trimestre. Será presentada nas xuntanzas do Equipo de Biblioteca e nas 
da Comisión Pedagóxica, para a súa avaliación, revisión e organización. Nesta 
planificación incluirase a dinamización, a formación de usuarios, a educación documental 
e aqueles aspectos relacionados coa competencia lectora. 
En canto a educación documental, organizarase o traballo por proxectos. Como esta 

forma de traballo aínda non está arraigada no traballo diario, introducirase pouco a pouco 
programando pequenas tarefas dentro do tema común e  incluíndo paulatinamente os 
proxectos dentro das aulas, intentando conseguir a adquisición de habilidades e 
estratexias para o acceso á información e o seu tratamento. 
Todas as actividades programadas serán consensuadas no Equipo de Biblioteca e 
presentadas logo á Comisión Pedagóxica e Comisión de Biblioteca. Estarán integradas 
dentro do currículo na Programación Xeral Anual no marco da LOE - LOMCE para o 
desenvolvemento das competencias básicas. 
 
 No apartado do fomento da lectura seguiremos coa experiencia, no 1º e 2º nivel dos 
cadernos “Contamos moito”, nos que participan o alumnado e as súas familias; os 
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rapaces len e fan un debuxo e un pequeno resumo coa axuda dos seus proxenitores. 
“Mochilas Viaxeiras”, que xa levan funcionando dende hai varios anos, en 3º, 4º, 5º e 6º 

nivel. 
 
Tamén a “Hora de Ler” (30 minutos diarios adicados a lectura silenciosa) continuará 
sendo unhas das actividades para a adquisición do hábito lector e a lectura por pracer. 
Elaboración de guías de lectura no Nadal e Xuño para enviar ás familias, así como guías 
de diferentes conmemoracións (Magosto, Día da Biblioteca, Dereitos Humanos, Día da 
Paz, Libros de Amor, Libros de Familias, …) 
Todos os niveis e os departamentos elaborarán itinerarios lectores para que o alumnado 

lean algúns títulos imprescindibles ao longo de educación primaria.  
Outras actividades como ler en rebaixas, exposicións de libros na “biblio” e nos 
corredores, a celebración de Abril (Mes dos libros, concursos), Letras Galegas 
continuarán formando parte das actividades en relación ao fomento da lectura en 
colaboración co EDLG. 
Os diccionarios temáticos para a adquisición e ampliación do vocabulario elaboraranse  

segundo o proxecto que se está a traballar durante o período de tempo que se estableza. 
   
Formación de usuarios. Coñecemento e uso de diferentes técnicas de estudio, fontes de 
información, localización da información, etc. e realizaranse actividades como: xogos para 
coñecer a CDU, cursiños para axudantes de biblioteca, búsqueda de libros, cuestionarios 
para búsqueda de información. 
 
 

9.-A INCORPORACIÓN DO PLAN LECTOR Ó PEC 

 
 O PEC é o documento base  de funcionamento do Centro. Por eso, unha vez rematado o 
PLAN LECTOR  debe ser incorporado a dito documento para que así adquira sentido  e 

se converta nun instrumento dinamizador no que respecta á comprensión lectora. 
 

 
10.-SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN LECTOR. 
 

 
O proceso de seguimento do PROXECTO LECTOR realizarase en base a : 
 

 Metodoloxía empregada. 
 Motivación do profesorado, do alumnado e das familias. 
 Idoneidade das propostas desenroladas e recursos empregados. 
 Temporalización das diferentes actuacións. 

 
A avaliación final estará baseada nos seguintes aspectos: 
 

 Progreso do alumnado en relación a adquisición de hábitos lectores. (cada titor 
elaborará un informe  global da súa titoría) 

 Progreso da comprensión lectora . 
 Grao de aproveitamento dos recursos do centro.(Informe elaborado polo/a 

responsable da BIBLIOTECA en colaboración cos titores) 
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 Cumprimento ou incumprimento do compromiso do profesorado e da colaboración 
das familias. 

 Desenrolo das medidas de coordinación. 
 Valoración das actividades realizadas 
 Propostas de mellora para próximas actuacións. 

 
Anexo: 
 
Este  Proxecto Lector seguirá os trámites para a súa inclusión no PEC: 
Aprobación na Comisión Pedagóxica (7/10/2014) 
Aprobación no Claustro de profesores. 
Avaliación polo Consello Escolar e aprobación pola dirección do Centro.   
 
 
8.2.- PLAN ANUAL DE LECTURA 
 

    PLAN ANUAL DE LECTURA 

 
OBXECTIVOS XERAIS 

 Potenciar a comprensión lectora e expresión desde todas as áreas do currículo. 

 Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito no ámbito escolar. 

 Espertar e aumentar o interese do alumnado pola lectura. 

 Lograr que o alumnado descubra a lectura como un elemento de goce persoal. 

 Fomentar no alumnado, a través da lectura, unha actitude reflexiva e crítica ante as 

manifestacións do entorno. 

 Promover entre os alumnos/as o uso cotiá da biblioteca, de forma que adquiran as 

ferramentas necesarias para desenvolverse con eficacia neste entorno, comprendan a 

súa importancia para o aprendizaxe e valoren a importancia de coidar e conservar os 

libros. 

 Aprender a utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación  como elemento 

de busca de información, realizando unha análise crítica da mesma. 

 Implicar a toda a comunidade educativa no fomento da lectura do alumnado. 

ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS E TEMPOS PARA A LECTURA 

O Centro conta cunha biblioteca xeral e unha biblioteca de aula por cada unidade de 
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primaria. Conta ademais cun Club de Lectura de pais e nais cunha biblioteca propia así 

como con diferentes departamentos con material específico. 

A hora de ler realízase diariamente cunha temporalización de 30 minutos, distribuídos 

en dúas sesións de 15 minutos cada unha. A primeira sesión ao comezar a 3º sesión de 

clase e a segunda sesión ao comezar a cuarta sesión. 

A hora de biblioteca está distribuída en dúas sesións semanais para cada clase 

organizado segundo o horario establecido. 

Segundo actividades programadas o espazo lector abrangue tamén outros espazos: 

patio, escola infantil , etc. 

 

 

 

RUTINAS DE LECTURA 

Realízanse actividades sistemáticas de: 

 Actividades na hora de biblioteca: actividades de educación documental, 

comprensión, expresión expresión escrita e oral, etc. 

 Actividades na Hora de Ler: lecturas individuais de calquera tipo de soporte. 

 Actividades de lectura compartida: apadriñamentos lectores, lecturas en parella, 

colectivas, etc. 

RECURSOS HUMANOS QUE INTERVEÑEN NAS ACTIVIDADES DE FOMENTO DA 
LECTURA. 

 Profesorado. 

 Familias. 

 Persoal non docente. 

 Contacontos ou escritores/as. 

          ITINERARIO LECTOR 

Está en proceso de elaboración e adaptación aos obxectivos do Plan de Convivencia. 

LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN PARA O CURSO 2017-2018 

1.- En relación coa organización e xestión. 
Elaborarase unha Programación Anual que será aprobada polo Claustro e o Consello 
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Escolar e incluída na PXA. Nesta planificación incluirase a dinamización da biblioteca referida 

tanto á formación de usuarios como á adquisición de habilidades e procedementos para o 

acceso á información e o seu tratamento, a educación documental e todos aqueles aspectos 

relacionados coa biblioteca. 

Unha vez aprobada sintetizarase a distribución trimestral de todas as actividades 

programadas nunha planificación, que será entregado a todo o profesorado, ao principio do 

curso, e colocado na Sala do Profesorado. Mensualmente, nas xuntanzas do Equipo de 

Biblioteca e nas da Comisión Pedagóxica, realizarase o seguimento e revisión da programación 

para a organización das actividades. Informarase dos acordos aos membros de cada nivel. 

Traballarán en estreita colaboración coa responsable da Biblioteca, a Coordinadora do 

EDLG, a Coordinadora das TICS e a Coordinadora das aulas de Inglés, que formarán parte do 

Equipo da Biblioteca.  

A informatización dos fondos continuarase facendo co Programa Meiga. Seguiranse 

catalogando os fondos das bibliotecas de aula, os libros da sección “0” (obras de referencia), 

as novas adquisicións, o material audiovisual e dixital. 

Cada grupo terá asignadas dúas sesións semanais de uso da biblioteca escolar, durante 

unha delas realizarase o empréstito. Ademais, durante as tardes a biblioteca estará aberta en 

horario de 16:00 a 17:00 para toda a comunidade escolar. 

Ao principio de curso, a responsable da biblioteca asiste ás reunións xerais con pais e nais 

para explicarlles o funcionamento da biblioteca e a súa programación. 

A biblioteca ten unha partida no orzamento do centro de 600 €, dos que cada grupo ten unha 

cantidade para a renovación e compra de fondos que a biblioteca do centro deixará en 

préstamo nas diferentes aulas. O equipo da biblioteca elaborará un plan de adquisición 

acollendo as suxestións e necesidades dos diversos niveis e departamentos. Estableceranse 

diferentes canles para a solicitude e ampliarase a toda a comunidade educativa. Daráselle 

prioridade aos relacionados co tema do proxecto e aos que apoien o currículo por ser os máis 

escasos. 

2.- En relación coa dinamización e promoción dos recursos da biblioteca, a súa 
integración no tratamento do currículo e a súa contribución á alfabetización múltiple e 
ao desenvolvemento das competencias básicas do alumnado. 

Haberá un tema común que será o elemento integrador de todas as áreas do currículo, 

reflexándose na maioría das actividades, conmemoracións e festas do colexio e contribuíndo 

ao desenvolvemento das competencias básicas do alumnado. 

O título do proxecto será  “A XENTE DO MAR” 
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Con este proxecto pretendemos que os alumnos/as adquiran un coñecemento xeneralizado 

sobre a repercusión da man humana no mar, que coñezan as diferentes recursos mariños e as 

características dos diferentes métodos de recolecta, transportes mariños... 
Trataremos de que os nenos/as adquiran un coñecemento xeral do estado no que se atopa 

o mar, e que accións debemos levar a cabo para evitar a perda da biodiversidade e a 

contaminación. Debemos conciencialos da necesidade de modificar determinadas condutas 

humanas cara o mar e o medioambiente en xeral. 

Seguiremos traballando o achegamento á lectura de textos literarios e informativos para a 

adquisición do hábito lector.. 

Todas as actividades programadas serán consensuadas na Comisión Pedagóxica 

(escoitadas as propostas do claustro) e da comisión de biblioteca constituída polo Consello 

Escolar e estarán integradas dentro do currículo na Programación Xeral Anual no marco da 

LOMCE e, dentro das directrices do Proxecto Lector, aprobado polo Claustro e polo Consello 

Escolar. 

3.- En relación coa formación de usuarios e adquisición da competencia informacional 
(competencia para o tratamento da información incluída na actual “competencia dixital”). 

Seguiremos traballando no coñecemento da biblioteca: organización e distribución, CDU, 

OPAC, acceso as novas tecnoloxías e no coñecemento e uso de diferentes técnicas de 

estudio, fontes de información, localización e manexo da información. 

Continuaremos coas actividades organizadas en cursos anteriores. Neste  primeiro contacto 

empregaremos diversos materiais: publicidade de apertura, guión de funcionamento xeral da 

biblioteca e normas da biblioteca. Coa actividade Coñecemos a biblioteca, mediante os 

Manuais do usuario e os  Cadernos  para a formación de usuarios afondaremos máis no 

seu funcionamento. Tamén faremos cursiños para axudantes de biblioteca.  

En canto á Educación Documental pensamos traballar a través de distintas actividades 

(UD, LIMs, Webquest, Caza do tesouro…) diversos aspectos relacionados coa temática elixida 

nos que o alumnado empregue fondos documentais (impresos, audiovisuais e multimedia). 

4.- En relación co fomento da lectura e co desenvolvemento do proxecto lector de 
centro. 

A información da biblioteca chegará ás aulas por medio das cartas de “Rapochá”, a 

mascota da biblioteca. Tamén se difunde a través do blog da biblioteca e da web do colexio. 

Seguiremos no 1º e 2º nivel cos  cadernos “Contamos moito”, nos que participa o 

alumnado. Os rapaces, despois de ler, debuxan e fan un pequeno resumo do libro coa axuda 

da familia. 
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No  3º 4º, 5º e 6º nivel continuaremos coas “Mochilas viaxeiras”, que xa levan funcionando 

12 cursos. No seu interior van os cadernos viaxeiros onde as familias escriben as súas 

opinións sobre o contido das maletas.  

A “Hora de Ler” (30 minutos diarios adicados á lectura silenciosa), seguirá funcionando. 

O empréstito realizarase no horario asignado ás titorías. 

Continuaremos cos contacontos organizados con diferentes membros da comunidade 

educativa dentro dos proxectos “Regáloche un conto” e “Ti tamén contas”. 
Repetiremos a experiencia da “Feira do libro”, que tivo moito éxito o pasado curso, e 

tentaremos facer as “Buscas do tesouro” no Centro Cultural. 

Tamén elaboraremos os boletíns de información trimestral coas actividades da biblioteca 

para as familias e as guías de lectura en Nadal e en Xuño. 

O Club de Lectura de adultos, LKTL, seguirá funcionando polo que a sección de libros para 

adultos verase ampliada con máis títulos e material pedagóxico. 

Outras actividades serán: a organización de diferentes exposicións e conmeracións (Día 

da Biblioteca, Magosto, Día da Paz, Día da Poesía, Día da Prensa, Día da auga, Día do Libro, 

Letras Galegas...); concursos sobre as anteriores temáticas, ler en rebaixas (poden levar dous 

libros no canto dun), padriños e madriñas  lectores/as ( o alumnado de 4º, 5º e 6º agasalla  

aos seus afillados coa lectura do seu libro preferido), realizaranse tamén apadriñamentos 

lectores con outros centros, maratón de lectura, encontros cos/as  autores/as dos libros 

recomendados na guía de Nadal e outros, obradoiros para a busca e divulgación de material 

bibliográfico así como para a creación de diferentes materiais. 

Organizaremos tamén estas outras actividades enmarcadas dentro da temática do proxecto: 

 Elaboración dunha obra de teatro. 

 Elaboración dun calendario colectivo 

 Confección de carteis e  murais. 

 Creación e elaboración transportes acuáticos. 

 Confección de libros sobre técnicas de pesca. 

 Deseño de materiais como recursos para festexar datas especiais (Magosto, 

Nadal, Entroido, Día da Auga, Día da Biodiversidade, Día dos Océanos….). 

 Exposición do material confeccionado, libros e outros materiais relacionados co 

proxecto. 

 Organización de concursos onde o alumnado demostre habilidades no acceso a 

información.  
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 Exposición de traballos manuais elaborados ao longo de todo o curso polos 

alumnos. 

 Impulsaremos a lectura en todo tipo de soportes, atendendo ás particularidades da 

lectura en pantalla e ampliando a experiencia lectora do alumnado. 

 

Todas estas actividades levaranse a cabo en estreita colaboración co EDLG, o Equipo de 

Actividades Complementarias, o Departamento de Inglés, o Equipo das TICS e a Comisión de 

Convivencia. 

5.- Outras actuacións. 

 Busca e divulgación de material relacionado co mar. 

 Fomento da lectura comprensiva a partir de actividades coas novas 

tecnoloxías. 

 Actualizar a biblioteca de adultos. 

 Crear un andén con minicontos. 

 Crear un Hospital de Libros. 

 Deseñaranse actividades que estarán enmarcadas nos programas nos que 

participe o centro: Plan Proxecta. 

6.- Criterios e procedementos de avaliación. Indicadores e instrumentos para utilizar. 
Ao longo de todo o curso avaliarase o desenvolvemento da Programación Anual nas 

xuntanzas do Equipo de Biblioteca e na Comisión Pedagóxica. 

O Claustro e o Consello Escolar avaliarán a consecución dos obxectivos nas xuntanzas 

ordinarias. 

Seguiremos empregando enquisas para coñecer o sentir do profesorado, mellorar ou 

deseñar novas actividades. 

7.- Persoa designada como responsable/dinamizadora da biblioteca escolar. Equipo 
de apoio. Horario previsto. 

Acordamos que todo o Claustro realizará tarefas de apoio organizado en equipos de traballo 

que se ocuparán destas áreas:  

1. Catalogación, organización de fondos e información sobre funcionamento. 

2. Relación con editoriais e autores/as, preselección para a adquisición e guías de 

lectura. 

3. Organización de concursos, exposicións, eventos. Realizar fotos e vídeos dos 

mesmos. 
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4. Elaborar actividades para o desenvolvemento da competencia informacional.   

5. Animación á lectura e relación co entorno, prensa. Club de lectura LKTL. 

6. Uso das novas tecnoloxías, blogue, páxina web. Elaboración do proxecto e da 

memoria. 

Cada equipo de traballo nomeará un/unha encargado/a que xunto a responsable da 

Biblioteca formarán o Equipo de apoio. O Equipo de apoio estará formado por profesores dos 

diferentes niveis ou departamentos. A responsable coordinará todos os grupos e participará 

activamente na elaboración do proxecto e da memoria, na catalogación, na organización dos 

fondos, blogue e páxina web. Será tamén a responsable da relación con Bibliotecas Escolares, 

do alumnado axudante e as nais e pais colaboradores/as da redacción das cartas de Rapochá 

e de avaliar o funcionamento da Biblioteca e o Proxecto Anual. 

A persoa designada para o curso 2017-2018 como responsable da biblioteca escolar será 

María Áurea Fernández Soto (merysaxo@edu.xunta.es). Terá 4 sesións semanais adicadas 

á biblioteca.  

 

A Responsable da Biblioteca Escolar 

 

 
PLANIFICACIÓN ANUAL 

PROXECTO 2017-2018: A XENTE DO MAR 
Ambientación do centro: 

 Confección do mural de animación á lectura para a cortiza da entrada á 

biblioteca e do primeiro andar. 

 Decoración dos corredores do colexio con diferentes fondos mariños. 

 Decoración dos descansos: cada nivel decorará a súa cortiza, relacionada 

co tema do proxecto. 

2017-2018 A XENTE DO MAR 

PRIMEIRO TRIMESTRE  SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO 

TRIMESTRE 

Inauguración da biblioteca: 

27 de outubro: 

 30/01 Día da Paz.  23/04 Día do libro: 
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 Interpretación por 

parte do alumnado de 1º e 6º 

dun conto cantado e bailado, 

con agasallos de globoflexia 

para 1º e 2º. Interpretación 

para o colexio e para a EEI 

Monte do Alba. 

Para coñecela mellor 

contamos con: 

 Guión de 

funcionamento xeral da 

biblioteca. 

 Manual do usuario/a. 

 Fichas  “Formación de 

usuarios/as”. 

Todo o cole interpretará a 

Coreografía da Paz. 

 Preparación de 

comparsas relacionadas co 

tema do proxecto. 

 Elaboración do Meco 

ou Merdeiro. 

 Exposición de 

carautas de elaboración 

propia. 

 6/03. Semana de 

animación á lectura: 

programa "Regáloche un 

conto", "Ti tamén contas". 

 22/03 Día mundial da 

auga, faremos un traballiño 

de investigación relacionado 

ca auga. 

 Farase un  recital de 

poesía. 

 Concurso de debuxos 

nos que se representes 

transportes acuáticos. 

 

Faremos unha feira do 

libro e apadriñamentos 

lectores. 

 08/06 Día mundial 

dos océanos, 

traballaremos a 

importancia das mareas, 

con un caza tesouros. 

 Concurso de 

instrumentos de pesca 

feitos con diferentes 

recursos. 

. 

 Exposición transportes 

marítimos feitos con froitos 

do outono. 

 Novembro: Magosto 

no Monte dos Pozos e sesión 

de xogos tradicionais. 

 20/11 Día dos Dereitos 

do neno, realizaremos un 

mural. 

 10/12 Día dos Dereitos 

humanos, engadiremos ao 

mural outros personaxes. 

 Decembro: mural do 
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nadal da xentr do mar. 

 Concurso de postais 

navideñas. 

 

 
9.- PROXECTO DE SECCIÓN BILINGÜE 
 

 
PROXECTO DE  SECCIÓN BILINGÜE 

 
CURSO 2010-2011 

 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
O obxectivo principal deste proxecto é o de proporcionar aos nosos alumnos/as a maior 
exposición posible á lingua inglesa co fin de que adquiran os coñecementos  que lle 
permitan, ao finalizar esta etapa educativa, a utilización da mesma dun xeito activo e non 
teñan dúbidas en posibles incorporacións a novas seccións bilingües en posteriores 
etapas da súa formación. 
 
Tendo en conta que somos un centro situado nunha zona rururbana de Vigo, cun 90% do 
alumnado procedente da mesma, que os pai/nais do alumnado son na súa grande 
maioría,naturais da parroquia de Valadares e que as posibilidades de complementar a 
formación lingüística en inglés  limítanse ás clases recibidas no colexio, e polo que 
pretendemos mellorar e ampliar as competencias do noso alumnado  na citada lingua, co 
fin de axudarlles a ter unha mellor comprensión do mundo  no que viven e a poder 
comunicarse  con persoas doutras culturas. 
 
Esto fíxonos pensar que, á marxe dos curriculums da área de inglés que se traballan no 
propio idioma, era necesario unha ampliación da comprensión e expresión oral, sen que 
eso  supuxese un maior esforzo  para o alumnado. 
 
É por eso que solicitamos da Consellería de Educación a posta en marcha para o curso 
2010-2011, de dúas seccións Bilingües que se desenrolen  nos niveis de 2º e 5º de 
Primaria, na área de plástica.Deste xeito, desenvolveremos competencias  en 

comunicación lingüística e artística. 
 
Para levar a cabo o funcionamento destas dúas seccións bilingües, contamos con 
profesorado suficiente e co compromiso de colaboración do demais profesorado. 
 
Non pensamos nunha actuación illada, senón en darlle unha continuidade ao longo de 
toda a primaria, incorporando progresivamente os demais niveis. 
 
 
PROFESORADO  PARTICIPANTE: 
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- COORDINADORA DO PROXECTO: Dna Fátima García Picher Rodríguez (mestra 

con destino definitivo no centro, diplomada en Maxisterio e coa especialidade de 
inglés) 

- PROFESORA DE PLÁSTICA EN 2º NIVEL:Dna. Consuelo Ruibal Piñeiro (mestra 
con destino definitivo no centro, diplomada en Maxisterio e coa especialidade de 
inglés) 

- PROFESORA DE PLÁSTICA DE 5º NIVEL: Dna. Raquel Fraguas Monteagudo 
((mestra con destino definitivo no centro, diplomada en Maxisterio e coa 
especialidade de inglés) 

 
ALUMNADO PARTICIPANTE: 

 
2º NIVEL: 33 ALUMNOS   5º NIVEL: 17 ALUMN 



Plan de Convivencia                                                        CEP Plurilingüe Igrexa Valadares 

225 

 

Nº APELIDOS NOME Nº APELIDOS NOME 

01 ALONSO BARROS ADA 01 ALONSO DA VILA SAUL 

02 ALONSO COSTAS VICTOR 02 CABEZAS  BARREIRO MARCOS 

03 ALONSO RECUENCO SABELA 03 COMESAÑA NÚÑEZ 
MªCARME
N 

04 ALONSO TABOAS GABRIEL 04 COSTAS PIÑEIRO 
NURIA 
 

05 BARREIRO MARTÍNEZ ADRIÁN 05 COSTAS PIÑEIRO UXÍA 

06 BUCETA SOTO ALBA 06 DOMINGUEZ VILA ADRIAN 

07 COLLAZO DAVILA ALEXIA 07 FREIRÍA MONROY PAULA 

08 
COMESAÑA 
GUISANDE  

HUGO 08 GONZÁLEZ POYET THOMÁS 

09 DA VILA VENAVIDES TEO 09 MIRZA PENA 
IZÁN 
 

10 DAVILA RODRÍGUEZ  
FERNAND
O 

10 RUIBAL PIÑEIRO SARA 

11 DIOS FERNÁNDEZ SAMUEL 11 BARROS ALVAREZ MICHEL 

12 ESTÉVEZ MARTÍNEZ IVÁN 12 MARTÍNEZ VEIGA AARÓN 

13 FERNÁNDEZ COSTAS UXÍO 13 OITAVÉN FRAGA IAGO 

14 
FERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ 

MARÍA 14 PEREZ ARTOS MIGUEL 

15 FERNÁNDEZ PIÑEIRO ANDREA 15 PÉREZ COMESAÑA NICOLÁS 

16 
CONCHADO 
AMPONSAH 

JAIME 16 PÉREZ COSTAS BRAIS 

17 FIGUEROA BASTOS INÉS 17 RODRÍGUEZ ALONSO BRAIS 

18 GONZÁLEZ FREIRIA MIGUEL 

19 GONZÁLEZ GARRIDO LARA 

20 GONZÁLEZ POYET ESTEBAN 

21 
GUISANDE 
GREGORES 

DANIEL 

22 MIRANDA IGLESIAS 
FRANCIS
CO 

23 MOLEJÓN PIÑEIRO BRANDÁN 

24 NÚÑEZ SEOANE 
XOSÉ 
RAMÓN 

25 OTERO RODRÍGUEZ  XOAN 

26 PELETEIRO ALONSO ROY 

27 PÉREZ MARIÑO EVAN 

28 PRESA PÉREZ ANA 

29 RODRÍGUEZ ALONSO UXÍA 

30 GONZÁLEZ TEJO MIGUEL 

31 RUIBAL PIÑEIRO DAVID 

32 VÁZQUEZ RAMILO ROI 

33 VIANA LORENZO  NOELIA 
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OBXECTIVOS PROPOSTOS: 
 
OBXECTIVOS XERAIS: 
 
-Desenrolar a capacidade de comprender e producir mensaxes orais e escritos sinxelos 
(de acordo o seu nivel). 
-Desenrolar actitudes positivas  cara  a pluralidade lingüística da nosa comunidade. 
-Transferir o aprendizaxe doutras linguas partindo da lingua materna. 
-Coñecer  e respectar as diferenzas de costumes, hábitos (horarios, comidas relacións 
persoais... 
-Ir  desenvolvéndose en sinxelas situacións  que se poidan presentar cando se viaxe a 
países de fala inglesa. 
 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO 2º Nivel 
 

 Valorar o coñecemento doutras linguas 
 Comprender a información global de mensaxes sinxelos. 
 Utilizar a lingua inglesa nos intercambios orais dentro da aula. 
 Ler de xeito comprensivo mensaxes sinxelos. 
 Mostrar interese por comunicarse noutras linguas. 
 Identificar un vocabulario básico. 

 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO 5º Nivel 
 

 Producir mensaxes sinxelos en inglés en situacións relacionadas co entorno 
escolar e familiar do alumno. 

 Desenrolar sinxelas estratexias de comunicación. 
 Incrementar o vocabulario do idioma. 
 Prantexar situacións  variadas que favorezan o uso do idioma. 
 Manter unha actitude positiva cara a súa capacidade de aprendizaxe doutro idioma. 
 Mellorar os aspectos fonéticos, de entonación, de ritmo en inglés e usalos na 

comunicación. 
 Incrementar a autonomía do alumno/a no uso das novas tecnoloxías  para obter 

información en inglés. 
 
CONTIDOS DA ÁREA DE  PLÁSTICA DO 2º NIVEL 
 

1.-Liñas rectas e curvas 
 

 -Elaboración de manualidades e debuxos con liñas rectas e curvas. 
 -Espazos abertos e pechados. 
 -Direccionalidade. 
 -O movemento. 
 -As liñas no Arte. 
 
     2.-As cores 

 
 -Cualidades dos obxectos: a cor. 
 -Identificación das cualidades da cor na vida cotiá. 
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 -Improvisación con cores. 
 -As cores primarias. 
 -Códigos e cores. 
 

3.-Figuras xeométricas. 
 
 -Cualidades dos obxectos: a forma. 
 -Recheo de figuras xeométricas. 

-Elaboración  dunha manualidade con figuras xeométricas. 
 
    4.-Texturas. 
 
 -Cualidades dos obxectos: a textura. 
 -Recortado de figuras sobre materiais con distinta textura. 
 -Exploración lúdica de distintas texturas. 
 -Técnicas de representación: o esgrafiado. 
  
    5.-Simetrías. 

 
 -O eixo de simetría nas imaxes gráficas. 
 -Os obxectos simétricos. 
 -Rasgado e pegado de papeis  para facer un eixe de simetría. 
 -Identificación de simetría en obras de arte. 
 
   6.-Debuxo e composición. 
 
 -Nocións de: preto,lonxe,cheo,vacío,debaixo,enriba,dereita,esquerda. 
 -Elaboración de debuxos a partir de ordes concretas. 
 -Creación dunha composición. 
 
   7.-Signos e símbolos. 
 
 -Identificación de iconos que aparecen nunha imaxe. 
 -Formas do entorno próximo: signos e sinais. 
 -O arte como símbolo social. 
 
CONTIDOS DA ÁREA DE PLÁSTICA DO 5º NIVEL 
 

1.-  O figura humana. 
 

 - Debuxo e coloreado de figuras humanas en distintas posicións a partir dos     
       esquemas corporais. 

- Pintura con ceras. 
- Trazado e sombreado dun ollo en posición de fronte e de perfil 

   -  A figura humana en repouso e en movemento. 
 
  2.- Animais.  
 

-  Reprodución das cubertas das aves. 
-  Trazado e coloreado de cubertas de diferentes mamíferos. 
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-  Debuxo e coloreado de animais, en perspectiva, nun entorno natural. 
   -  Animais de especies diferentes. 
   -  Simetría: o escaravello e a avespa 
 
 3.-Plantas. 
 
  -Debuxo e sombreado con grafito de árbores secas. 
  -Coloración de plantas de lagoa. 
  -Bodegón de froitas. 
  -As plantas: o tronco das árbores 
  -Os froitos. 
  -Simetría nas plantas 
 
 4.-Obxectos 
 
  -A luz e a cor nos obxectos polo día e pola noite. 
  -Proporción dos obxectos. 
  -Elementos da natureza. 
 
5.-Paisaxe. 
 

-Paisaxe de campo. 
   -Debuxo a lapis: casa no campo. 
   -Árbores en perspectiva. 
   -Luces e sombras: paisaxe en diferentes momentos do día e con figura  
    en perspectiva. 
 
6.-Debuxo creativo 
 
-  Realización de collage ó estilo de Piet Mondrian. 
-  Composición con variantes de tramados. 
-  Pintura con témperas.  
-  Coloreado dun cadro segindo o orixinal e con outras variantes.  
-  Pintores: Van Gogh, Goya, Murillo e Cézanne. 
 
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS: 
 
Tendo en conta que o que pretendemos é que o alumno/a adquira un  desenrolo de 
comprensión e expresión oral na lingua 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 2º 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. 
 
A exposición do tema que imos traballar poderemos facela noutra lingua  (galego ou 
castelá) coa condición de  que propiciemos o diálogo en inglés con preguntas e respostas 
curtas que se irán facendo máis longas no 5º nivel. 
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No 2º nivel poderemos tamén utilizar como recurso cancións, poésias... para que o 
alumnado memorice e utilice o aprendido. 
 
Unha das nosas metas e involucrar ós pais/nais  no reforzo da nosa metodoloxía. Para iso 
 e tendo en conta que a grande maioría non son bilingües deberemos establecer unha 
pautas que lle sirvan de axuda  ós alumnos/as. 
 
 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 inglés que levan para a casa. 

 
No 5º nivel a metodoloxía será moi parecida pero utilizando xa mensaxes escritos e 
actividades como  completar frases, ordenar e relacionar palabras... 
 
Neste ciclo 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 entonacións. 
 
Tanto no 2º como no 5º nivel utilizaranse  novas tecnoloxías como o encerado dixital e a 
aula de informática. 
 
 
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 e grupo. 
 
Este tipo de avaliación permitiranos resolver os erros e as dúbidas  que xurdan en cada 
momento e intentar evitar que un alumno se retrase e non sexa capaz de seguir o ritmo 
da clase. 
 
Usaremos  fundamentalmente a observación directa nas clases. 
 
Os resultados da observación  serán recollidos nunha ficha (anexo I)  que nos permitirá 
facer un seguimento mensual  de cada alumno.  
 
 
 
ORZAMENTOS  PREVISTOS 
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O orzamento para o funcionamento destas aulas  non ten un grande significado dentro 
dos gastos de funcionamento do centro. 
 
Como material complementario propoñemos o seguinte: 
 
-Diverso material funxible ( cores, cartolinas,cadernos, punzóns, plastilina...)........250 € 
 
-Diccionarios de inglés.............................................................................................150 € 
 
-Material para TICS..................................................................................................450 € 
 
-Libros de consulta para o profesorado....................................................................180 € 
 
      TOTAL..........................................   1.030 € 
 
Este sería o orzamento para cada sección bilingüe. 
 
 
Valadares, maio de 2010 
 
Vº e Pce       A Coordinadora 
O Director 
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ANEXO I 
 
 
FICHA DE AVALIACIÓN  DA SECCIÓN BIBLINGÜE 
 
ÁREA: PLÁSTICA           NIVEL: 2º                     GRUPO:  _____ 

 
PROFESOR QUE IMPARTE A ÁREA EN INGLÉS: 

 

Nº 
 ALUMNO/A 

1ª 
SEMANA 

2º 
SEMANA 

3ª 
SEMANA 

4ª 
SEMANA 

OBSERVACIÓNS 

C E V F C E V F C E V F C E V F 
1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   

 
C: Comprensión oral    MB: Moi Ben 
E: Expresión oral    B: Ben 
V: Adquisición do vocabulario  R: Regular 
F:Pronunciación     M:Mal 
       +: Mellorando 
       -: Sen avances significativos 
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ENQUISA ENVIADA ÓS/AS  PAIS/NAIS 
 
Ós/ás pais/nais de 2º e 5º Nivel (para o próximo curso) 
 
A dirección do Colexio  proponse solicitar da Consellería o permiso para dar o próximo 
curso 2010-2011 a área de plástica en Inglés nos niveis arriba indicados.(2º e 5º) 
 
O inglés que se daría en plástica  sería totalmente oral ( expresións sinxelas – adquisición 
de máis vocabulario – mellora da pronunciación etc.) co obxectivo fundamental de que os 
nosos alumnos rematen a primaria cun coñecemento do inglés o máis alto posible. 
 
Para poder cursar a solicitude é necesario que un mínimo de 12 pais/nais de cada 
nivel estean de acordo. 
 
Por eso solicito que Vostede, como pai/nai dun/dunha alumno/a de  eses niveis,  nos diga 
se está de acordo ou non con que se lle de o/a seu/súa fillo/a a área de PLÁSTICA en 
INGLÉS. 
 
(cortar pola liña de puntos e devolver ó colexio antes do venres día 14 de maio) 
................................................................................................................................................
............................................... 
 
D/Dna.______________________________ como pai/nai do/a  
 
alumno/a___________________________de _________Nivel 
 
desexo que  lle de a área de plástica  no idioma inglés: 
 

SI                             NON 
 
(poñer unha cruz no que desexe) 
 
   Valadares a 11 de maio de 2010 
 
   Asdo. O/a Pai/nai 

As modificacións  introducidas neste PEC foron aprobadas polo Consello Escolar 
do 30 de xuño de 2010 

 
      Valadares a 30 de xuño de 2010 
 
 
Vº e Pce      A SECRETARIA DO CONSELLO 
 
O DIRECTOR 
 
 
 
 
Asdo.José Luis Araújo Santalices   Mª del Carmen Vázquez Gómez 
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10.- PROXECTO DE INCORPORACIÓN Á REDE DE CENTROS PLURILINGÜES 
 

 
 
 
 
 

CEP IGREXA-VALADARES 
Camiño Caseiro, s/n  

36314 Vigo  (Pontevedra) 

Teléfono: 986467019   FAX: 
986 467868 
E-mail: 
ceip.igrexa.valadares@edu.x
unta.es 
  

 
ANEXO II 

 
SOLICITUDE DE INCORPORACIÓN Á REDE DE CENTROS PLURILINGÜES DE 
GALICIA 
 
DOCUMENTACIÓN PARA A PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA DE CENTROS 
PLURILINGÜES 
 
 
1. EXPERIENCIA NESTE ÁMBITO DO CENTRO. 
  

 O CEP IGREXA VALADARES, participou, dende o seu inicio, no ano 2000, no 

programa de anticipación de linguas estranxeiras para  o Primeiro Ciclo de Primaria. 

 

 Por outra banda podemos dicir que sempre estivemos abertos a acudir en cantas 

actividades ou programas foron propostas dende as institucións, tanto da Xunta  de 

Galicia coma as do Concello.  

 

Expoñemos algunhas:  

  

 No curso 1999-2000 unha das profesoras de inglés fixo un curso de 

formación do profesorado, desprazándose a localidade inglesa de Reading,  

durante un mes dentro do programa LINGUA 

 

 No seguinte ano académico a outra profesora de inglés asistiu  a un  curso 

similar  

 

 

Ámbolos dous foron a proposta da Consellería de Educación. 

 

 No curso 2007-2008 contamos cunha auxiliar de conversa dentro do programa de 

colaboración subscrito coa Consellería de Educación e as Universidades Galegas. 

(Ver anexo ) 
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 No curso 2008-2009 tivemos outra auxiliar de conversa dentro do programa PALE 

da Consellería  de Educación. (Ver anexo ) 

 

 No curso 2007-2008 participamos nun Comenius en colaboración co Concello de 

Vigo. Dentro dese programa  recibimos a visita  de dúas profesoras de Manchester 

durante  15  días. (ver anexo ) 

 

 No curso 2008-2009 de novo tivemos a visita dunha profesora de Manchester 
dentro do mesmo programa Comenius. 

 
 Durante os curso 1997-98, 1998-99, 1999-2000 ,2000-2001, 2001-2002 , 2002-

2003 e 2003-2004 o centro participou en programas COMENIUS ACCIÓN I con colexios 

de Italia (IV Circolo di Verbania) Francia ( Colexio Saint Goustan) e Reino Unido (Colexio 

de Dreghorn) traballando no proxecto “As festas escolares no curriculum escolar” 

O outro proxecto foi con centros de Italia  (Scuola Elementale de Botricello), Grecia (7ª 

School of Primary de Atenas) (School Elementale de Kato Lehonia). O titulo do proxecto 

foi “La hora de Calabria:mito e realidade da Magna Grecia” 

 

 Ademais, todos estes cursos, os nosos alumnos participaron en diversas saídas e 

visitas propostas polo Concello incluídas no programa VIGO ACTIVITIES. Estas foron moi 

variadas : asistencia a obras de teatro, visitas guiadas en inglés pola cidade ( “Get to 

know the….o porto, o Casco Vello, a Castro”), concertos didácticos (Ed. Oxford), 

contacontos e charla ( do programa “Cóntame do teu pais – Swazilandia_) 

 

O profesorado do Centro somos conscientes de que a aprendizaxe dunha lingua 

estranxeira supón unha necesidade na sociedade actual. Por iso, dende hai varios anos, 

puxemos en funcionamento unha aula exclusiva para as clases de inglés. Dita aula está 

dotado con medios didácticos  e tecnolóxicos de última xeración (ordenador, antena 

parabólica, TV, DVD, proxector, encerado  dixital…) (Ver anexo) 

 

Por outra banda, posto que o noso centro aposta polas novas tecnoloxías na 

aprendizaxe da lingua inglesa, estamos fomentando tamén o traballo na aula de 

informática, empregando os novedosos materiais  que as editoriais facilitan como 

complemento e reforzo ós contidos do currículum. Esta aula de informática tamén esta 

dotada con proxector e encerado dixital 

 

No curso actual 2010-2011 o centro incorporouse o programa  de SECCIÓNS  

BILINGÜES da Consellería de Educación, con  tres grupos de alumnado (Orde do 18 de 

abril de 2007 – DOG do 7 de maio) 

                                                  

2. ETAPA NA QUE SE INICIA O PROGRAMA. 
 
 Segundo a  orde do 12    de Maio   de 2011, (DOG do 20 de maio) polo que se 

regula os centro pluirilingües na Comunidade autónoma de Galicia e se establece o 
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procedemento de incorporación de novos centros á rede de Centro Plurilingües de Galicia 

iniciaríamos  o programa  no primeiro curso do primeiro ciclo de Primaria para o curso 

2011-2012. 

 

3. ÁREAS OU MATERIAS QUE SE IMPARTIRÍAN EN LINGUA ESTRANXEIRA 
 

 No noso proxecto está previsto impartir en LINGUA INGLESA a área de 

Educación  Artística na sesión de Plástica   

 
4. CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DO PROXECTO POLO CONSELLO ESCOLAR. 
 
 Achégase anexo. 
 
5. CERTIFICACIÓN DO ACORDO DO CLAUSTRO COA PARTICIPACIÓN NO 
PROGRAMA E O SEU DESENVOLVEMENTO DURANTE TODA A ETAPA EDUCATIVA 
 
 Achégase anexo. 
 
6.  RELACIÓN DO PROFESORADO  PARTICIPANTE CON DESTINO DEFINITIVO NO 
CENTRO QUE IMPARTIRÍA A DOCENCIA,  
 

- COORDINADORA DO PROXECTO E PROFESORA DE PLÁSTICA EN 6º 
NIVEL:: Dna. Raquel Fraguas Monteagudo ((mestra con destino definitivo no 
centro, diplomada en Maxisterio e coa especialidade de inglés) 

- PROFESORA DE PLÁSTICA EN 1º NIVEL: Dna. Consuelo Ruibal Piñeiro (mestra 
con destino definitivo no centro, diplomada en Maxisterio e coa especialidade de 
inglés) 

- PROFESORA DE INGLÉS: Mª José Sánchez Gutierrez (mestra con destino 
definitivo no centro, diplomada en Maxisterio e coa especialidade de inglés) 

 
 
A dirección do centro espera poder incorporar as seccións bilíngües a profesora da 
área de inglés que ven para o centro no concurso de traslados. 
 
Tamén incorporaríamos á profesora Mª Cristina Rodríguez Abalde que está 
matriculada no curso oficial da Escola de Idiomas para optar o grao B2.  
 
O profesorado arriba indicado comprométese ó desenrolo do presente proxecto  na área 
reseñada 
 
 
 
A Coordinadora 
Asdo: Raquel Fraguas Monteagudo        Asdo: Consuelo Ruibal Piñeiro        Asdo. Mª 
José Sánchez Gutierrez 
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OBXECTIVOS PROPOSTOS: 
 
OBXECTIVOS XERAIS: 
 
-Desenrolar a capacidade de comprender e producir mensaxes orais e escritos sinxelos 
(de acordo o seu nivel). 
-Desenrolar actitudes positivas  hacia a pluralidade lingüística da nosa comunidade. 
-Transferir o aprendizaxe doutras linguas partindo da lingua materna. 
-Coñecer  e respectar as diferencias de costumes, hábitos (horarios, comidas relacións 
persoais... 
-Ir  desenvolvéndose en sinxelas situacións  que se poidan presentar cando se viaxe a 
países de fala inglesa. 
 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO 1º nivel 
 

 Valorar o coñecemento doutras linguas 
 Comprender a información global de mensaxes sinxelos. 
 Utilizar a lingua inglesa nos intercambios orais dentro da aula. 
 Ler de xeito comprensivo mensaxes sinxelos. 
 Mostrar interese por comunicarse noutras linguas. 
 Identificar un vocabulario básico. 

 
CONTIDOS DA ÁREA DE  PLÁSTICA DO 1º NIVEL 
 

1.-Liñas rectas e curvas 
 

 -Elaboración de manualidades e debuxos con liñas rectas e curvas. 
 -Espazos abertos e pechados. 
 -Direccionalidade. 
 -O movemento. 
 -As liñas no Arte. 
 
     2.-As cores 

 -Calidades dos obxectos: a cor. 
 -Identificación das calidades da cor na vida cotiá. 
 -Improvisación con cores. 
 -As cores primarias. 
 -Códigos e cores. 
 

3.-Figuras xeométricas. 

 
 -Calidades dos obxectos: a forma. 
 -Recheo de figuras xeométricas. 

-Elaboración  dunha manualidade con figuras xeométricas. 
    4.-Texturas. 
 
 -Calidades dos obxectos: a textura. 
 -Recortado de figuras sobre materiais con distinta textura. 
 -Exploración lúdica de distintas texturas. 
 -Técnicas de representación: o esgrafiado. 
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    5.-Simetrías. 

 
 -O eixo de simetría nas imaxes gráficas. 
 -Os obxectos simétricos. 
 -Rasgado e pegado de papeis  para facer un eixe de simetría. 
 -Identificación de simetría en obras de arte. 
 
   6.-Debuxo e composición. 
 
 -Nocións de: preto,lonxe,cheo,vacío,debaixo,enriba,dereita,esquerda. 
 -Elaboración de debuxos a partir de ordes concretas. 
 -Creación dunha composición. 
   7.-Signos e símbolos. 

 
 -Identificación de iconos que aparecen nunha imaxe. 
 -Formas do entorno próximo: signos e sinais. 
 -O arte como símbolo social. 
   -Os froitos. 
   -Simetría nas plantas 
 
 4.-Obxectos 
 
  -A luz e a cor nos obxectos polo día e pola noite. 
  -Proporción dos obxectos. 
  -Elementos da natureza. 
 
5.-Paisaxe. 
 

-Paisaxe de campo. 
   -Debuxo a lapis: casa no campo. 
   -Árbores en perspectiva. 
   -Luces e sombras: paisaxe en diferentes momentos do día e con figura  
    en perspectiva. 
 
6.-Debuxo creativo 
 
-  Realización de collage ó estilo de Piet Mondrian. 
-  Composición con variantes de tramados. 
-  Pintura con témperas.  
-  Coloreado dun cadro seguindo o orixinal e con outras variantes.  
-  Pintores: Van Gogh, Goya, Murillo e Cézanne. 
 
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS: 
 
Tendo en conta que o que pretendemos é que o alumno/a adquira un  desenrolo de 
comprensión e expresión oral na lingua 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. 
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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 e involucrar ós pais/nais  no reforzo da nosa metodoloxía. Para iso 
 e tendo en conta que a grande maioría non son bilingües deberemos establecer unha 
pautas que lle sirvan de axuda  ós alumnos/as. 
 
 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 inglés 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 entonacións. 
 
Utilizaranse novas tecnoloxías como o encerado dixital e a aula de informática. 
 
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 e grupo. 
 
Este tipo de avaliación permitiranos resolver os erros e as dúbidas  que xurdan en cada 
momento e intentar evitar que un alumno se retrase e non sexa capaz de seguir o ritmo 
da clase. 
 
Usaremos  fundamentalmente a observación directa nas clases. 
 
Os resultados da observación  serán recollidos nunha ficha (anexo I)  que nos permitirá 
facer un seguimento trimestral  de cada alumno.  
 
     Valadares a 9 de xuño de 2011 
 
Vº e Pce       A Coordinadora 
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O DIRECTOR 
 
 
 
Asdo. José Luis Araújo Santalices      Asdo. Raquel Fraguas Monteagudo 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

11.- PROXECTO  DE ROBÓTICA COMO ASIGNATURA DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
EN 6ºEP 

 

Traballando co encerado 

dixital 

As Tics e o inglés 

Traballando na aula de 

inglés 

Escoitando a unha auxiliar 

de conversa 
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Con data de 13 de xullo de 2017, a Xefatura Territorial de Pontevedra autorizou a impartir 

a asignatura de "Robótica" como asignatura de libre configuración en 6º curso de 

Educación Primaria. 

11.1. PROGRAMACIÓN ROBÓTICA 
 

ÍNDICE 

INTRODUCIÓN Páxina 2. 

CONTEXTUALIZACIÓN Páxina 3. 

OBXECTIVOS Páxina 5. 

CADRO XERAL DE OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN, ESTÁNDARES E COMPETENCIAS CLAVE. 

Páxina 10. 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA Páxina 18. 

TEMPORALIZACIÓN DAS ACCIÓNS Páxina 19 

AVALIACIÓN DO PROCESO Páxina 20. 

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN EN SI Páxina 21. 

ATENCIÓN AO ALUMNADO CON NEAE Páxina 22. 
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INTRODUCIÓN 

 
Marco lexislativo: 

A presente Programación Didáctica está baseado no marco curricular que a partir da 

LOGSE se establece, e que pouco varía ca LOE ou a LOMCE, contempla tres niveis de 

concreción:  

 O primeiro integra a lexislación de ámbito estatal e rexional, a meirande parte 

recollida nos tres textos nos que se basea esta proposta didáctica: a  Lei orgánica 

8/2013 do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, que modifica a Lei 

orgánica 2/2006 do 3 de maio, de educación, o Real Decreto 126/2014 do 28 de 

febreiro polo que se establece o currículo básico da educación primaria (ensinanzas 

mínimas da etapa) e o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o 

currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.  

 O segundo, abarca as concrecións curriculares do centro: o Proxecto Educativo 

(P.E.) que recolle os valores, os obxectivos e as prioridades de actuación, o Plan de 

Acción Titorial (PAT), a Programación Xeral Anual, as Normas de Organización e 

Funcionamento (NOF) e o Plan de Convivencia, entre outros. 

  Por último, o terceiro, a nivel de aula, que se concreta na presente Programación. 

Algúns autores concretan un cuarto nivel, que se vería desenvolto nas adaptacións 

curriculares significativas do alumnado, de ser o caso. 

Para comezar a programar analizamos as características do centro e do contorno, do 

alumnado e dos recursos materiais e instalacións relacionadas coa área de educación 

física, para logo, tendo en conta os factores prescriptivos que regulan a práctica docente, 

confeccionar a programación anual con coherencia formal e estructural. 

 

 
CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Características do centro e do seu contorno 

O centro educativo no que se enmarca está Programación Didáctica, está situado 
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nunha cidade do Noroeste da península, na  máis meridional das rías galegas.  A 

poboación dedícase maioritariamente á industria e ao comercio. 

Está situado ás aforas de Vigo, nunha Vila pequena de nivel socioeconómico e cultural 

medio; nun contorno natural moi preto do Monte Alba. 

 O  CEP Plurilingüe Igrexa Valadares conta cunha composición xurídica de 7 unidades 

divididas da seguinte maneira: unha liña en todos os cursos excepto quinto que conta con 

dúas. Ten un total de 119 alumnos e alumnas, e é de xornada única cun horario de 9:15 a 

14:15h. A escola de Educación Infantil adscrita ó centro está a 500 metros da nosa 

escola. 

Esta Programación didáctica está deseñada para impartir clase o vindeiro curso 

escolar, 2017/2018, no sexto nivel,  no que estudan 11 nenos e 8 nenas, máis un 

repetidor. 

Teríamos unha 2 sesión semanal de 50 minutos adicadas á Robótica. 

O claustro está realmente implicado no bo funcionamento do centro e na atención á 

diversidade e traballa dun modo cooperativo e colaborador. A Comisión de Convivencia, 

exerce unha labor imprescindible, como recolle o Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo 

que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, da convivencia e participación da 

comunidade educativa en materia de convivencia escolar. 

O AMPA, aínda que pouco numerosa, colabora de forma activa na oferta de 

actividades extraescolares, e na organización do servizo de vixilancia de comedor e no 

transporte, nas competicións deportivas, festas tradicionais…; tratando de compensar cas 

súas actuacións as deficiencias socioculturais e económicas do entorno. 

O Concello colabora estreitamente ca comunidade educativa mediante programas 

educativos como o de Educación Vial ou Reciclaxe. 

Características do alumnado: 

O grupo clase de 6º curso, está composto por 19 alumnos (11 nenos e 8 nenas) de 11-

12 anos. 

Os intereses e motivacións son semellantes para tódolos alumnos, para o que se terá 

en conta as características psicoevolutivas, pois cada un posúe peculiares características 

e ritmos de desenvolvemento. Segundo  Piaget, se atopan na etapa das operacións 

concretas. 

Aparece a capacidade de reflexión sobre a súa propia actividade, teñen un 

desenvolvemento físico importante, unha maior necesidade de relación cos seus iguais 
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polo que desenvolven estreitos lazos de amizade cos compañeiros. Evolucionan 

gradualmente cara posicións superiores de autonomía moral, con criterios propios para 

xulgar actuacións persoais. Crean paulatinamente o seu autoconcepto, mediante a 

valoración da súa imaxe ante si mesmos e ante os demais. Son capaces de xeneralizar 

aprendizaxes adquiridas e relacionalas con situacións alleas á súa realidade. Realizan 

deducións lóxicas e elaboran coñecementos sistemáticos. Dominan perfectamente a 

linguaxe verbal, o que lles permite, á súa vez, organizar adecuadamente o pensamento e 

van diferenciándose nos seus intereses, necesidades e gustos persoais, o que hai que ter 

en conta para levar a cabo a adecuación curricular pertinente mediante os recursos que 

se consideren adecuados. 

Recursos materiais, humanos e organizativos 

Entendemos por recurso todo ó que rodea ao alumnado e pode ser empregado dentro 

ou fóra da escola, sempre e cando axude ou serva para o desenrolo e aprendizaxe dos/as 

alumnos/as.  

Recursos materiais:  

 A aula base, e outra que temos xusto enfrente, nuha delas faremos o traballo por 

equipos e na outra o individual. 

 Documentos do centro como: informes, PAT, PXA, escalas de observación…  

 Ordenador, material funxible, recursos tecnolóxicos, materiais adaptados, de 

refugallo… 

 O recurso “estrela”: os catro robots que solicitaremos á consellaría no programa 

“Introducción á Robótica Educativa en Primaria”. 

 Materiais que solicitaremos para a nosa Biblioteca Escolar no programa 

“Escornabots”. 

Recursos humanos: 
 Tódalas persoas que interveñen no desenvolvemento do neno: A totalidade do 

profesorado: equipo directivo, titores, xefe de estudos, PT, AL, orientadora, as 

familias, o resto do alumnado, profesionais das asociacións… 

Recursos organizativos 
 Xuntas de avaliación, reunións periódicas de coordinación do equipo docente, 

reunión mensual da comisión de coordinación pedagóxica, horario de atención ás 

familias, profesorado e alumnado, claustros e reunións periódicas con titores.  
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OBXECTIVOS 

 

Segundo O Real Decreto 126/2014, e o Decreto 105/2014, os obxectivos son os 

referentes relativos aos logros que o alumno debe alcanzar ao finalizar o proceso 

educativo, como resultado das experiencias de ensino-aprendizaxe intencionalmente 

planificadas para tal fin. 

A posta en práctica desta Programación Didáctica contribuirá a desenvolver nos nenos 

e nenas as capacidades que lles permitan acadar os seguintes obxectivos que son os que 

marca o currículo galego para o sexto nivel: 

Obxectivos da E.P. (LOMCE, art. 17. R.D. 126/2014, art. 7. D. 105/2014, art. 3.) 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo 

con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos 

humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido 

crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito 

emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles 

permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos 

grupos sociais cos que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as 

persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non 

discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver 

hábitos de lectura en ambas as linguas. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos 

xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida 

cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a 

xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con 
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Galicia. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da 

comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e 

elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 

propostas visuais e audiovisuais. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, 

aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por 

cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de 

Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas importantes 

á cultura e á sociedade galega. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

No ano 1997, os países membros da Organización para a Cooperación e o Desenrolo 

Económico (OCDE) lanzaron o Programa para a Avaliación Internacional para Estudantes 

(PISA). O proxecto derivado deste estudo: Proxecto de Definición e Selección de 

Competencias (DeSeCo, 2002), proporciona un marco que pode guiar unha extensión, a 

máis largo prazo, de avaliacións de novos dominios de competencias.  

Deste proxecto xurde a Recomendación Publicada no Diario Oficial de la Unión 

Europea 5 años despois: “RECOMENDACIÓN DO PARLAMENTO EUROPEO E DO 

CONSELLO de 18 de decembro do 2006 sobre as competencias clave para a 

aprendizaxe permanente (2006/962/CE)” , do que a nosa lexislación actual recolle as 7 

Competencias Clave, tras fusionar as dúas primeiras deste documento no seu anexo: 1. 

comunicación na lingua materna e 2. en linguas estranxeiras, na nosa Competencia en 

Comunicación Lingüística. 

 O Decreto 105/2014 no seu Artigo 4, e o Real Decreto 126/2014, Artigo 2 definen as 

competencias como “Capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de 

cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e 

a resolución eficaz de problemas complexos”.  

Ca miña labor docente contribuirei á consecución das sete competencias que marca a 
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lexislación educativa actual: 

 1º. Comunicación lingüística (CCL).  

 2º. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT).  

 3º. Competencia dixital (CD).  

 4º. Aprender a aprender (CAA).  

 5º. Competencias sociais e cívicas (CSC).  

 6º. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  

A continuación, no cadro, defínese cada competencia, marcando coñecementos, 

capacidades e actitudes esenciais que traballaremos de cada unha, e algunha das 

actividades nas que traballan: 

 

TRABALLO COMPETENCIAL 

1.
 

C
C

L.
 

Habilidade para expresar e interpretar conceptos, pensamentos, sentimentos, 

feitos e opinións de forma oral e escrita (escoitar, falar, ler e escribir), e para 

interactuar lingüísticamente de maneira adecuada e creativa en múltiples 

contextos. 

Ofrecendo gran variedade de intercambios comunicativos, uso das normas que os 

rixen e do vocabulario específico que a área aporta. 

 

2.
 

C
M

C
T.

 

Competencia Matemática: Habilidade para desenvolver e aplicar o razoamento 

matemático co fin de resolver problemas cotiás.  

Competencia en Ciencia e Tecnoloxía: Vontade de utilizar o conxunto dos 

coñecementos para explicar a natureza, co  fin de formular preguntas e extraer 

conclusións baseadas en probas. 

Coñecemento dos números, das medidas e das estruturas, así como das 

operacións básicas e as representacións matemáticas básicas.  

Habilidade para utilizar e manipular ferramentas e máquinas tecnolóxicas, así 
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como datos científicos co fin de chegar a unha conclusión baseada en probas.  

 

3.
 

C
D

. 

Uso seguro e crítico das tecnoloxías da sociedade da información (TSI) para o 

traballo, o ocio e a comunicación. Uso de diferentes dispositivos tecnolóxicos para 

obter, avaliar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información. 

Coñecemento de aplicacións informáticas e comprensión das oportunidades e os 

riscos que ofrecen Internet e a comunicación por medios electrónicos.  

Capacidade e interese de utilizar as TSI en apoio do pensamento crítico, a 

creatividade e a innovación. 

 

4.
 

C
A

A
. 

Habilidade para iniciar á aprendizaxe e persistir nel, para organizar seu propio 

aprendizaxe e xestionar o tempo e a información eficazmente.  

A motivación e a confianza son cruciais para a adquisición desta competencia. 

Ter coñecemento das competencias, os coñecementos e as capacidades esixidas.  

Coñecer as estratexias de aprendizaxe que lle resultan eficaces, os puntos fortes e 

débiles e as súas capacidades. 

 

5.
C

SC
. 

Habilidades sociais, interpersoais e interculturais que preparan ás persoas para 

participar de forma activa, eficaz, democrática e construtiva na vida social.  

Comprender os códigos de conduta e os usos xeralmente aceptados na 

sociedade. 

Coñecer os conceptos básicos relativos ó individuo, ó grupo, e a organización do 

traballo, a igualdade e á non discriminación.  

 

6.
 

C
SI

EE
. 

Habilidades sociais, interpersoais e interculturais que preparan ás persoas para 

participar de forma activa, eficaz, democrática e construtiva na vida social. 
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Xestión dos proxectos (planificación, organización, xestión, liderazgo e 

delegación), habilidade para traballar tanto individualmente como dentro de un 

equipo.  

Motivación e determinación á hora de cumprir obxectivos, sexan persoais ou 

metas fixadas en común.  

 

 

 

 
CADRO XERAL 

OBXECTIVOS-CONTIDOS-CRITERIOS DE AVALIACIÓN-ESTÁNDARES-
COMPETENCIAS 

A LOMCE, o Real decreto 126/2014, e o DECRETO 105/2014 definen os contidos 

como conxuntos de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ó 

logro dos obxectivos e á adquisición de competencias.  

Os criterios de avaliación describen o que se pretende lograr en cada disciplina, e, 

neste sentido, os contidos non son máis que os medios para acadalos. 

O enfoque metodolóxico deberá sustentarse en situacións de aprendizaxe, coa 

finalidade de que os contidos se convertan en coñecementos aplicables con eficacia. 

 

CIENCIAS DA NATUREZA 

BLOQUE 1:  

O. Contidos Criterios de Avaliación Estándares de 

Aprendizaxe 

Comp. 

b 

e 

h 

i 

B1.1. Iniciación á 

actividade científica.  

B1.2. Emprego de 

diferentes fontes de 

información. 

B1.1. Obter 

información relevante 

sobre feitos ou 

fenómenos 

previamente 

delimitados, facendo 

CNB1.1.1. Busca, 

selecciona e organiza 

información concreta e 

relevante, analízaa, obtén 

conclusións, elabora 

informes para o rexistro de 

CCL 

CSIEE 

CAA 

CD 

CMCCT 
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B1.4. Utilización das 

tecnoloxías da 

información e 

comunicación para 

buscar e seleccionar 

información, simular 

procesos e 

comunicar 

conclusións sobre os 

traballos realizados. 

predicións sobre 

sucesos naturais, 

integrando datos de 

observación directa e 

indirecta a partir da 

consulta de fontes 

directa e indirectas e 

comunicando os 

resultados en 

diferentes soportes. 

plan de traballo e 

comunica, de forma oral e 

escrita, as conclusións. 

CNB1.1.2. Expresa 

oralmente e por escrito, de 

forma clara e ordenada 

contidos relacionados coa 

área manifestando a 

comprensión de textos 

orais e/ou escritos. 

CCL 

CMCCT 

CNB1.1.4. Manexa 

estratexias axeitadas para 

acceder á información dos 

textos de carácter 

científico. 

CMCCT  

CAA 

CCL 

b 

h 

B1.6. Aproximación 

experimental a 

cuestións científicas 

próximas á súa 

realidade. 

B1.2. Establecer 

conxecturas tanto 

respecto de sucesos 

que ocorren dunha 

forma natural como 

sobre os que ocorren 

cando se provocan a 

través dun 

experimento ou dunha 

experiencia. 

CNB1.2.1. Manifesta 

autonomía na planificación 

e execución de accións e 

tarefas e ten iniciativa na 

toma de decisións, 

identificando os criterios e 

as consecuencias das 

decisións tomadas. 

CSIEE 

CAA 

CMCCT 

a 

b 

c 

e 

g 

h 

B1.7. Traballo 

individual e 

cooperativo. 

B1.9. A relación cos 

demais. Toma de 

decisións: criterios e 

consecuencias.  

B1.3. Traballar de 

forma cooperativa, 

apreciando o coidado 

pola seguridade propia 

e a dos seus 

compañeiros/as, 

coidando as 

ferramentas e facendo 

CNB1.3.2. Coñece e 

emprega as normas de 

uso e de seguridade dos 

instrumentos, dos 

materiais de traballo e das 

tecnoloxías da información 

e comunicación. 

CMCCT 

CSC 

CD 

CAA 
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i B1.13. Elaboración 

de protocolos de uso 

das TIC na aula. 

uso adecuado dos 

materiais 

a 

b 

c 

e 

g 

h 

i 

m 

B1.15. Planificación 

e realización de 

proxectos, 

experiencias 

sinxelas e pequenas 

investigacións, 

formulando 

problemas, 

enunciando 

hipóteses, 

seleccionando o 

material necesario, 

montando, 

realizando e 

extraendo 

conclusións e 

presentando 

informes en 

diferentes soportes. 

B1.4. Realizar 

proxectos, 

experiencias sinxelas 

e pequenas 

investigacións e 

presentar informes 

coas conclusións en 

diferentes soportes. 

CNB1.4.1. Realiza 

proxectos, experiencias 

sinxelas e pequenas 

investigacións formulando 

problemas, enunciando 

hipóteses, seleccionando o 

material necesario, 

realizando, extraendo 

conclusións e 

comunicando os 

resultados. 

CMCCT  

CCL  

CAA 

CSIEE 

CNB1.4.2. Presenta un 

informe, de forma oral ou 

escrita, empregando 

soportes variados, 

recollendo información de 

diferentes fontes (directas, 

libros, internet) cando 

traballa de forma individual 

ou en equipo na 

realización de proxectos, 

experiencias sinxelas e 

pequenas investigacións. 

CCL  

CMCCT  

CSC 

CD 

CAA 

CSIEE 

BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 

O. Contidos Criterios de Avaliación Estándares de 

Aprendizaxe 

Comp. 

e 

h 

B5.1. Máquinas e 

aparellos. Tipos de 

B5.1. Coñecer os 

principios básicos que 

rexen as máquinas e 

CNB5.1.2. Observa, 

identifica e describe algúns 

dos compoñentes das 

CMCCT 

CCL 
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máquinas na vida 

cotiá e a súa 

utilidade.  

B5.2. Análise de 

operadores e 

emprego na 

construción dun 

aparello. 

os aparellos. máquinas. 

CNB5.1.3. Observa e 

identifica algunha das 

aplicacións das máquinas 

e dos aparellos e a súa 

utilidade para facilitar as 

actividades humanas. 

CMCCT  

CSC 

g 

h 

j 

B5.3. Construción de 

estruturas sinxelas 

que cumpran unha 

función ou condición 

para resolver un 

problema a partir de 

pezas moduladas. 

B5.2. Planificar a 

construción de 

obxectos e aparellos 

cunha finalidade 

previa, empregando 

fontes enerxéticas, 

operadores e materiais 

apropiados, realizando 

o traballo individual e 

en equipo e 

proporcionando 

información sobre que 

estratexias se 

empregaron. 

CNB5 2.1 Constrúe 

algunha estrutura sinxela 

que cumpra unha función 

ou condición para resolver 

un problema a partir de 

pezas moduladas 

(escaleira, ponte, tobogán 

etc.) 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

CIENCIAS SOCIAIS 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS 

O. Contidos Criterios de Avaliación Estándares de 

Aprendizaxe 

Comp. 

e 

h 

B1.1.Iniciación ao 

coñecemento 

científico, toma de 

conciencia das fases 

do mesmo e a súa 

aplicación nas 

B1.1.Obter 

información concreta e 

relevante sobre feitos 

ou fenómenos 

previamente 

delimitados, utilizando 

CSB1.1.1.Busca, 

selecciona e organiza 

información concreta e 

relevante, a analiza, obtén 

conclusións, reflexiona 

respecto ao proceso 

CAA 

CMCCT  

CCL 

CD 
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Ciencias sociais. 

B1.2.Recollida de 

información do tema 

a tratar, utilizando 

diferentes fontes. 

diferentes fontes 

(directas e indirectas) 

seguido e o comunica 

oralmente e/ou por escrito. 

e 

h 

b 

i 

o 

B1.7.Uso e 

utilización correcto 

de diversos 

materiais cos que se 

traballa. 

B1.8.Utilización e 

lectura de diferentes 

linguaxes textuais e 

gráficos. 

B1.3.Desenvolver a 

responsabilidade, a 

capacidade de esforzo 

e a constancia no 

estudo. 

CSB1.3.1.Emprega con 

rigor e precisión o 

vocabulario adquirido para 

elaborar traballos coa 

terminoloxía axeitada aos 

temas tratados. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCB1.3.2.Expón 

oralmente de forma clara e 

ordenada, contidos 

relacionados coa área, que 

manifesten a comprensión 

de textos orais e /ou 

escritos. 

CCL 

CAA 

CMCCT 

CSC 

h 

b 

B1.10.Utilización de 

técnicas para 

potenciar a cohesión 

do grupo e o traballo 

cooperativo. 

B1.5.Valorar o traballo 

en grupo, amosando 

actitudes de 

cooperación e 

participación 

responsable, 

aceptando as 

diferenzas con 

respecto e tolerancia 

cara ás ideas e 

achegas alleas nos 

diálogos e debates. 

CSB1.5.1.Utiliza 

estratexias para realizar 

traballos de forma 

individual e en equipo, e 

amosa habilidades para a 

resolución pacífica de 

conflitos. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

CSB1.5.2.Participa en 

actividades de grupo 

adoptando un 

comportamento 

responsable, construtivo e 

solidario e respecta os 

principios básicos do 

CSC 

CAA 
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funcionamento 

democrático. 

b 

d 

B1.14.Iniciativa 

emprendedora. 

Actividades de 

experimentación.  

B1.9.Desenvolver a 

creatividade e o 

espírito emprendedor 

aumentando as 

capacidades para 

aproveitar a 

información, as ideas 

e presentar 

conclusións 

innovadoras. 

CSB1.9.2.Manifesta 

autonomía na planificación 

e execución de accións e 

tarefas e ten iniciativa na 

toma de decisións. 

CAA 

CSIEE 

a 

b 

c 

B1.15.Planificación e 

xestión de proxectos 

co fin de acadar 

obxectivos. 

B1.10.Desenvolver 

actitudes en 

cooperación e de 

traballo en equipo, así 

como o hábito de 

asumir novos roles 

nunha sociedade en 

continuo cambio. 

CSB1.10.2.Planifica 

traballos en grupo, 

coordina equipos, toma 

decisións e acepta 

responsabilidades. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

O. Contidos Criterios de Avaliación Estándares de 

Aprendizaxe 

Comp. 

a 

c 

e 

B1.1. Estratexias e 

normas para o 

intercambio 

comunicativo: 

participación; 

exposición clara; 

organización do 

B1.1. Participar en 

situacións de 

comunicación, 

dirixidas ou 

espontáneas, 

respectando as 

normas da 

LCB1.1.1. Emprega a 

lingua oral e axusta os 

rexistros lingüísticos 

segundo o grao de 

formalidade e a finalidade 

(académica, social e 

lúdica). 

CCL 

CAA 

CSC 
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discurso; escoita; 

respecto á quenda 

de palabra; papel de 

persoa moderadora; 

entoación adecuada; 

respecto polos 

sentimentos, 

experiencias, ideas, 

opinións e 

coñecementos dos e 

das demais. 

comunicación: quenda 

de palabra, organizar 

o discurso, escoitar e 

incorporar as 

intervencións dos e 

daws demais. 

LCB1.1.2. Transmite as 

ideas con claridade, 

coherencia e corrección. 

CCL 

CAA 

LCB1.1.4. Aplica as 

normas 

sociocomunicativas: 

escoita atenta, espera de 

quendas participación 

respectuosa, adecuación á 

intervención da persoa 

interlocutora, papel de 

persoa moderadora e 

certas normas de cortesía. 

CCL 

CAA 

CSC 

a 

b 

e 

B1.3. Participación 

en situacións de 

comunicación, 

espontáneas e 

dirixidas, utilizando 

un discurso 

ordenado e 

coherente. 

B1.3. Expresarse de 

forma oral para 

satisfacer necesidades 

de comunicación en 

diferentes situacións 

con vocabulario 

preciso e estrutura 

coherente. 

LCB1.3.3. Participa 

activamente en diversas 

situacións de 

comunicación: 

Debates e diálogos. 

Exposicións orais con e 

sen axuda das tecnoloxías 

da información e 

comunicación.  

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

LCB1.3.4. Participa 

activamente e de forma 

construtiva nas tarefas de 

aula, cooperando en 

situación de aprendizaxe 

compartida. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

a 

e 

B1.9. Identificación 

da finalidade 

comunicativa de 

B1.8. Comprender 

textos orais segundo a 

súa tipoloxía: 

LCB1.8.1. Sigue 

instrucións dadas para 

levar a cabo actividades 

CCL 

CAA 
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textos de diferentes 

tipoloxías: 

atendendo á forma 

da mensaxe 

(descritivos, 

narrativos, 

dialogados, 

expositivos e 

argumentativos) e a 

súa intención 

comunicativa 

(informativos, 

literarios, 

prescritivos e 

persuasivos) Ideas 

principais e 

secundarias. 

Ampliación do 

vocabulario. 

atendendo á forma da 

mensaxe (descritivos, 

narrativos, dialogados, 

expositivos e 

argumentativos) e a 

súa intención 

comunicativa 

(informativos, 

literarios, prescritivos e 

persuasivos). 

diversas. 

LCB1.8.3. Utiliza a 

información recollida para 

levar a cabo diversas 

actividades en situacións 

de aprendizaxe individual 

ou colectiva. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

b 

e 

B1.10. Expresión e 

produción de textos 

orais segundo a súa 

tipoloxía: narrativos, 

descritivos 

argumentativos, 

expositivos, 

instrutivos, 

informativos e 

persuasivos. 

B1.9. Producir textos 

orais breves e sinxelos 

dos xéneros máis 

habituais imitando 

modelos. 

LCB1.9.1. Reproduce 

comprensiblemente textos 

orais breves e sinxelos 

imitando modelos e 

axustándose á forma da 

mensaxe (descritivos, 

narrativos, dialogados, 

expositivos e 

argumentativos) e a súa 

intención comunicativa 

(informativos, literarios, 

prescritivos e 

persuasivos). 

CCL 

LCB1.9.2. Recorda CCL 
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algunhas ideas básicas 

despois de escoitar un 

texto e exprésaas 

oralmente en resposta a 

preguntas directas. 

CCA 

LCB1.9.3. Organiza e 

planifica o discurso 

axeitándose á situación de 

comunicación e aos 

diferentes modos 

discursivos (narrar, 

describir, informarse e 

dialogar) empregando os 

recursos lingüísticos 

pertinentes. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

a 

b 

e 

B1.11. Estratexias 

para utilizar a 

linguaxe oral como 

instrumento de 

comunicación e 

aprendizaxe: 

escoitar, recoller 

datos, preguntar. 

Participación en 

enquisas e 

entrevistas. 

Comentario oral e 

xuízo persoal. 

B1.10. Utilizar de xeito 

efectivo a linguaxe 

oral: escoitar 

activamente, recoller 

datos, preguntar e 

repreguntar, participar 

nas enquisas e 

entrevistas e expresar 

oralmente con 

claridade o propio 

xuízo persoal, de 

acordo coa súa idade. 

LCB1.10.1. Emprega de 

xeito efectivo a linguaxe 

oral para comunicarse e 

aprender: escoita activa, 

recollida de datos, 

pregunta e repregunta, 

participación en enquisas 

e entrevistas, emisión de 

xuízo persoal. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

 

 
METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
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Segundo o Real Decreto do Currículo Básico a Metodoloxía didáctica é o conxunto de 

estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, de 

maneira consciente e reflexiva, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e 

o logro dos obxectivos formulados. 

No Currículo galego, no seu Capítulo III, Artigo 15. Principios metodolóxicos recóllese 

que a metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e 

participativa.  

A metodoloxía que se desenvolverá será ademais, flexible e aberta, para adaptarse en 

cada momento ás capacidades, necesidades e intereses do alumnado; intentarei que os 

nenos e nenas sexan conscientes do que se agarda deles, para reforzar a súa seguridade 

e hábito de traballo. 

Tentaremos achegarnos, cas actividades propostas, ao primeiro chanzo do Cono de 
Aprendizaxe de Edward Dale, que representa a profundidade de aprendizaxe realizado 

ca axuda de diferentes medios e ca práctica dos exerciczos, pero pasando por todos eles, 

chegando desta forma, ó máis alto Nivel de Pensamento da Taxonomía de Bloom: 

analizar, avaliar e crear. Partindo do nivel de desenvolvemento do alumno e chegando á 

consecución de aprendizaxes significativas (ver anexos). 

As estruturas de aprendizaxe cooperativo posibilitarán a resolución conxunta das 

tarefas e dos problemas, e potenciarán a inclusión do alumnado, para tal fin a clase queda 

dividida dende o primeiro trimestre en catro grupos que durarán un mínimo de dous 

meses, en función da súa funcionalidade. 

As tarefas programadas terá actividades para reforzar as oito Intelixéncias Múltiples 
de Howard Gardner: lingüístico-verval, lógico-matemática, musical, naturalista, 

intrapersoal e, dende logo intrapersoal, visual-espacial e corporal cinestésica. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DAS ACCIÓNS 

Esta programación está pensada para ser levado á práctica no vindeiro curso 

académico. Utilizaremos unha sesión semanal no sexto curso para impartir as clases de 

robótica. 

As diferentes temporalizacións serán flexibles xa que poden variar ó longo do seu 

desenvolvemento, adaptándose ós diferentes ritmos e necesidades dos alumnos, e 

estarán pensadas segundo a ORDE do 12 de xuño de 2017 pola que se aproba 

calendario escolar para o curso 2017/18, nos centros docentes sostidos con fondos 

públicos na Comunidade Autónoma de Galicia 

 

 

AVALIACIÓN DO PROCESO 

A avaliación será concebida como unha reflexión activa da realidade cotiá, que nos 

permitirá recoller información para tomar decisións relativas ao proceso de 



Plan de Convivencia                                                        CEP Plurilingüe Igrexa Valadares 

258 

 

ensinanza/aprendizaxe, na que as técnicas máis destacables son a observación directa e 

sistemática e a realización de exercicios e probas, que facilitarán a función avaliadora. A 

avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, global, formativa e 

integradora. 

As catro preguntas básicas nas que nos baseamos para realizar o proceso avaliativo 

son quen, que, como e cando avaliar: 

 Poderán autoavaliarse, ser avaliados polos compañeiros ou polo mestre. 

 Avaliaremos, mediante distintos instrumentos de avaliación, non só os conceptos 

aprendidos; tamén a aptitude, a comprensión e a aplicación do aprendido en 

situacións de práctica e a actitude, referida a comportamento, ao interese, a axuda aos 

demais… 

 Estudaremos se asimilaron os contidos, e melloraron nas competencias básicas 

que desglosan as capacidades expresadas nos obxectivos.  

 Realizaremos a avaliación en tres momentos  diferentes:  

Avaliación inicial ou diagnóstica: levarase a cabo antes de comezar a aplicación deste 

programa. Proporciona información sobre a situación de partida. 

Avaliación formativa: Ó longo do proceso, posibilita un continuo axuste da intervención, 

valoraremos continuamente o progreso do alumnado, adaptando as actividades se fose 

necesario. 

Avaliación final ou sumativa: realizase ó final do curso, e proporcionará información dos 

resultados obtidos. 

 

 

AVALIACIÓN DO PLAN DE APOIO EN SI: 

Levaremos a cabo unha metodoloxía avaliadora caracterizada pola extracción 

inmediata e persoal da información. Analizaremos, ademais dos resultados das propostas 

didácticas, os procesos que teñen lugar no intento de consecución dos resultados. Os 

obxectivos serán: 
 Adecuar os obxectivos, os contidos e os criterios de avaliación; as actividades 

propostas, os materiais utilizados e a temporalización. 

 A metaavaliación: analizar se a propia avaliación está ben enfocada e recolle 

correctamente a información. 

 Implicar ó profesorado e as familias na importancia da utilización das novas 

tecnoloxías. 

O rematar o curso, realizaremos a memoria final, que recollerá as modificacións que 

se levaron a cabo e as conclusións e propostas de mellora.  

 

Propostas de mellora 
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Tras facer unha avaliación detida dos tres factores, programación, traballo do 

profesorado e progreso do alumnado, teremos  información suficiente para propor 

cambios con vistas ao próximo ano, estes cambios ou modificacións poden ser a nivel de 

recursos materiais, humanos ou organizativos, sempre cun afán de enriquecer o noso 

labor e os resultados.  

Son as propostas de mellora, nas que se proporá sen excepción a formación do 

profesorado sobre diferentes aspectos relacionados ca robótica. 

 

 

ATENCIÓN AO ALUMNADO CON NEAE 

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, no capítulo I do título preliminar 

establece os principios e fins do sistema educativo; entre os principios que o inspiran 

destacan a calidade da educación para todo o alumnado; a equidade, a inclusión 

educativa e a non discriminación; a concepción da educación ao longo de toda a vida; a 

flexibilidade para adecuar a educación á diversidade de aptitudes, intereses, expectativas 

e necesidades do alumnado; a orientación educativa e profesional do estudantado; o 

esforzo compartido por alumnado, nais, pais ou titores e titoras legais, profesorado, 

centros, administracións, institucións e o conxunto da sociedade, e a autonomía para 

establecer e adecuar as actuacións organizativas e curriculares. Mediante eses principios 

trátase de conseguir o éxito escolar de todo o alumnado.  

Tendo en conta estes principios plantearemos a atención a diversidade do alumnado 

segundo o Decreto 229/2011 do 7 de decembro que regula a atención a diversidade na 

CCAA de Galicia. 

Como xa comentamos, temos unha alumna que presenta un déficit auditivo polo que 

presenta unhas necesidades educativas que se concretarán coas seguintes pautas de 

actuación, xa que a súa deficiencia non require de medidas extraordinarias de atención: 

Procuraremos facer unha comunicación oral clara, con un bo ton de voz, cun ambiente 

xeral silencioso, apoiándonos en imaxes (pictogramas). Permitiremos sempre a 

mobilidade en busca da fonte de son. Os grupos serán rotativos, para traballar as 

relacións interpersoais. Nas actividades grupais identificaremos ao falante con un 

obxecto, o Pau de parlamentar. Flexibilizaranse os tempos de resposta e comprenderase 

os tempos de silencio así como as situacións de non comunicación ou non resposta. 

A ORDE do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios 

para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non 

universitario con NEE, e o Decreto 105/2014 (Artigo 16), definen os alumnos con NEAE e 

determinan que terán unha atención especializada, e o profesorado buscará a non 

discriminación, a normalización e a integración: 

a) Alumnos que requiren atención educativa diferente á ordinaria por presentar NEE. 

Disporemos de recursos para que os alumnos con NEE, temporais ou permanentes, 

poidan acadar os obxectivos establecidos con carácter xeral. 

b) Transtorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH). 
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c) Os alumnos que presentan  altas capacidades intelectuais, serán obxeto dunha 

atención específica por parte da Administración, esta adoptará as medidas necesarias 

para identificar e avaliar as súas necesidades. A Orde 22/xullo/1997, regula as 

condicións de flexibilización. 

d) O alumnado de incorporación tardía ao sistema educativo, favorecer a incorporación 

aos alumnos procedentes de países estranxeiros. (Orde do 20 de febreiro de 2004). 

Na clase á que vai dirixida esta programación non temos ningún rapaz que presente 

NEE, pero estaremos atentos por si algún precisa de un Reforzo Educativo, que será 

aplicado polo profesorado que imparta a materia. 

 

 
RELACIÓN DE PROFESORADO QUE IMPARTIRÁ A ASIGNATURA 

 
 Dª  Mª Áurea Fernández Soto  (Coordinadora do proxecto e titora de 

6º nivel) 

 Dº  Manuel Antonio Mene Pazos (Coordinador TIC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.- COMPROMISOS EDUCATIVOS ESCOLA-FAMILIA 
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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/cepigrexava

ladares 
  

 
MODELO DE COMPROMISO 

(ANEXO X) 
(ANEXO VIII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  En valadares, a ___ de ___________ de 20___ 

 

O Titor                    A familia VºBº Xefe/a de Estudos /Director/a 

 

Asdo: ____________________ Asdo: _________  Asdo: __________________ 

D./Dª _____________________________________________________________________________ 
pai/nai/titor de______________________________________________________________________ 
alumno/a deste Centro, escolarizado no curso, _________, grupo ______ e, 
D./Dª _____________________________________________________________________________ 
Titor/a do alumno/a no Centro, comprométense a:  

COMPROMISOS QUE ADQUIRE A FAMILIA  (SINALAR O QUE CORRESPONDA) 
 

o Asistencia diaria e puntual do/a alumno/a ao Centro 
o Asistencia ao Centro correctamente aseado e cas horas de descanso 

suficientes. 
o Asistencia ao Centro cos materiais necesarios para traballar na clase. 
o Colaboración para a realizacións das tarefas propostas para casa: revisión de 

axendas e/ou cadernos. 
o Colaboración co Centro para modificar a conduta e no seguemento dos 

cambios que se produzan. 
o Entrevista semanal/quincenal/mensual co Titor/a ou Departamento de 

Orientación. 
o Reter no domicilio ao neno/a con febre ou outra enfermidade. 
o Actualizar os datos persoais para contactar en caso de necesidade ou para 

aclarar calquera circunstancia  anómala que dificulte ou impida o 
desenvolvemento da clase. 

o Outros: …………………………………………………………………………… 

COMPROMISOS QUE ADQUIRE O CENTRO   (SINALAR O QUE CORRESPONDA) 
 

o Control diario do alumno/a e a informar inmediatamente á familia. 
o Seguementos dos cambios que se produzan e a informar á familia. 
o Aplicación de medidas preventivas para mellorar a súa actitude. 
o Entrevista coa familia coa periodicidade establecida. 
o Constatar no diario de aula as tarefas extraescolares para evitar co resto do 

profesorado unha sobrecarga de traballo. 
o Outros: 

………………………………………………………………………………………………. 
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        CONTROL E AVALIACIÓN DO COMPROMISO 
FICHA PARA O CENTRO 

(ANEXO XI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DO ALUMNO/A 

Nome e 

apelidos:_______________________________________________________ 

 

Curso e grupo: _________________________________ Idade: ______ 

 

Antecedentes de conduta: 

______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________

____________ 

 
DATOS RELEVANTES SOBRE A FAMILIA: 

 

 

 

PERSOA QUE PROPÓN O COMPROMISO: 

- A familia: 
 

- O titor/a: 

MOTIVO POLO QUE SE PROPÓN O COMPROMISO: 

 

 

 

 

OBXECTIVOS E MEDIDAS DO COMPROMISO: 

 

 

 

 

mailto:ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexavaladares
http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexavaladares
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DATOS SOBRE AVALIACIÓN SI NON 

- Asiste con regularidade e puntualidade: 
- Trae os materiais para traballar. 
- Realiza as actividades da clase. 
- Amosa unha actitude respetuosa. 
- Amosa unha actitude reflexiva e de 

cooperación. 
- Respecta os compromisos. 
-  

              

            

 

  

Outros  datos de interese: 

 

 

Valoración global: 

 

 

  

 

O Titor/a                                                     

    A familia: 

 

Asdo.: _______________________     Asdo: _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN DO COMPROMISO: 

 

_______________________________________________________________ 

PERIODICIDADE DA INFORMACIÓN Á FAMILIA: 

 

_______________________________________________________________ 

DATAS DE REVISIÓN E AVALIACIÓN: 

 

_______________________________________________________________ 

ACTUACIÓNS EN CASO DE INCUMPRIMENTO 

a) Incumprimento por parte da familia. 
b) Incumprimento  por parte do titor 
c) Falta de resultado das medidas adoptada 

 

Unha vez subscrito o compromiso,  o Titor/a informará ao Equipo 

Docente e a Xefatura de Estudos quen informará á Comisión de 

Convivencia. 
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FICHA DE SEGUEMENTO-REVISIÓN DO COMPROMISO 
FICHA PARA O CENTRO 

(ANEXO XII) 

ANÁLISE DAS CAUSAS POLAS QUE NON SE PUIDERAN CUMPRIR 

DETERMINADOS OBXECTIVOS: 

 

 

 

OBSERVACIÓNS DAS ENTREVISTAS CO ALUMNO/A: 

 

 

 

 

OBSERVACIÓNS DAS ENTREVISTAS COAS FAMILIAS: 

 

 

 

 

MODIFICACIÓN DO COMPROMISO: 

 

 

 

RENOVACIÓN DO COMPROMISO: 

 

 

 

 

SUSCRICIÓN DUN NOVO COMPROMISO: 

 

 

 

 

 

O titor/a          A familia      A Dirección/Xefatura de Estudios 

 

 

Asdo.: _______________  Asdo.:____________Asdo.: ______________ 

 
 

mailto:ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es


Plan de Convivencia                                                        CEP Plurilingüe Igrexa Valadares 

265 

 

 

Capítulo IV: ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 
 
 

1.- PLAN DE CONVIVENCIA 
 
 
 

CEP PLURILINGÜE  IGREXA VALADARES 

PLAN DE 

CONVIVENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 2015-2016 
Este  PLAN DE CONVIVENCIA foi aprobado pola Dirección do Centro despois de ser avaliado 

positivamente polo Consello Escolar, o día  15  de marzo de 2016 en reunión ordinaria por 
adaptación do anterior Plan ao Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro polo que se desenvolve a Lei 
4/2011, do 30 de xuño. 
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ou titor/a legal. (Anexo XVII). 

o Ficha de inicio do expediente de absentismo. (Anexo XVIII). 

o Fichas Protocolo Xeral de Acoso e ciberacoso escolar. Estratexia galega de 

convivencia escolar 2015-2020. (Anexo XIX) 

o Fichas Protocolo Xeral en urxencias sanitarias e addenda diabete (Anexo XX). 
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autismo (TEA) 
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1.XUSTIFICACIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA. 
 Segundo a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio e o artigo 124 da Lei Orgánica 

8/2015, do 9 de decembro, de Mellora da Calidade educativa, os centros educativos 

elaborarán un Plan de convivencia no que se recollan todas as actividades que se 

programen co fin de fomentar un bo clima de convivencia dentro do Centro escolar, así 

como a concreción dos dereitos e deberes do alumnado e das medidas correctoras 

aplicables no caso de incumprimento das normas de convivencia. 

 Hoxe, xa non debemos conformarnos con ser meros transmisores de 

coñecementos, debemos formar cidadáns e cidadás de sociedades modernas , xustas, 

democráticas, igualitarias no xénero e, sobre todo, pacíficas. Feitos como a celebración 

do 30 de xaneiro (día da PAZ) a través de diferentes actos que resaltan o seu un carácter 

educativo e pretenden facilitar a convivencia escolar e fundamentalmente social son un 

claro reflexo destes avances. Tamén se incorporará ao noso PROXECTO EDUCATIVO 

DE CENTRO (PEC), un protocolo de actuación para posibles actos de violencia ou 

indisciplina. 

 Aínda que somos un colexio de primaria e, polo tanto, con poucos casos que se 

poidan encadrar nesta epígrafe, sí coidamos necesario ter elaborado, coa colaboración de 

todos os sectores educativos, un Plan de Convivencia que, chegado o caso, fixe unhas 

actuacións e serva como  protocolo de actuación. 

 O obxectivo final deste plan é, xuntamente co Plan de Acción Titorial (PAT), 

conseguir unha mellora da convivencia en toda a comunidade educativa. 

 

2. DEFINICIÓN.  
 O Plan de Convivencia é a expresión dos propósitos e actuacións educativas 

referidas ao modo en que poidan mellorarse as relacións no Centro, previr a violencia 

escolar, facilitar o desenvolvemento integral do alumnado e dar resposta aos problemas 

de convivencia que poidan xurdir dende os principios de respecto, solidariedade e 

cooperación propios dunha convivencia democrática. 

  

3. FINS E PRINCIPIOS DO PLAN DE CONVIVENCIA.  
 a) Garantir  un ambiente educativo de respecto mutuo que faga posible o 

cumprimento dos fins da educación e que permita facer efectivo o dereito e o deber de 
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aproveitar, de forma óptima, os recursos que a sociedade pon a disposición do alumnado 

no posto escolar. 

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

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

discriminación das persoas.  

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

eficaces. 

 d) O recoñecemento ao profesorado, en especial aos membros dos equipos 

directivos dos centros docentes, das facultades precisas para previr e corrixir as condutas 

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

 e) A corresponsabilidade das nais e pais ou das titoras ou titores no mantemento 

da convivencia nos centros docentes, como un dos principais deberes que lles 

corresponden en relación coa educación dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas. 

 f) Promover a resolución pacífica dos conflitos e fomentar valores, actitudes e 

prácticas que permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas, avanzar 

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

escolar. 

 g) A promoción da sensibilización dos distintos sectores que interveñen na 

educación sobre a importancia da convivencia como parte fundamental para o 

desenvolvemento persoal e social do alumnado. 

h) A participación das familias e demais membros da comunidade educativa   no 

proceso educativo orientarase  nos seguintes principios: 

I. Participación de todos os sectores afectados na programación xeral do ensino polos 

poderes públicos que garante o punto 5 do artigo 27 da Constitución española e o 

artigo 118 da Lei orgánica de educación. 

II. Regulación de procedementos de consulta e participación directa das familias, e, de ser o 

caso, doutros colectivos da comunidade educativa, no ensino, complementarios das canles 

institucionalizadas de participación nel e no funcionamento e goberno dos centros 

docentes previstos na lexislación educativa. 

III. Mellora da comunicación entre o profesorado e as nais e pais ou as titoras ou titores para 

facilitar a estes o exercicio dos dereitos e o cumprimento dos deberes que lles 

corresponden en relación coa educación dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas. 
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4. OBXECTIVOS XERAIS DO PLAN DE CONVIVENCIA. 
a. Facilitarlles aos órganos de goberno e ao profesorado instrumentos e recursos en relación 

coa prevención da violencia e a mellora da convivencia no Centro. 

 

b. Concienciar e sensibilizar a Comunidade Educativa sobre a importancia dunha adecuada 

convivencia escolar e sobre os procedementos para mellorala e acadar un ambiente 

educativo que permita o óptimo aproveitamento dos recursos que a sociedade pon a 

disposición do alumnado. 

 

c. Fomentar no Centro os valores, as actitudes e as prácticas que permitan mellorar o grao 

de aceptación e cumprimento das normas e avanzar no respecto á diversidade e no fomento 

da igualdade entre homes e mulleres. 

 

d. Facilitar a prevención, a detección, o tratamento, o seguimento, a xestión e a resolución 

dos conflitos que se poidan producir no Centro e aprender a utilizalos como fonte de 

experiencia e aprendizaxe. 

 

e. Facilitar a prevención, detección e eliminación de todas as manifestacións de violencia, 

especialmente do acoso escolar, da violencia de xénero e das actitudes e comportamentos 

xenófobos e racistas. 

 

f. Facilitar a conciliación ou a mediación para a resolución pacífica dos conflitos. 

 

g. Contribuír desde o ámbito da convivencia á adquisición das competencias básicas, 

particularmente das competencias social e cidadá e para a autonomía e iniciativa persoal. 

 

h. Fomentar e facilitar a participación, a comunicación e a cooperación das familias no 

mantemento da convivencia no Centros. 

 

i. Establecer, incrementar e consolidar as relacións con entidades e institucións do contorno 

que contribúan á construción de comunidades educadoras e a unha convivencia de calidade 

que potencie os dereitos e as liberdades fundamentais. 

 

5. DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN DA CONVIVENCIA NO CENTRO. 
 5.1. Características do Centro e do seu contorno que contextualizan a 
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intervención educativa. 
O CEP PLURILINGÜE  IGREXA VALADARES é un centro con máis de corenta 

anos de existencia, de tipo rural situado no barrio das Barrocas  (parroquia de Santo 

André de Valadares) nunha zona rururbana,  pertencente ao Concello de Vigo. 

Dende a súa inauguración – ano 1967- o edificio pasou por unha serie de reformas 

e adaptacións as novas necesidades educativas. 

O alumnado procede de diferentes barrios: Portal, Costa, Garrida, Carregal, Seixos, 

Igrexa, Barrocas, Freixo e algúns de Matamá. 

O entorno social do colexio é o propio dunha zona na que se intercalan os aspectos 

obreiros e os agrarios, xa que a maioría das familias traballan nestes dous sectores. 

O aspecto cultural mellorou bastante nos últimos anos  sendo xa hoxe moitos os 

alumnos e alumnas que se incorporan a Universidade. En calquera caso, case toda a 

actividade cultural da zona sigue xirando arredor dunha entidade: O centro Cultural e 

Veciñal de Valadares. 

Este centro mantén un alto grao de colaboración co Colexio a través da 

programación ao longo do curso de varias actividades conxuntas. Así mesmo podemos 

considerar que aporta recursos humanos, fundamentalmente, a aquelas actividades que 

se demandan dende o centro.  

Tamén mantemos unha estreita relación co Concello de Vigo especialmente co seu 

departamento de Acción Social en materia de axudas de comedor, absentismo escolar, 

control de situacións de extrema necesidade, etc. Asemade, tamén é moi positiva a 

relación do Centro coa ANPA (encargada da  xestión da aula matinal e o servizo de 

gardería despois do comedor escolar). 

O CEP Plurilingüe Igrexa Valadares desenvolve varios proxectos: Plambe (2007), 

Proxecto de Centro Plurilíngüe (2011), Proxecto de Fomento da Lingua Galega, Plan 

Director e Plan Proxecta. 

O noso Centro ven desenvolvendo nos últimos anos en colaboración co Concello 

de Vigo actividades dirixidas á mellora da convivencia no Centro, algunhas delas son 

“Camiña con nós pola igualdade”, charlas sobre concienciación e prevención de 

drogodependencias e charlas para familias sobre temas de interese. 

 

5.2. Aspectos da xestión e organización do Centro que inflúen na 
convivencia. 
 O Centro ten unha estrutura organizativa e de xestión que favorece un bo clima de 
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convivencia. Poténciase a participación na vida do Centro dos distintos sectores da 

comunidade educativa, as familias na acción titorial e a participación na toma de decisións 

dos representantes da ANPA ou persoal de administración e servizos.  

Dáse moita importancia á participación do alumnado na toma de decisións sobre a 

xestión dos espazos comúns do recreo: biblioteca, ludoteca (nos período nos que está 

aberta), así como na organización de actividades deportivas e lúdicas, sometidas 

periodicamente a unha revisión do seu  desenvolvemento. 

 A xestión do Centro facilita a participación da comunidade educativa a través da 

programación de horarios de atención ás familias que faciliten a asistencia do maior 

número posible. Así mesmo ofrécese información puntual ás familias sobre as actividades 

do centro a través da web do colexio, expositores e taboleiros e circulares informativas.  

 

 5.3. Estado das relacións e da participación na vida do Centro por parte do 
profesorado, do alumnado, das familias, do persoal de administración e servizos e 
de atención educativa complementaria, así como doutras institucións e entidades 
do contorno. 
  O CEP Plurilingüe Igrexa Valadares conta durante o curso 15-16, con  dez 

unidades de Educación Primaria, un aula de Apoio á integración e un aula de audición e 

linguaxe, dúas mestras de Lingua inglesa, unha mestra de Lingua francesa, un mestre de 

Educación Física e unha Orientadora. A ratio media está arredor dos 15 alumnos/as por 

nivel. 

 Somos dezaoito mestres/as, dos cales 16 somos definitivo/as no Centro, 2 teñen 

destino provisional e dúas mestras imparten Relixión Católica. Contamos co seguinte 

persoal non docente: unha cociñeira, dúas axudantes de cociña, tres limpadoras e un 

conserxe pertencentes estes últimos ao Concello. Contamos cos servizos ofertados pola 

ANPA para realizar as tarefas de aula matinal e servizo de gardería despois do comedor 

escolar. Membros da ANPA colaboran na atención ao alumnado de Educación Infantil 

durante o comedor escolar. A EEI Monte do Alba está adscrita a este Centro para uso do 

comedor escolar.  

Familias e alumnado 
O nivel académico das familias, polo xeral, é de estudios medios ou superiores. 

Non se dan situacións de marxinación, nin rexeitamento social. 

As familias do alumnado teñen un nivel socio-cultural medio-alto maiormente son 

traballadores en activo. O grao de absentismo escolar é baixo (sempre xustificado). As 
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relacións do Centro, tanto coas familias como coa ANPA son de colaboración. 

 

No tocante ao alumnado, os niveis de maduración son maiormente normais. A 

porcentaxe de alumnado con necesidades educativas especiais ou dificultades de 

aprendizaxe considerase normal.  

Os resultados da avaliación de diagnóstico amosan un nivel dos nosos alumnos 

moi satisfactorio nas áreas avaliadas. 

 
Localidade 

Valadares é unha localidade que creceu moito nos últimos anos. Moitas familias 

retornan ás casas familiares debido a situación económica. O número de prazas 

demandadas, pola contra, non é tan abundante, debido á gran oferta educativa da zona: 

CPR Andersem, CPR Barreiro, CEIP Sobreira Valadares, EEI Monte do Alba e o IES 

Valadares. 

O Concello é unha Institución que colabora directamente co Centro aportando, 

ademais de persoal, unha variada oferta de actividades que se consideran moi 

beneficiosas: obradoiros, charlas, saídas escolares, etc. 

Na localidade teñen lugar numerosas actividades lúdicas, culturais e deportivas ao 

alcance do noso alumnado, o cal participa activamente na maioría delas (actividades 

deportivas, escola de música, natación, etc.). 

O Centro colabora estreitamente co Centro Cultural, ofrecendo as súas instalacións 

para a realización de diferentes actividades. 

 

5.4. Conflitividade detectada no Centro, indicando o tipo e número de 
conflitos que se producen e os sectores implicados nestes. 

Aínda que o noso Centro non se considera un Centro conflitivo, os principais 

problemas que se dan son os propios de nenos/as, como por exemplo: 

 Exceso de competitividade nalgúns alumnos/as. 

 Non escoitar nin respectar aos demais compañeiros/as. 

 Falta de respecto entre alumnos/as. 

 Pouca tolerancia. 

 Insultos e berros entre compañeiros/as. 

 Falta de hábitos de participación en debates, correccións,… 
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 Ridiculización dos compañeiros/as. 

 Disrupción na aula: falar a destempo, levantarse sen permiso, falar cos 

compañeiros/as. 

 Esquecemento do material para o desenvolvemento da clase. 

 

As causas probables que ocasionan estes problemas son: 
 Seguimento de modelos erróneos. 

 Pouca atención por parte dalgúns familiares. 

 Desestructuración de familias. 

 

O diagnóstico do Centro foi baseado na observación directa do comportamento do 

alumnado, así como na indirecta a través da análise de traballos e comportamentos 

postos de manifesto nas sesións de avaliación ou da análise e diagnóstico das enquisas 

de convivencia que a través da aplicación informática Educonvives a Consellería de 

Educación puxo a disposición das familias, alumnado de 5º de Educación Primaria e 

profesorado. Estas enquisas e o resultado das mesmas recóllense no anexo deste 

documento. 

 A pesar de que o rendemento académico pode considerarse satisfactorio, o 

comportamento, o clima da clase, as habilidades sociais e os valores en xeral son tarefas 

que hai que seguir traballando para acadar unha educación integral. 

  

5.5. Actuacións desenvolvidas no ámbito da convivencia e efectividade 
destas. 

Aínda que, como se sinalou no apartado anterior, no Centro non hai índices 

elevados de situacións problemáticas en canto á convivencia, si é verdade que,  en 

ocasións, detectamos comportamentos inadecuados que merecen ser reflectidos para 

tratar de corrixilos: 

 Non iniciar interaccións cos outros nenos/as. 

 Sometemento ao que din os outros/as por temor a ser excluído do grupo. 

 Hostilidade cos máis débiles. 

 Inhibición en situacións de grupo. 

 Falta de habilidades e recursos para solucionar problemas de forma pacífica. 

 Solución de conflitos cos iguais de forma agresiva. 
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 Medo a falar en público. 

 Non aceptar as críticas que se lle fan. 

 Faltas de respecto, insultos. 

  

A isto hai que engadirlle o feito de que a sociedade volveuse mais complexa e 

cambiou moito os seus valores e metas apuntando cara á consecución do éxito e poder 

material por enriba dos obxectivos de intereses de grupo, interpersoais e solidarios. 

Ademais, a familia modificou o rol que desenvolvía na socialización dos seus 

membros delegando ás veces, en exceso, noutras instancias o ensino do comportamento 

interpersoal. 

Para establecer actuacións que melloren a convivencia,  noso punto de partida deberá 

basearse nas seguintes consideracións: 

I. A escola e a aula son o contexto social no que os nenos/as pasan gran parte do 

seu tempo relacionándose entre si e con adultos, polo que é un dos entornos máis 

relevantes para o seu desenvolvemento social e, polo tanto, para potenciar e 

ensinar habilidades sociais ao alumnado. 

II. As habilidades sociais deberán ensinarse directa e sistematicamente, o que implica 

incluílas no currículo ordinario, delimitando un tempo no horario e deseñando 

actividades didácticas a realizar para a consecución dos obxectivos propostos. 

 

Considerando isto, comezamos este curso poñendo en marcha un programa de 

habilidades sociais para 3º e 4º curso que serán ampliados progresivamente xunto con 

outras medidas de carácter complementario que se desenvolven no punto 7 deste 

documento.  

 

6. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO PLAN DE CONVIVENCIA DERIVADOS DA 
ANÁLISE PREVIA. 
 

6.1. Obxectivos relativos á regulación da convivencia no Centro. 
A. Conseguir que os alumnos/as  aprendan e practiquen o comportamento que se 

espera acaden como cidadáns libres, responsables e solidarios ao final da súa 

escolarización. Este obxectivo, implica: 
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 Aprender valores e comportamentos prosociais dende o currículo e as relacións de 

ensino e aprendizaxe. 

 Practicar condutas solidarias con outros, cooperar e colaborar cos compañeiros e 

outros membros da comunidade escolar. 

 Participar de modo responsable na vida do Centro. 

B. Posibilitar a resolución educativa dos conflitos e a intervención eficaz nos 

problemas de convivencia escolar. 

 

 6.2. Obxectivos referidos á prevención de conflitos. 
A. Lograr a implicación de todos os membros da Comunidade escolar no proceso de 

discusión, fixación, difusión e apropiación de normas de convivencia. 

B. Ter sempre actualizada a información sobre os alumnos/as que permita prever, 

detectar e anticiparse a posibles problemas de convivencia. 

C. Propiciar un clima de relacións que permita vivir e interiorizar os valores que 

propicien unha boa convivencia. 

D. Aprender e practicar comportamentos cívicos, habilidades sociais, educación en 

valores, educación emocional, etc. 

 

 6.3. Obxectivos referidos a mellorar as condicións de ensino e aprendizaxe. 

Favorecer o aprendizaxe e a integración escolar de todos os alumnos/as, 

desenvolvendo un entorno educativo que facilite o “éxito escolar”, é dicir, que propicie que 

os alumnos/as aprendan e posúan un sentimento de vinculación e pertenza á 

Comunidade Escolar.  

 

6.4. Obxectivos par acadar a participación, implicación e colaboración de 
todos os membros da Comunidade Educativa. 

Propiciar a participación e a colaboración da Comunidade Educativa na educación 

e na construción dun Centro verdadeiramente educativo para todos. Este obxectivo 

implica que:  

 As prácticas educativas do Centro sirvan de referencia para as prácticas sociais e 

individuais. 

 A comunidade educativa colabore no mantemento e desenvolvemento desas 

prácticas. 
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   6.5 Obxectivos relacionados coa intervención ante problemas graves de 
convivencia e acoso escolar. 

          Dispoñer de procedementos e protocolos de actuación específicos ante problemas 

graves de convivencia que vulneren os dereitos dos membros da Comunidade Educativa. 

 

 

7. DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS, DAS MEDIDAS OU DOS PROGRAMAS QUE SE 
VAN DESENVOLVER PARA FAVORECER A CONVIVENCIA, INCLUINDO MEDIDAS  
PREVENTIVAS E DE SENSIBILIZACIÓN ASÍ COMO, ACTUACIÓNS ORGANIZATIVAS, 
CURRICULARES E DE COORDINACIÓN. 
 

7.1. ACTUACIÓNS ORGANIZATIVAS, CURRICULARES E DE COORDINACIÓN. 
7.1.1 Actuacións xerais 

 Establecemento dunha guía de boas prácticas para o profesorado e medidas para 

abordar a disrupción. 

 Distribución en cada aula dunha Carpeta de Titoría con documentos relativos á 

Convivencia Escolar. 

 Distribución horaria de períodos de garda e vixianza nas entradas e saídas e 

recreos. 

 Establecemento dun modelo de rexistro de  incidencias, comunicación ás familias, 

control de faltas de asistencia e saídas e entradas durante o horario lectivo. 

 Establecemento de diferentes canles de comunicación para favorecer o 

coñecemento das normas do Centro. 

 Planificación dun plan de traballo anual. 

 Organización dun Programa de Apoio e Reforzo Escolar por parte do profesorado, 

para mellorar o éxito escolar e a autoestima de todos os seus membros. 

 Intervención educativa a través da figura do "alumnado axudante" ou "mediadores 

da paz", formación e seguimento. 

 Organización dun equipo de “colaboradores da Biblioteca”, “colaboradores do 

comedor escolar” e “coidadores do medio ambiente”. 

 Colaboración e asesoramento do Departamento de Orientación naqueles aspectos 

que se lle requira, ademais de ofrecendo suxestións de cara á intervención nas 

Titorías. 

 Creación da Comisión de Convivencia no seo do Consello Escolar. 

 Establecemento dos dereitos e deberes dos distintos compoñentes da Comunidade 

Educativa. 

 Organización das funcións e competencias dos diferentes órganos e profesionais 

que traballan no Centro. 

 Criterios de adscrición do profesorado e alumnado. 
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7.1.2. Mediadores de paz: 
O Centro potenciará a resolución pacifica de conflitos a través da creación dos 

“Mediadores de Paz”. Estes estarán formados por un grupo de alumnos/as que realizarán 

funcións de mediación entre iguais. Dito grupo será coordinado pola Xefatura de Estudos 

e o Departamento de Orientación. Formarán parte do mesmo aqueles alumnos/as que, 

tras realizar unha formación específica, reúnan as condicións para poder desenvolver este 

traballo.  

7.1.3. Coidadores do medio ambiente: 
Consiste nun grupo de alumnos/as que, tras recibir unha formación específica, 

encargarase de concienciar ao resto do alumnado do Centro (sobre todo nos recreos) da 

necesidade de coidar o entorno.  

7.1.4. Esquema de actuación ante unha situación de conflito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.5.  

 

7.1.5  Modelo de boas prácticas para a resolución de conflitos na aula: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL/MANEXO DA INTERACCIÓN 
(PROCESO DE COMUNICACIÓN) 

 NON VERBAL: 
- Xestos/miradas que indiquen unha conduta. 

- Corporal: invadir o espazo do alumno/a disruptivo/a. 

- Como recursos de reacción á disrupción: 

   Disrupción leve: no otorgar atención. 

   Momento xeralizado de dispersión: silencio de espera. 

 ESTILO E TONO 
- En exposición: cercanía. Recursos: humor (non sarcasmo). 

- En chamadas de atención: seriedade, brevidade. 

- Ante condutas contra a norma: seriedade, brevidade. 

(Explicitar consecuencias baseadas nas normas da aula. Segundo os casos, 

propoñer alternativas de corrección ao alumnado). 

 CONTIDO E TÉCNICAS 
- Se é posible, indicacións centradas na tarefa (non na persoa). 

- Mensaxes en primeira persoa. Expresión de sentimentos. 

- Bombardeo de ideas (batería de preguntas sobre o tema) 

- Reflexión grupal sobre o acontecido. 

  

 

PROPOSTAS METODOLÓXICAS 

 COMPROMISOS XERAIS 
- Alta atención do profesor/a: supervisión e control de posibles desaxustes antes de 

que ocorran. 

- Elaboración participativa de normas-consecuencias. 

- Promover o éxito. Reforzo positivo (verbal e non verbal). Apoios necesarios.  

- Fomentar as boas relacións interpersoais. 

 ACORDOS METODOLÓXICOS 
- Sesións planificadas pero flexibles. 

- Diferentes formas de agrupamento,espazos e ritmos (presión/atracción/pausas) 

- Diferentes metodoloxías para diferentes estilos de aprendizaxe. 

- Aprendizaxe entre iguais e aprendizaxe cooperativo. 

- Prever cambios de actividade. 

- Diferentes estratexias de avaliación: observación, corrección de actividades, esforzo, 

entrevistas,... 
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7.2 ACTUACIÓNS DIRIXIDAS A GARANTIR A PARTICIPACIÓN DA COMUNIDADE 
EDUCATIVA NA MELLORA DA CONVIVENCIA ESCOLAR E A RESOLUCIÓN 
PACÍFICA DE CONFLITOS. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN. 

7.2.1 Actuacións para a mellora da convivencia escolar. 
A) Actuacións para mellorar a integración do alumnado no Centro: 

 Presentación do Plan de Convivencia e NOFC no primeiro Claustro do curso ao 

profesorado e ao alumnado durante tempos adicados á titorías. 

 Actuación coherente de todo o profesorado en materia de convivencia para evitar 

ambigüidades e contradicións que poidan confundir ao alumnado e propiciar diferentes 

comportamentos segundo o profesor presente. 

 Establecemento dun clima de clase adecuado dende as primeiras semanas para mantelo 

durante todo o curso. 

 Accións encamiñadas a fomentar valores democráticos mediante actividades como a 

elección de delegados/as ou encargados/as de clase. 

 Accións dirixidas a incidir na educación en valores e na mellora do entorno físico como é o 

traballo de recollida de residuos no patio ou nas tarefas de colaboración e axuda entre iguais 

na Biblioteca e comedor escolar. 

 Desenvolvemento do Plan de Acción Titorial. Utilizaranse tempos dedicados ás Titorías 

para o coñecemento por  parte do alumnado das normas, dereitos e deberes e posibles 

sancións. 

 Desenvolver actividades mediante documentos ad hoc: "Día Escolar Pola Paz e a non 

Violencia", etc. 

 Organización de actividades que favorezan a igualdade entre mulleres e homes, a 

resolución pacífica de conflitos e a non discriminación por razón de raza, sexo, etc. 

 Participación en obradoiros de igualdade organizados polo Concello “Camiña con nós pola 

igualdade”. 

 

B) Actuacións para favorecer a relación familia - escola 
 O procedemento para garantir que as familias coñezan as normas de convivencia do 

Centro será a través do establecemento de diferentes canles:  

a) Reunións iniciais e tamén periódicas. 

b) Entrevistas individuais. 

c) Folletos e notas informativas. 

 Organización de charlas para nais/pais sobre diferentes temáticas relacionadas coa 

convivencia.  
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 Participación en actividades complementarias e lúdicas organizadas polo Centro en 

colaboración coa ANPA. 

 Promover a participación das familias, asesorándoas e informándoas naquilo que poden 

colaborar en relación cos seus fillos/as: autonomía, valores, normas, etc. 

 Establecemento dos compromisos de convivencia familia-centro escolar. 

 Potenciación da formación permanente do profesorado en materia de convivencia escolar. 

 Organizar xornadas de portas abertas para o alumnado de 1º de Educación Primaria. 

 

C) Actuacións destinadas á programación das necesidades de formación da 
Comunidade Educativa. 

 
ALUMNADO: 

 Planificar e desenvolver desde o Plan de Acción Titorial as habilidades sociais, 

colaboración entre iguais, dereitos como persoas e polo tanto deberes cara ós demais, 

educación en valores, educación democrática, etc. 

 Ademais dos aspectos propios da función titorial, outros aspectos importantes serían: 

- Estratexias de mediación entre iguais dentro dun plan de formación para a 

implantación dun servizo de mediación escolar no Centro. Formación específica 

dirixida a alumnado (preferentemente de 5º e 6º de Educación Primaria) que desexe 

participar neste programa.  

- Formación específica para a prevención do acoso entre iguais e riscos da Internet. 

Realizaránse a través de programas concretos, Charlas para Familias e “Plan Director”. 

 

PROFESORADO: 
 De cara á axuda na xestión con grupos heteroxéneos estaría a formación en técnicas de traballo 

cooperativo, habilidades sociais e técnicas de primeiros auxilios. Estratexias de intervención co 

alumnado e as familias. 

 Outro aspecto relacionado coa xestión de aula e de gran importancia para a creación dun clima 

favorable para a convivencia estaría o desenvolver estratexias de dinámica de grupos, estratexias 

de prevención e resolución de conflitos, estratexias de prevención do acoso entre iguais, etc. 

 

FAMILIAS: 

 Actividades puntuais e de ámbito xeral como Conferencias ou mesas redondas sobre temas tales 

como “ Prevención e resolución de conflitos” ou “Orientacións para o tránsito de etapa educativa”. 
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7.3 ACTUACIÓNS DIRIXIDAS Á PREVENCIÓN DE CONDUTAS CONTRARIAS ÁS 
NORMAS DE CONVIVENCIA. DIFUSIÓN DAS NORMAS E ACCIÓNS DE 
SENSIBILIZACIÓN E PROTOCOLOS DE DETECCIÓN TEMPERÁ. 

7.3.1 Actuacións preventivas e para a detección da conflitividade. 
a) Actividades de acollida para o alumnado que se matricula por primeira vez no Centro e 

para as súas familias. 

 Presentación do Plan de Convivencia e NOFC ao principio de curso aos pais/nais, 

alumnos/as: 

- Na reunión coas familias de 1º curso de EP durante o mes de xuño, así como, no 

período de adaptación deste alumnado durante o mes de setembro. 

- No contexto da Titoría no caso de que se produzan incorporacións a un curso non 

previsto no Plan de atención ao alumnado de 1º curso de EP. 

- No procedemento establecido no Plan de Atención ao alumnado procedente do 

estranxeiro. 

b) Actividades para a sensibilización: 

b.1)  fronte aos casos de acoso e intimidación entre iguais: 

- Actividades de mellora de cohesión grupal. 

- Programa de desenvolvemento das HHSS. (Anexo XXIII). 

- Uso responsable das redes sociais. Plan Director. 

- Protocolo acoso escolar (apartado 8). 

b.2) na igualdade entre homes e mulleres para previr posibles situacións de 

violencia de xénero. 

- A coeducación será unha das liña instrumental na acción titorial.  

b.3) na non discriminación por razón de raza, sexo, procedencia e condición 

persoal ou social. 

- Asembleas de clase para analizar a convivencia en cada grupo e propoñer actuacións de 

mellora. Comunicación das conclusións nas reunións do Departamento de Orientación e Xuntas 

de Avaliación. 

- Campañas de sensibilización e prevención contra o maltrato entre iguais, igualdade e non 

discriminación. 

- Dar a coñecer á Comunidade Educativa o Programa de Formación e posta en marcha da 

figura de Mediadores /as de Paz e Axudantes de Patio que se desenvolverá no Centro. 

- Dar a coñecer á Comunidade Educativa a creación dun grupo de Coidadores do Medio 

Ambiente formado por alumnos/as do Centro. 
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- Dar a coñecer á Comunidade Educativa da creación dos grupos de Colaboradores de 

Biblioteca e Comedor Escolar. 

- Desenvolvemento dun Programa de Habilidades Sociais e Solución de Conflitos. 

 

7.4 MEDIDAS PARA PREVIR, DETECTAR, MEDIAR E RESOLVER CONFLITOS. 
COMPROMISOS DE CONVIVENCIA. DETECCIÓN DE CONFLITIVIDADE. 
CONCILIACIÓN OU MEDIACIÓN. 

7.4.1  Protocolos de actuación e documentos. 
 Adaptación do protocolo xeral da Consellería para a prevención, detección e tratamento do 

acoso escolar ao contexto do Centro e ao seu entorno.(Apartado 8 deste documento) 

 Adaptación ou elaboración de documentos para a tramitación de procedementos en 

materia de convivencia. (Anexos deste documento). 

o Informe do profesorado sobre comunicación sobre condutas disruptivas nas aulas. 

(Anexo I) 

o Informe da Comunidade Educativa sobre condutas contrarias ás Normas de 

Organización, Funcionamento e Convivencia. (Anexo II) 

o Enquisa ás familias (Anexo III) 

o Ficha de avaliación do Plan de Convivencia (Anexo IV) 

o Cuestionario sobre a Convivencia no Centro (Anexo V). 

o Informe de recollida inicial de información ante un suposto caso de acoso escolar. 

(Anexo VI) 

o Guía de observación familiar con indicadores para identificar a posibles alumnos/as 

acosados/as. (Anexo VII) 

o Modelo de informe  de acoso escolar. (Anexo VIII). 

o Informe de análise da convivencia no Centro (Anexo IX) 

o Modelo de Compromiso Educativo escola - familia. (Anexo X) 

o Ficha para o Centro: control e avaliación do compromiso (Anexo XI) 

o Ficha de seguimento - revisión do compromiso . (Anexo XII) 

o Compromiso de aceptación do Programa de Mediación Escolar (Anexo XIII). 

o Modelo de solicitude de uso das instalacións escolares. (Anexo XIV). 

o Modelo de concesión de permiso para uso das instalacións escolares. (Anexo XV). 

o Modelo de convocatoria de reunión entre o pai/nai ou titor/a legal do alumno/a 

absentista e o profesor/a titor/a. (Anexo XVI.) 

o Acta da reunión entre o profesorado titor/a do alumno/a absentista e o seu pai/nai 

ou titor/a legal. (Anexo XVII). 

o Ficha de inicio do expediente de absentismo. (Anexo XVIII). 
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o Fichas Protocolo Xeral de Acoso e ciberacoso escolar. Estratexia galega de 

convivencia escolar 2015-2020. (Anexo XIX) 

o Fichas Protocolo Xeral en urxencias sanitarias e addenda diabete (Anexo XX). 

o Parte Sinistro Responsabilidade Civil (Anexo XXI). 

o Informe cuestionarios  Convivencia Escolar aplicados ás familias, profesorado e 

alumnado de 5º de EP a través da aplicación Educonvives (Anexo XXII). 

o Programa de desenvolvemento das habilidades sociais (Anexo XXIII). 

 Protocolos de actuación que rexerán no noso Centro: 

A. Protocolo na intervención ante problemas de disrupción na aula. 

B. Protocolo de colaboracións: Mediadores da Paz e Axudantes de Patio, Coidadores 

do Medio Ambiente, Colaboradores de Comedor e Encargados de Biblioteca. 

C. Protocolo de procedemento conciliado. 

D. Protocolo de compromisos educativos e de convivencia. 

E. Protocolo de Absentismo Escolar. 

F. Protocolo de actuación ante situación de acoso ou ciberacoso (Desenvolto no punto 

8 deste documento). 

G. Protocolo de actuacións ante urxencias sanitarias e enfermidade crónica 

(Desenvolto no punto 9 deste documento). 

 

 

A. PROTOCOLO NA INTERVENCIÓN ANTE PROBLEMAS DE DISRUPCIÓN NA 
AULA. 

 Este protocolo pretende asegurar que, de xeito sistemático, se informe das 

condutas disruptivas que se producen, se proceda ao análise das mesmas e se tomen 

decisións sobre as actuacións máis adecuadas para extinguir esas condutas.  

O protocolo inclúe as seguintes actuacións axeitadas: 

 

Medidas preventivas e de control 
a) Xestión eficaz, serán todas aquelas medidas que se poidan establecer na aula e que 

contribúan a previr a aparición de condutas disruptivas ou ben a axudar a controlalas 

dende o seu inicio. 

b) Incrementar os comportamentos desexables mediante o reforzamento positivo dos 

mesmos. 

c) Construír un bo clima de clase en base á participación, elaboración e coñecemento das 

normas que regularán a convivencia na aula. 
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d)  Acadar o maior nivel de adaptación curricular posible mediante as oportunas medidas 

ordinarias e extraordinarias e a introdución de novas metodoloxías. 

 

Medidas ante a aparición dun problema 
a) Redactarase o correspondente informe no rexistro de incidencias da aula e informarase do 

mesmo ao equipo docente. O Titor/a do alumno/a coordinará todas as actuacións 

posteriores. 

b) O titor/a trasladará esta información ao resto dos profesores/as do grupo para que 

observen se nas súas clases se produce este tipo de condutas. 

c) En caso necesario, reunirase o equipo de profesores/as para valorar a situación. 

d) Se se precisa completar a información, o Orientador/ao e o Titor/a manterán entrevistas co 

alumno e coa súa familia. 

e) Posteriormente elaborarase un plan de acción que se comunicará a todos os profesores do 

grupo. 

f) Se a gravidade o require e o profesor/a precise derivar ao alumno/a á Xefatura de Estudos, 

ademais de rexistrar a incidencia, deberá redactar o correspondente informe (Anexo II). 

 

Procedemento sancionador 
a) A sanción deberá producirse o máis inmediatamente posible despois do acto que a 

ocasiona. 
b)  A sanción debe responder a criterios de consistencia, isto é, os mesmos actos serán 

sancionados sempre. 
c) Deberá ser suficientemente intensa como para que , coa maior brevidade posible, o 

alumno deixe de repetir eses actos. Evitarase a dosificación gradual xa que pode habituar 

ao alumno/a a eses castigos. 
d) A sanción acompañarase de pautas de cómo actuar; debe informarse das formas 

adaptadas e aceptables. 

 

Actuación co agresor impulsivo 
o No momento da agresión:  
Recoméndase deter a agresión sen incrementar a activación emocional do agresor para 

que non se amplíe o feito violento. Separaranse ao agredido do agresor e levaranse a un espazo 

distinto dos feitos. 

o Actuación posterior á agresión: 
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a.- O agresor debe ter a seguridade de que o seu acto non quedará impune e que será                  

                                                                                                                             sancionado de 

acordo co legalmente establecido. 

b.- A sanción imporase inmediatamente despois da agresión. 

c.- Enfatizarase que se sanciona o comportamento e non á persoa. 

o Actuacións preventivas: 
a.- Entrenarase a habilidade de controlar os impulsos agresivos. 

b.-Fomentarase a implicación das familias no reforzo das medidas educativas realizadas no 

contexto escolar, de tal xeito que os alumnos/as perciban que nin a familia nin a escola van 

permitir determinadas condutas. 

 B. PROTOCOLO DE COLABORACIÓNS:  
 Coa finalidade de mellorar a adaptación ao Centro e potenciar a resolución pacífica 

de conflitos o Centro contará con: 

 

 Alumnos/as Mediadores da Paz e Axudantes de Patio. 

1º. DIRECTRICES PARA A CREACIÓN DOS EQUIPOS DE MEDIACIÓN. 

- Formarán parte do mesmo aqueles/as alumnos/as de 5º  e 6º de EP, que tras realizar unha 

formación específica reúnan as condicións para poder desenvolver esta función. 

- Serán coordinados pola Xefatura de Estudos. 

- Contarán coa colaboración e formación do Departamento de Orientación 

- Contarán coa aprobación das familias para que os seus fillos participen neste programa. 

- O alumnado que decida participar no programa firmará un modelo de compromiso no que 

se asumirán as funcións do mesmo. 

- Os equipos de mediación basearanse nos principios de neutralidade e confidencialidade. 

 

2º.OBXECTIVOS DO PROGRAMA DE MEDIADORES DA PAZ 

- Fomentar a colaboración, o coñecemento e a procura de solucións en problemas 

interpersoais no ámbito educativo. 

- Reducir os casos de acoso entre alumnos e alumnas. 

- Diminuír a conflitividade e con elo, a aplicación de medidas sancionadoras. 

- Mellorar a seguridade de todos os membros da comunicade educativa. 

- Favorecer a xestión e participación directa do alumnado na resolución de conflitos 

- Crear canles de comunicación e coñecemento mutuo entre profesores e alumnos/as. 

- Incrementar os valores de cidadanía a través da responsabilidade compartida e a 

implicación na mellora do clima da afectividade. 
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3º. FUNCIÓNS DOS GRUPOS MEDIADORES DA PAZ: 

- Axudar aos compañeiros/as cando alguén lles molesta ou simplemente por padecer algún 

problema persoal e precisar que se lles escoite. 

- Liderar actividades de grupo no recreo ou clase. 

- Acoller aos recen chegados ao Centro actuando como acompañante. 

- Facilitar a mellora da convivencia no grupo. 

- Axudar aos compañeiros/as en grupo de apoio para a realización de tarefas académicas, 

por exemplo: animación á lectura, etc. 

 

 Alumnos/as Coidadores/as do Medio Ambiente. 

1º. DIRECTRICES PARA A CREACIÓN DOS EQUIPOS DE MEDIACIÓN. 

- Formarán parte do mesmo aqueles/as alumnos/as de 5º  de EP, que tras realizar unha 

formación específica reúnan as condicións para poder desenvolver esta función. 

- Serán coordinados pola Xefatura de Estudos. 

- Contarán coa colaboración e formación do Departamento de Orientación 

 

2º.OBXECTIVOS DO PROGRAMA DE COIDADORES DO MEDIO AMBIENTE. 

- Promover a formación dunha cultura da saúde e ambiental acorde co medio        

sociocultural. 

- Promover un ambiente escolar saudable mediante a identificación, control e/ou a eliminación 

de factores de risco e a potenciación de factores protectores. 

- Fomentar valores, coñecementos e comportamentos de convivencia cidadá e de participación 

para a mellora da convivencia. 

 

3º. FUNCIÓNS DOS GRUPOS DE COIDADORES DO MEDIO AMBIENTE. 

- Participar en campañas de reciclaxe, control enerxético, etc, mediante a recollida selectiva 

de pilas, papeis, etc, ou o control do prendido e apagado de luces e peche das portas en 

zonas comúns. 

- Colaborar en campañas que promovan unha educación saudable: realización de carteis, 

reparto de información e/ou froitas, etc. 

- Fomentar comportamentos de convivencia saudables. 

 

 Alumnos/as Colaboradores/as do Comedor Escolar. 
1º. DIRECTRICES PARA CREAR OS EQUIPOS DE COLABORADORES DE COMEDOR. 

- Formarán parte deste equipo os alumnos/as de 5º e 6º de Educación Primaria que sexan 

usuarios do comedor escolar.  
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- O equipo de colaboradores  recibirán unha formación específica para tales funcións 

durante os primeiros días do mes de setembro. 

- Realizarán as súas funcións distribuídos en equipos:leite, auga e restos. Os equipos 

exporanse no taboleiro do patio e comedor  e rotarán semanalmente. 

- Os colaboradores de comedor ou camareiros, os días efectivos de traballo no comedor, 

entrarán a xantar ás 14:15 horas. Ao remate realizarán as tarefas de colaboración 

coordinados pola Encargada de Comedor. 

 

2º. OBXECTIVOS DO PROGRAMA DE COLABORADORES DE COMEDOR. 

- Fomentar a colaboración, a axuda e a cooperación nas relacións  interpersoais. 

- Incrementar os valores de cidadanía a través da responsabilidade compartida e a 

implicación na mellora da convivencia. 

- Fomentar o carácter educativo do servizo. 

- Desenvolver o autonomía persoal dos usuarios. 

 

3º. FUNCIÓNS DOS COLABORADORES. 

- Axudar a recoller os restos das bandexas dos comensais máis pequenos (1º,2º e 3º) 

- 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. 

- 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.  

 

 Alumnos/as Axudantes da Biblioteca Escolar. 
1º DIRECTRICES PARA CREAR O EQUIPO DE AXUDANTES DA BIBLIOTECA. 

- Formarán parte deste equipo os alumnos/as de 6º curso de Educación Primaria que 

soliciten colaborar no desempeño das funcións propias da Biblioteca Escolar. 

- O equipo de axudantes recibirá unha formación específica para tales funcións durante o 

mes de xuño. 

- Realizarán as súas funcións distribuídos en equipos. Os equipos exporanse no taboleiro do 

patio. 

- Os axudantes da biblioteca realizarán as tarefas de colaboración coordinados pola 

profesora coordinadora do Equipo de Biblioteca. 

- Os axudantes de Biblioteca asumirán os seguintes compromisos: 
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1.- Ser axudante por un curso completo. 

2.- Acudir á Biblioteca o día que me toca. 

3.- Comer e beber antes de entrar. 

4.- Non estar no corredor. 

5.- Falar baixiño e moverme amodo. 

6.- Coidar que todos os usuarios fagan o mesmo. 

7.- Levar sempre posta a identificación correspondente. 

8.- Dirixirse con respecto e cortesía aos meus compañeiros. 

8.- Repartir as tarefas diarias do equipo por consenso e diálogo. 

9.- Resolver os problemas dialogando. No caso de non poder facelo, acudo ao profesorado 

encargado. 

10.-Facer o meu traballo con moita atención e seguindo as indicacións do profesorado 

encargado. 

 

2º.OBXECTIVOS DO PROGRAMA DE COLABORADORES DE BIBLIOTECA. 

- Colaborar na mellora da organización e funcionamento da Biblioteca Escolar. 

- Facilitar aos usuarios o acceso á información. 

- Promover e difundir os seus servizos e facilitar a súa máxima utilización. 

-     Fomentar a colaboración, a axuda e a cooperación nas relacións interpersoais. 

-     Incrementar os valores de cidadanía a través da responsabilidade compartida e a 

implicación na mellora da convivencia. 

 
3º.FUNCIÓNS DOS COLABORADORES. 

1) Axudar aos compañeiros a buscar os libros que soliciten, os lápis, marcadores, papel, 

CDs, etc. 

2) Colocar correctamente os libros nos andeis. 

3) Retirar ou reparar os libros estragados. 

4) Manter en orde os andeis. 

5) Cumprir e explicar cales son as normas que se deben cumprir na biblioteca. 

6) Manter a orde e o silencio na Biblioteca. 

7) Rexistrar as solicitudes para uso dos ordenadores e televisor. 

8) Recomendar lecturas, publicitar exposicións ou novas. 

9) Colaborar na resolución de calquera incidencia que poida xurdir. 

10) Coidar as cousas que son de todos/as: libros, mobles, ordenadores, etc. 

11) Ordenar e recoller os materiais de préstamo para o día seguinte. 

12) Colaborar nos obradoiros que se organicen na Biblioteca. 



Plan de Convivencia                                                        CEP Plurilingüe Igrexa Valadares 

293 

 

13) Transmitir ao profesorado encargado da Biblioteca calquera queixa ou solicitude que 

demanden os usuarios. 

14) Seguir as indicacións do profesorado encargado da Biblioteca. 

 
 Alumnos delegados ou encargados de curso. 

1º. DIRECTRICES PARA NOMEAR OS DELEGADOS/AS DE CURSO. 

- Cada alumno/a debe pensar en alguén que o represente. Debe ser esa persoa que sempre 

intenta solucionar os problemas de xeito razoable, dialogando. Ese compañeiro que respecta 

as opinións de todos aínda que non as comparta. Que será capaz de transmitir ao 

profesorado e ao titor/a as opinións maioritarias ou os problemas xurdidos; ese alumno/a a 

quen os demais escoitarán e no que confiarán. 

- Primeiro, presentaranse as candidaturas e exporanse os argumentos que impulsan aos 

candidatos a presentarse. 

- Despois dun par de días de reflexión levarase a cabo a votación, no que cada alumno/a 

votará por un dos candidatos. 

- Terminada a votación, procederase ao escrutinio de votos, o alumno/a que acade o maior 

número de votos será nomeado delegado/ e o que siga en número de votos será designado 

subdelegado/a. 

 

2º. OBXECTIVOS DO PROGRAMA DE DELEGADOS/AS DE CURSO 

- RESPONSABILIDADE: desenvolver o seu cargo, cumprir as súas funcións e realizar 

actividades significativas para os seus compañeiros. 

- RESPECTO: representar aos seus compañeiros e saber ser representante dos profesores 

ante o grupo; para aceptar as suxestións que lle presenten, respectando  a todos/as e 

facéndose respectar. Co esta actitude pode impulsar o progreso do grupo. 

- APERTURA: que lle permita comunicarse sen dificultade cos profesores, compañeiros/as e 

coa Dirección do Centro. Apertura para aprender a aceptar a todos/as acatando as decisións 

da maioría e conciliando as posibles peticións. 

- DISPOÑIBILIDADE: que lle facilite o estar sempre atento/a e disposto/a ante as 

necesidades do grupo. 

- CONFIANZA: que lle proporcione seguridade en si mesmo/a e no papel que debe 

desempeñar como delegado/a. 

- COMPRENSIÓN: que lle facilite a cercania cos compañeiros/as, saber interesarse e 

axudarlle nas súas dificultades. 

- FIRMEZA: Defender os intereses do grupo. 

- ESPÍRITU EMPRENDEDOR: que contribúa a propoñer e presentar alternativas na 

resolución de problemas e na marcha do curso. 
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3º. FUNCIÓNS DOS DELEGADOS/AS. 

- Representar aos compañeiros/as en reunións de delegados e servir como unha ponte 

entre os profesores, o titor/a ou o Equipo directivo e a súa clase. 

- Controlar os impresos que se van colgando na clase, por exemplo, as normas de 

convivencia, o calendario de probas o exames, avisos, etc. 

- Mediar en conflitos que xurdan na clase entre compañeiros/as ou entre estes e o 

profesorado. 

 

 Constitución da Comisión de Convivencia. (Apartado desenvolto no punto 13 

deste documento). 

 

C) PROTOCOLO DE PROCEDEMENTO CONCILIADO (Apartado desenvolto no punto 11 

deste documento). 

 
D) PROTOCOLO DE COMPROMISOS EDUCATIVOS E DE CONVIVENCIA FAMILIA - 

CENTRO ESCOLAR. 

Esta medida está indicada para o alumnado: 

 Que habitualmente non acepta as normas da aula ou do Centro. 

 Con moitas faltas de asistencia que dificultan o seu desenvolvemento académico e 

integración. 

 Con problemas de atención e aprendizaxe que inflúan no se comportamento. 

 

Con este instrumento poderemos tratar problemáticas relacionadas con: 

o Absentismo escolar. 

o Asistencia co material escolar preciso. 

o Colaboración das familias. 

o Realización de tarefas na casa. 

o Comportamento. 

 

A finalidade desta medida será evitar situacións de alteración da convivencia ou 

previr o seu agravamento. 

 

Protocolo para o seu funcionamento: 
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 O Titor/a poderá iniciar o procedemento por propia iniciativa, por suxestión do equipo 

docente ou da familia. 

 Os compromisos escola-familia adoptaranse por escrito e axustaranse ao modelo previsto 

no anexo deste Plan de Convivencia.  

 Informarase ás familias da importancia de consensuar actuacións de colaboración familia-

Centro así como de elaborar compromisos educativos e de convivencia. 

 No compromiso estableceranse os obxectivos, as medidas, as obrigacións de cada parte, 

as datas de revisión e de contacto coa familia, así como os procedementos para valorar a 

efectividade do mesmo. 

 Quedará constancia escrita da posibilidade de modificar o compromiso no caso de 

incumprimento por algunha das partes ou de que as medidas adoptadas non dean o resultado 

esperado. 

 Unha vez acordado o compromiso educativo ou de convivencia o titor/a informará ao 

Equipo Docente e dará traslado do mesmo á Xefatura de Estudos quen informará á Comisión 

de Convivencia. A Comisión de Convivencia proporá a adopción de medidas e iniciativas no 

caso de incumprimento dos compromisos adoptados. 

 

E) PROTOCOLO DE ABSENTISMO ESCOLAR. 
Segundo as instruccións da Consellería de Educación do 31 de xaneiro de 2014, o 

PROTOCOLO EDUCATIVO PARA A PREVENCIÓN E CONTROL DO ABSENTISMO 
ESCOLAR EN GALICIA será de obrigado cumprimento para todo o alumnado 

escolarizado en ensinanzas obrigatorias. 

 

       Considérase absentismo a ausencia ao centro escolar, sen causa debidamente 

xustificada, un máximo dun 10% do horario lectivo mensual (2 días). 
        Con carácter xeral, teñen a consideración de xustificables as seguintes faltas de 

asistencia á clase: 

 

a) Citacións que impliquen un deber inescusable, sendo xustificable o tempo 

necesario. 

b) Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao. 

c) Tramitación de documentos oficiais, presentación a exames e probas oficiais ou 

similares, sendo xustificable o tempo necesario. 

d) Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de 2 días lectivos por mes. 

e) Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica. 
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      O control da asistencia a clase do alumnado farase diariamente  por parte do 

profesorado, quen rexistrará as posibles ausencias segundo o procedemento 

establecido. 

 

       A xustificación das falta, realizarase por parte do pai, nai ou persoas titoras legais 

ou gardadoras do alumno/a, ante o titor/a, SEMPRE CO MODELO FACILITADO POLO 
CENTRO e acompañado, segundo proceda, da seguinte documentación: 

 

         1.- Xustificante médico, no caso de enfermidade propia ou grave dun familiar de 

primeiro ou segundo grao. 

         2.- Documento acreditativo, no caso de deberes inescusables, presentación a 

exames ou morte de familiares de primeiro ou segundo grao.  

         3.- Calquera outro documento acreditativo da circunstancia que xustifique a 

ausencia. 

 

 A xustificación oral, presencial ou telefónica será meramente informativa, en 
ningún caso servirá como xustificante. 

 

        O profesorado titor rexistrará as faltas de asistencia e puntualidade na aplicación 

informática de xestión académica (XADE), dentro dos primeiros cinco días naturais do 

mes seguinte, e informará aos pais/nais de todas as faltas non debidamente 

xustificadas. Todas as faltas quedarán reflectidas no boletín de notas. No caso de que 

as faltas sen xustificar superen o 10% do horario lectivo mensual, iniciarase un 

EXPEDIENTE DE ABSENTISMO segundo o establecido no propio protocolo. 

 

         Considérase falta de puntualidade chegar ao centro despois da hora de entrada  

de forma reiterada, aínda que se permita a entrada ás aulas. No caso de visitas e 

urxencias médicas, análises clínicos, etc, xustificaranse documentalmente. No resto 
dos casos consideraranse non xustificadas. 

 

7.5 MEDIDAS OU PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PROMOVER A 
CONVIVENCIA NO CENTRO FOMENTANDO O DIÁLOGO, A 
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CORRESPONSABILIDADE E A CULTURA DA PAZ. 
 
7.5.1 Medidas complementarias para a mellora da convivencia. 

 Elaboración e desenvolvemento de programas de adquisición habilidades e e competencias 

sociais dirixido ao alumnado: 

a) que incorra reiteradamente en condutas disruptivas.  

b) que estea temporalmente privado do seu dereito de asistencia ao Centro. 

 

 Difusión entre as titorías de programas específicos de actividades complementarias 

relacionadas con diferentes temáticas:  autoconcepto e autoestima, xestión pacífica de 

conflitos, dinámica de grupos, traballo cooperativo, educación afectivo-sexual e a igualdade 

entre homes e mulleres e valores para mellorar a convivencia no Centro. 

 

7.5.2 Programas relacionados coa mellora da convivencia nos Centros e recursos 
educativos. 

 Potenciarase a participación da Comunidade Educativa na proposta de realización de 

proxectos de innovación e investigación educativa relacionados coa mellora da convivencia 

escolar para o seu estudo e selección por parte da Comisión de Convivencia e posta en 

práctica no Centro. 

 

 Actualizaranse os programas educativos, materiais e recursos relacionados coa mellora da 

convivencia escolar: potenciación dos valores da cultura da paz, prevención da violencia, 

sensibilización na non discriminación por razón de raza sexo, procedencia e condición persoal 

ou social, a educación emocional, a mellora da convivencia e a resolución pacífica de conflitos. 

 

 Potenciaranse os programas establecidos coas familias e alumnado: “compromisos educativos” 

e “contratos”. Ambos programas teñen a mesma finalidade. 

- Os “compromisos de convivencia” , xa mencionados na páxina 32 . 

- Os “contratos” servirán para incidir en aspectos de conduta e de realización de tarefas 

académicas. 

- En ámbolos dous casos será preciso a conformidade do neno/a así como, da familia. 

 

7.5.3  Aula de Convivencia Inclusiva 
- De acordo co artigo 19.3 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, a vocación da Aula de Convivencia será 

substituír o tempo de expulsión do alumnado que estivese temporalmente privado do seu dereito 
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de asistencia ao Centro, como consecuencia da imposición de medidas correctoras, buscando a 

súa reincorporación á súa propia aula no menor tempo posible, na forma que se recolle no artigo 

8.4. d) do Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro. 

- Protocolo de actuación da Aula de Convivencia Inclusiva: 

1º. CRITERIOS E CONDICIÓNS PARA A ATENCIÓN DO ALUMNADO NA AULA DE 

CONVIVENCIA INCLUSIVA:  

 A Aula de Convivencia Inclusiva será utilizada por alumnado que como medida de 

corrección de condutas prexudiciais para a convivencia sexa privado temporalmente do seu 

dereito de asistencia ao Centro e que por motivos de conciliación laboral e familiar as 

familias non poidan facerse cargo dos seus fillos durante horario escolar lectivo. 

 O Departamento de Orientación elaborará un programa de actividades encamiñadas a 

favorecer actitudes responsables e condutas positivas  para a convivencia. 

 A Aula de Convivencia será atendida polo profesorado de garda correspondente quen se 

encargará de supervisar as medidas e actuacións propostas para o alumnado. 

 A Aula de Convivencia estará localizada no espazo habilitado para tal fin e cumprirá o 

mesmo horario lectivo do Centro. O material didáctico co que conta será establecido polo 

Departamento de Orientación. 

 A Dirección do Centro será o órgano competente para ditar a resolución pola que se 

acorda que un alumno/a sexa atendido na Aula de Convivencia Inclusiva. 

 Cando un alumno/a sexa derivado á Aula de Convivencia Inclusiva procederase ao trámite 

de audiencia ás familias quedando constancia por escrito. 

 O número máximo de alumnos/as que poderá estar nesta aula simultáneamente será de 

dous. 

       7.5.4 Escola de nais e pais 
- Esta medida de mellora da convivencia poderá ser adoptada polas nais/pais ou titoras/res 

do alumnado escolarizado no Centro. 

- A súa finalidade será propor iniciativas tendentes a previr e resolver conflitos de 

convivencia, mellorar a convivencia e fomentar o respecto mutuo e a tolerancia no Centro 

educativo. 

- A proposta de constitución será levada ao Consello Escolar. 

- Todas as propostas motivadas pola Escola de Nais e Pais serán recollidas na memoria 

anual da Comisión de Convivencia. 

- As nais e pais ou titoras/es asumirán, entre outros, os seguintes compromisos referidos á 

convivencia: 

a) Contribuír ao crecemento persoal dos seus fillos/as a través do diálogo e da 

educación en valores, e desenvolver unhas adecuadas normas de convivencia no 

contorno familiar. 
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b) Desenvolver a súa potencialidade como educadores e educadoras dos seus fillos 

ou das súas fillas. 

 

c) Recoñecer o seu papel como axentes educativos, xunto co profesorado, actuando 

como portadoras de aspectos significativos para o desenvolvemento integral dos 

seus fillos/as. 

d) Mellorando as condicións afectivas, sociais e escolares que faciliten a aprendizaxe 

aos seus fillos ou ás súas fillas e un desenvolvemento harmónico da súa 

personalidade. 

 

7.5.5  Outras medidas complementarias 

 Colaboración e coordinación con outras entidades, 

organismos e institucións públicas ou privadas e cos medios de comunicación para pór en 

marcha campañas de información e sensibilización co fin de incentivar a cultura da paz, previr a 

violencia e o acoso escolar: 

- Reunións cos servizos pertinentes do Concello e Centro 

Cultural de Valadares. 

- Contactos cos servizos correspondentes da Policía Local, 

Cruz Vermella, hospital, etc. 

 

8. PROTOCOLO PARA A PREVENCIÓN, DETECCIÓN E TRATAMENTO DAS 
SITUACIÓNS DE ACOSO ESCOLAR  E CIBERACOSO (Anexo XIX). 

8.1. Concepto de acoso escolar: (Artigo 28 da Lei 4/2011, do 30 de 
xuño). 
 8.1.1. Identificación do acoso escolar 
É importante, diferenciar o acoso escolar doutras situacións disruptivas puntuais, que 

presentan a miúdo unha abordaxe diferente, aínda que requiren tamén dunha resposta efectiva. 

Estas situación son: meterse un co outro de xeito amigable e sen intención de facer dano ou as 

discusións e incluso as pelexas entre alumnado a un mesmo nivel, situados, polo tanto, nun 

equilibrio de forzas.  

O  acoso escolar, tamén denominado maltrato entre iguais ou bullying defínese 

segundo o artigo 28 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, como: 
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"Calquera forma de vexación ou malos tratos continuados no tempo dun 

alumno ou alumna por outro ou outra ou outros, 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". 

 

8.1.2  Criterios de identificación do acoso escolar  
Para poder considerar un comportamento como acoso escolar, deben cumprirse tres 

criterios diagnósticos, que deben darse simultaneamente, prescindindo da personalidade da 

posible vítima.  

Os criterios son: 

 A existencia de intención de facer dano.  

Debe existir unha vítima concreta, indefensa e unha persoa agresora que lle fai dano 

conscientemente. 

 A repetición das condutas agresivas.  

A agresión crea na vítima a expectativa de poder ser branco de ataques novamente. 

Existencia dunha acción agresiva repetida, durante un período longo de tempo e de forma 

recorrente. Os comportamentos de abuso preséntanse reiteradamente no tempo. 

É un tipo de violencia difícil de identificar debido a que o acoso case sempre permanece oculto 

para as persoas adultas, mentres que o alumnado ten coñecemento dos sucesos.  

 A duración no tempo.  

Establecemento dun esquema de abuso de poder desequilibrado entre a vítima e a persoa 

agresora ou persoas agresoras. 

Presenza de desigualdade de poder (desequilibrio de forzas) entre a persoa máis forte e a persoa 

máis débil. É unha situación desigual, de indefensión para a vítima. Hai un desequilibrio e un 

abuso de poder que impide que a persoa acosada poida saír por si mesma da situación.  

 

 8.1.3. Tipos de acoso escolar 
Para poder identificar unha situación de acoso é necesario coñecer tanto as súas formas 

coma as súas consecuencias.  

Respecto das formas de acoso, podemos ter: 

 

a) Manifestacións de maltrato verbal, a través de insultos, alcumes, desprestixio... 

b) Maltrato físico, contra a persoa vítima ou os seus obxectos persoais.  
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c) Posibles situacións de intimidación, tales como ameazas, chantaxes, roubos… e, por 

último 

d) Situacións de illamento.  

 

De xeito esquemático podemos considerar os seguintes tipos ou manifestacións do 

acoso (informe do Defensor do Pobo - UNICEF, 2000 e 2007): 

Tipos de acoso Modalidade de acoso Manifestación 

Exclusión e 

marxinación social 

Activa  Non deixar participar. 

Pasiva  Ignorar. 

Agresión verbal Directa  Insultar, poñer alcumes 

ofensivos... 

Indirecta  Falar mal de alguén ás 

súas costas. 

Agresión física Directa  Pegar. 

Indirecta  Agachar cousas. 

 Romper cousas. 

 Roubar cousas. 

Maltrato  Mixto  Ameazar para meter medo. 

 Ameazar con armas. 

 Obrigar a facer algo con 

ameazas (chantaxe). 

Acoso sexual físico  Actos. 

Acoso sexual verbal   Comentarios. 

Notas 

 Exemplos de manifestación cando se produce exclusión e marxinación 
social:  minan a autoestima da persoa e fomentan a súa sensación de temor, 

rexeitamento, marxinación, humillación, ridiculización das súas opinións, 

burlas, acoso ou xestos de asco, desprezo ou agresividade dirixidos contra a 

vítima, pretende illar á persoa do resto do grupo e compañeiras ou 

compañeiros, no grupo e no centro. Exclusión, non dirixirlle a palabra, 
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difusión de rumores e calumnias contra a vítima e o seu aspecto…, na súa 

presenza ou na súa ausencia, comentarios relativos sobre o grupo ao que 

pertence (sexo, raza, relixión…), outros.  

 Exemplos de manifestación cando se produce agresión verbal: palabras 

insultantes, humillacións, alcumes, ameazas, provocacións, desprestixio ou 

difusión de falsos rumores, menosprezos e ridiculización en público, resaltar 

defectos físicos, outros. 

 Exemplos de manifestación cando se produce agresión física: incomodar 

(descolocarlle as cousas, tirar da roupa), intimidacións (ameazas de violencia 

física, amago de pegarlle…), maniféstase a través de agresións leves ou 

graves directas (asustar, golpes illados, empurróns, patadas, puñados, 

beliscos, golpes, tundas, pegar...), extorsións, furtos, roubos, danar as 

pertenzas da vítima, agocharlle as cousas (maltrato indirecto), uso de calquera 

obxecto para arremeter contra a persoa, outros. 

 

Algunhas destas manifestacións de acoso poden exercerse: 

a) a través das novas tecnoloxías da información e da comunicación (TIC): teléfono 

móbil, redes sociais... (ciberacoso). Algúns exemplos de manifestación a través das TIC son: 

mensaxes de móbil ofensivas, intimidatorias ou non desexadas; correos electrónicos ofensivos, 

intimidatorios ou non desexados; utilización da súa imaxe sen permiso, gravacións de sucesos co 

móbil sen permiso, outros. 

b) os momentos e os lugares, e mesmo os medios, nos que pode producirse o 

acoso son múltiples: durante o recreo e nos patios, na fila, nos baños, nos corredores…; 

na aula, cando a profesora ou o profesor mira o encerado para dar unha explicación ou 

mentres se atende a algunha alumna ou alumno; nos cambios de clase, no comedor, no 

transporte escolar, nas entradas ou saídas do centro, no exterior do centro, a través do 

móbil (mensaxes, chamadas anónimas …), por internet, a través das redes sociais, chat 

ou correo electrónico, outros. 

c) Polas características da vítima pode haber manifestacións específicas de 

acoso: racista, homofóbico, sexista, dirixido a alumnado con discapacidade... 

 

8.1.4. Consecuencias do acoso escolar 
Respecto da vítima, son múltiples os síntomas que pode sufrir, pero fundamentalmente 

concrétanse nunha perda de confianza e autoestima, fobia ao centro, ansiedade e depresión e 
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incluso problemas físicos como consecuencia da somatización. Para a identificación destes 

síntomas resulta fundamental a colaboración das familias. 

a) As consecuencias que poden reflectirse nunha situación de acoso ou maltrato entre 

iguais poden ser: 

 Para a vítima: pode traducirse en fracaso escolar, trauma psicolóxico, risco físico, 

insatisfacción, ansiedade, infelicidade, problemas de personalidade, risco para o seu 

desenvolvemento equilibrado.  

 Para a/s persoa/s agresora/s: pode ser a antesala dunha futura conduta delituosa, 

unha interpretación da obtención de poder baseada na agresión, que pode 

perpetuarse na vida adulta, e incluso unha supravaloración do feito violento como 

socialmente aceptable e recompensado.  

 Para os/as compañeiros/as observadores/as: pode conducir a unha actitude 

pasiva e compracente ante unha inxustiza e unha modelaxe equivocada da valía 

persoal. 

O acoso entre escolares é utilizado polos agresores como unha forma de demostrar o seu 

poder, utilízano sempre con persoas que saben que non se van defender.  

b) Para erradicar situacións de acoso escolar, e seguindo a Díaz Aguado,  debemos 

ter presente o seguinte: 

 Intervir ao primeiro sinal, para que a violencia non sexa grave nin se repita. 

 A amizade e a integración como prevención: o traballo propio da aula debe 

permitir que todo o alumnado teña un grupo de amigos. Isto permitirá, ao mesmo 

tempo, mellorar a calidade de vida nas escolas e aprender habilidades sociais.  

 Existen tres papeis que hai que previr, intervindo con toda a comunidade 

educativa: o de persoa agresora, o de vítima e o de persoa espectadora pasiva, que 

coñece a violencia pero non fai nada para evitala. 

 

8.2. Protocolo a seguir no caso de que exista a posibilidade de que se 
estea a producir unha conduta de acoso: 
 

(Todos os anexos referidos a este Protocolo Xeral de Detección, Tratamento e Prevención 

do acoso escolar recóllense no anexo deste documento referido ao PROTOCOLO XERAL 

ACOSO ESCOLAR, ESTRATEXIA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2015-2020) 
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8.2.1. Primeira fase. Coñecemento da situación. Identificación e 
comunicación  

 Comunicación sobre unha posible situación de acoso escolar (anexo 1)  
Calquera membro da comunidade educativa (alumnado, profesorado, familias, persoal non 

docente) que teña coñecemento ou sospeitas, por calquera medio, dunha situación de acoso 

sobre algún alumno ou alumna, ten a obrigación de poñelo en coñecemento da persoa ou persoas 

directamente responsables do menor no centro educativo, quen lle trasladará a información ao 

director ou directora. É imprescindible coidar a confidencialidade e a discreción nos procesos de 

comunicación. 

 

a) Esta primeira comunicación da situación poderá facerse de diferente forma, 

dependendo da persoa que sexa coñecedora desta: 

 Alumnado: aula de titoría, comunicación verbal a un adulto, caixa de 

reclamacións, queixas e suxestións do centro. 

 Familia: atención de titoría a pais/nais, comunicación verbal ao profesorado do 

centro ou á persoa responsable da dirección, caixa de reclamacións, queixas e suxestións 

do centro. 

 Profesorado: comunicación á persoa titora do alumnado implicado e/ou á persoa 

responsable da dirección. 

 Persoal de administración e servizos: comunicación ao titor do alumnado 

implicado e/ou á persoa responsable da dirección.  

 Persoas alleas ao centro: comunicación directamente á persoa responsable da 

dirección.  

 

b) A continuación, rexistrarase de forma escrita a comunicación desta posible situación de 

acoso escolar mediante o emprego do anexo 1.   

 En calquera caso, o receptor ou receptora da información sempre informará o director ou 

directora ou, na súa ausencia, a algún membro do equipo directivo. 

 

Actuacións inmediatas: 
Despois da comunicación, reunirase o Equipo Directivo, Titor/a e a persoa 

responsable da Orientación para analizar e valorar a intervención necesaria.    

1.- O Titor/a en colaboración coa persoa responsable da Orientación deberá recoller toda a 

información relacionada con esta situación mediante a observación sistemática dos 

indicadores sinalados na “guía de observación escolar para identificar un posible caso de 
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acoso escolar” (anexo VII) deste documento, sobre o acoso escolar. Todo elo coa 

necesaria confidencialidade. 

2.- O resultado destas informacións serán comunicadas á Dirección do Centro.                      

                                                                                                                        

Durante o proceso debe terse en conta: 

I. Garantía da protección dos menores. 

II. Preservación a súa intimidade. 

III. Actuación inmediata. 

IV. Creación dun clima de confianza entre os menores. 

V. Recollida de todo tipo de probas e indicadores. 

  

Medidas urxentes de protección á presunta vítima 
c) Ao mesmo tempo, a persoa responsable da Dirección do Centro establecerá as medidas 

urxentes oportunas de protección á presunta vítima. Debe primar sempre o interese da 

presunta vítima sobre calquera outra consideración. 

    Entre estas medidas urxentes poderán adoptarse as seguintes: 
- Vixilancia específica das persoas indicadas. 

- Supervisión e vixilancia naqueles lugares e momentos onde poida producirse o 

suposto acoso. 

- Medidas cautelares que impidan o contacto entre a suposta vítima e a persoa ou 

persoas causante/s da posible situación de acoso. Comunicación e solicitude de 

colaboración ás familias do alumnado implicado. 

- Asignación dunha persoa responsable de atención e apoio á presunta vítima.  

Designación dunha persoa responsable da atención e apoio á presunta vítima 

(anexo 2)  
d) A persoa titular da dirección do Centro designará unha persoa responsable da atención á 

presunta vítima entre o profesorado do propio Centro.  

 Para o mellor desempeño desta función recollerase neste Plan as posibles vías de 

formación deste persoal. 

 Procurarase, cando sexa posible, que a designación recaia sobre unha persoa coa que a 

vítima garde unha relación de confianza e proximidade, tal como recolle o artigo 30.2.c) da 

Lei 4/2011. 

 No mesmo nomeamento, esta persoa será convocada para recibir a información 

pertinente, reunión da que se redactará a acta. 
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Primeira comunicación ás familias do alumnado implicado (anexos 3 e 4)  
Posteriormente, a persoa responsable da dirección do centro, e coa debida cautela, porá a 

situación en coñecemento das familias do alumnado presuntamente implicado, para o que 

empregará a vía de comunicación máis rápida posible, transmitindo tranquilidade e buscando 

sempre a colaboración das familias. Paralelamente realizarase esta comunicación por escrito a 

través dos anexos 3 e 4.  

Nesta comunicación, as familias do alumnado implicado deben ser informadas da 

situación e dos feitos denunciados e, de ser o caso, das medidas iniciais que se están 

adoptando provisionalmente para minimizar os feitos e evitar unha nova situación. Tamén 

se lle comunicará a posibilidade de requirir novamente a súa colaboración para recadar 

información que contribúa a esclarecer os feitos.  

Orientacións do Centro para as correspondentes reunións: 

a) Cos pais da presunta vítima. Informarase sobre os feitos que se investigan, sobre as 

medidas preventivas adoptadas, sobre o proceso disciplinario que se iniciaría se se confirmase 

a existencia dunha situación de acoso e, no caso de ser necesario, das medidas paliativas que 

se adoptarían. 
b) Cos pais do alumnado presuntamente agresor/es. Informarase sobre  acusación que se 

formulou, sobre as evidencias que existen relacionadas con esa acusación e que, se se 

confirma a existencia de acoso, iniciarase o procedemento disciplinario legalmente establecido. 

En calquera caso, manifestarase aos pais a preocupación e o interese do 

profesorado por axudar ao alumnos/as a que establezan unhas relacións sociais 

adecuadas, e solicitarase a colaboración familiar para conseguir ese obxectivo.  

 

Nomeamento dunha persoa responsable das averiguacións previas, se procede a 
incoación dun expediente (anexo 5)  

A dirección do centro, cando estime que é necesario clarificar os feitos denunciados de cara 

á posible incoación dun expediente, designará unha persoa responsable das averiguacións 
previas, e no mesmo nomeamento será convocada para recibir a información pertinente, reunión 
da que se redactará acta. Entre a información facilitada nesta primeira reunión estará a relativa 

a:  

- Os supostos feitos e a todos os trámites realizados pola dirección do centro ata o 

momento deste nomeamento. 

- A copia dos partes de incidencia e das medidas correctoras de todo o curso que lle 

afecten ao alumnado implicado. 

- Os datos de absentismo escolar. 

- Informe dos titores deste alumnado.  
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Esta persoa será a encargada de comunicarse con todos os suxeitos implicados, de recadar 

a información necesaria e comunicarlla nunha reunión, da que se redactará  acta, á dirección do 

centro para proceder, cando así se estime, á incoación do expediente correspondente. Esta 

persoa poderá ser, se procede, a responsable da tramitación do dito expediente. 

 A persoa que desempeñe esta función deberá ser nomeada entre o profesorado do propio 

centro (con carácter xeral, no caso de ciberacoso deberá contar con coñecementos no uso 

das TIC). Dentro do Plan de Convivencia e incluídas na concreción de actuacións para o 

seu desenvolvemento, contémplase a necesidade de formación para o profesorado neste 

ámbito. 

 O seu nomeamento debe ser coñecido polo profesorado titor do alumnado implicado, de 

forma que se facilite a colaboración entre estes e a comunicación de calquera incidencia 

relevante que puidese acaecer con respecto á situación denunciada. 

 Consonte ao establecido no Decreto 8/2015, as averiguacións previas deberán realizarse 

nun prazo máximo de 2 días. A decisión sobre a incoación de expediente deberá tomarse 

nun máximo de 3 días (incluídas as averiguacións previas). 

 Cando os feitos sexan claros e non se consideren necesarias as averiguacións previas, 

poderá procederse directamente á incoación do expediente. 

 

Comunicación a outros profesionais educativos e/ou outros axentes externos 
(anexo 6)  

Se se considera necesario e oportuno, e sempre en función da valoración inicial, a persoa 

responsable da dirección do centro poderá requirir a colaboración de calquera membro da 

comunidade educativa e doutras instancias externas ao centro (sociais, sanitarias, xudiciais...).  

Cantas actuacións se desenvolvan realizaranse sempre tendo presente a 

imprescindible confidencialidade de todo o proceso.  

De apreciarse indicios de delito ou falta penal en calquera momento do 
proceso, notificarase ao ministerio fiscal e aos servizos de protección de menores 
(con traslado á administración educativa) para a súa valoración. No caso de iniciarse 

un proceso penal, o centro suspenderá as actuacións en tanto este non se resolva. 

 

 

Primeira fase 
Coñecemento, identificación e comunicación da situación 
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Comunicación á dirección e rexistro desta comunicación (anexo 1) 

Adopción das primeiras medidas 
 

Medidas urxentes 

de protección á 

presunta vítima 

 Designación dun 

responsable de 

atención á 

presunta vítima 

 Comunicación  

ás familias do 

alumnado 

implicado 

 Designación dun 

responsable das 

averiguacións 

previas 

 Comunicación a 

outros 

profesionais 

educativos e/ou 

axentes 

externos 

  Anexo 2  Anexos 3 e 4  Anexo 5  Anexo 6 

 

Cadro 1.  Esquema da primeira fase do protocolo. 

 

8.2.2.Segunda fase. Recollida de información e rexistro 
Trátase dunha fase na que o principal obxectivo é  recadar os datos necesarios para 

dilucidar se os feitos denunciados constitúen ou non unha situación de acoso escolar.  

Recollida inicial de información (anexo 7) 
A información debe recollerse dun xeito discreto, por escrito e a través de diversas fontes e 

procedementos: observación directa e vixilancia das zonas de risco para seleccionar datos sobre 

as características da interacción do alumnado, agresións existentes e situacións nas que se 

producen..., entrevistas individuais con citas previas ao alumno ou alumna presuntamente 

acosado/a, alumnado presuntamente acosador, familia do alumno ou alumna acosado/a e familia 

do alumnado acosador, titor/a e profesorado de aula, compañeiros ou compañeiras e, se é 

preciso, persoas relacionadas co centro (coidadores, monitores de actividades extraescolares...), 

persoas dependentes doutras institucións...  

Os procedementos empregados nesta fase deberán axustarse á idade e madureza 

dos entrevistados e garantir a confidencialidade da información facilitada, e recollerán 

cando menos: 

- Datos identificativos do centro e alumnado afectado. 

- Persoa que recolle a demanda. 

- Persoa que comunica a situación.  

- Recollida inicial de datos sobre o tipo e gravidade do acoso denunciado. 

- Lugares onde se produce o acoso, aínda que se producise fóra das instalacións do 

centro. 

- Feitos observados. 
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Entrevista individual á presunta vítima (anexo 8) 

O obxectivo desta entrevista será dilucidar a posible veracidade dos feitos denunciados e, 

polo tanto, a pertinencia de incoación de expediente, así como proporcionarlle apoio e protección 

ao alumno ou á alumna, rachar co illamento social que permitiu a aparición do acoso e, ao mesmo 

tempo, obter a súa información ao respecto. Cando o alumno ou alumna entrevistado/a sexa 
menor de idade, procederá que esta entrevista se produza en presenza dun adulto.  

Será necesario revisar a información dispoñible e ter en conta que posiblemente lle 

custe falar do tema e que incluso o negue. É importante que esta primeira toma de 

contacto se xere nun clima de confianza, polo que, se é necesario, deberá repetirse ata 

que o alumno se encontre en disposición de trasladar o alcance do problema.  

A entrevista debe comezarse de xeito indirecto e ir centrándose progresivamente 

no tema. Haberá que manter unha actitude comprensiva e amosarse receptivo. No remate 

desta debe transmitirse unha actitude tranquilizadora e comunicar explicitamente a busca 

de solucións e o compromiso para atallar o problema detectado. 

No anexo 8 recóllense unha serie de orientacións e preguntas tipo para o 

desenvolvemento desta entrevista. 

En ningún caso poderá utilizarse o que resulte desta entrevista como proba no 
proceso de corrección, de iniciarse este. Nesta fase o único obxectivo é dilucidar se 

existen indicios razoables para a incoación dun expediente. As entrevistas con validez 
no proceso de corrección terán que realizarse previa citación formal, tal e como se 
establece no procedemento xeral de expedientes do proceso de corrección. Non 

obstante, o modelo proposto no anexo 8 poderá ser igualmente de axuda nesa fase.   

 

Entrevista individual á/s persoa/s posible/s responsable/s do acoso (anexo 9) 
O obxectivo desta entrevista será recoller a información dende o punto de vista da persoa ou 

persoas presuntamente agresora/s, amosar a postura do centro de intolerancia cero ante as 

agresións e que tome ou tomen conciencia das consecuencias da súa posible conduta para a 

vítima e para eles ou elas mesmos/as, sen confundir “sermón” con entrevista. Cando o alumno 
ou alumna entrevistado/a sexa menor de idade, procederá, se non está acompañado da súa 
familia, que esta entrevista se produza en presenza dun adulto, tal e como se especifica no 
apartado correspondente á tramitación de expedientes do procedemento corrector. 

É conveniente que as entrevistas sexan individuais, pois, no caso de varias persoas 

acosadoras, o grupo tendería a minimizar o problema e diluír a responsabilidade entre os 

seus membros, dificultando a admisión da súa culpa. 
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Os datos achegados pola/s persoa/s presuntamente responsable/s do acoso 

servirán para constatar os feitos e valorar se realmente está ou están exercendo de 

acosador/es ou acosadora/s. 

No anexo 9 recóllense unha serie de orientacións e preguntas tipo para o 

desenvolvemento desta entrevista. 

En ningún caso poderá utilizarse o que resulte desta entrevista como proba no 
proceso corrector, de iniciarse este. Nesta fase o único obxectivo é dilucidar se existen 

indicios razoables para a incoación dun expediente. As entrevistas con validez no 
proceso de corrección terán que realizarse previa citación formal, tal e como se 
establece no procedemento xeral de expedientes do proceso de corrección. Non 

obstante, o modelo proposto no anexo 9 poderá ser igualmente de axuda nesa fase.   

 
Entrevista individual ás persoas observadoras/espectadoras (anexo 10) 

O obxectivo desta entrevista é a recollida de información das persoas 

“espectadoras/observadoras”, que son os membros da comunidade educativa que poden coñecer 

os feitos pero non participan activamente nestes. Cando o alumno ou alumna entrevistado/a 
sexa menor de idade e non se atope acompañado da súa familia procederá que esta 
entrevista se produza en presenza dun adulto.  

Trátase de contrastar a información achegada por estas persoas coa obtida das 

persoas que son presuntamente acosadas e acosadoras, coa finalidade de poder garantir 

a veracidade dos feitos. 

No caso de que sexa máis dunha persoa, as entrevistas deben ser realizadas de 

forma individual. 

No anexo 10 recóllense unha serie de orientacións e preguntas tipo para o 

desenvolvemento desta entrevista. 

En ningún caso poderá utilizarse o que resulte desta entrevista como proba no 

proceso de corrección, de iniciarse este. Nesta fase o único obxectivo é dilucidar se 

existen indicios razoables para a incoación dun expediente. As entrevistas con validez 
no proceso de corrección terán que realizarse previa citación formal, tal e como se 
establece no procedemento xeral de expedientes do proceso de corrección. Non 

obstante, o modelo proposto no anexo 10 poderá ser igualmente de axuda nesa fase.   
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Entrevista individual ás familias. Citación para entrevista ás familias da persoa 
acosada e da persoa ou persoas posible/s acosadora/s (anexos 11 e 12) 

Trátase de dar a coñecer e recoller información sobre os feitos denunciados, se son 

coñecidos polos pais e, de ser o caso, que medidas tomaron ata esa data ao respecto. 

É preciso informar da postura firme do centro sobre a intolerancia absoluta cara ás 

agresións e procurar a colaboración das familias, explicándolles os seguintes pasos da 

intervención para atallar o problema: 

 Entrevista coa familia da posible vítima (anexo 11): necesaria para tranquilizar a 

familia e para que saiban cal é a situación dos feitos. Os datos achegados servirán 

para completar a información e para a adopción de medidas conxuntas. Tamén 

serán informados das medidas adoptadas, se é o caso, para a súa protección. 

 Entrevista coa familia da persoa ou persoas presuntamente acosadora/s (anexo 

12): necesaria para tranquilizar a familia e para que saiban cal é a situación dos 

feitos. Os datos achegados servirán para completar a información e para a  adopción 

de medidas conxuntas. Serán informados de posibles medidas provisionais que se 

puidesen adoptar e que lle afecten ao seu fillo ou filla, amosándolles a postura firme 

do centro de intolerancia ás agresións e facéndolles ver as consecuencias deste tipo 

de condutas. 

Nos anexos 11 e 12 recóllense unha serie de orientacións e preguntas tipo para o 

desenvolvemento destas entrevistas. 

En ningún caso poderá utilizarse o que resulte desta entrevista como proba no 

proceso de corrección, de iniciarse este. Nesta fase o único obxectivo é dilucidar se 

existen indicios razoables para a incoación dun expediente. As entrevistas con validez no 

proceso de corrección terán que realizarse previa citación formal, tal e como se establece 

no procedemento xeral de expedientes do proceso de corrección. Non obstante, o 

modelos propostos poderá ser igualmente de axuda nesa fase.   

 

Solicitude de asesoramento e/ou apoio técnico ao departamento de orientación do 
centro (anexo 13) 

A persoa responsable da tramitación poderá solicitar asesoramento e/ou apoio técnico á 

persoa que ocupe a xefatura de orientación do centro cando o considere necesario e oportuno 

para o desenvolvemento do proceso. 
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Solicitude de asesoramento a outros profesionais educativos e/ou organismos ou 
axentes externos, especialmente no caso de ciberacoso (anexo 14) 

Cando se considere oportuno, a persoa responsable da dirección poderá solicitar 

asesoramento a outros profesionais educativos como son os Equipos de Orientación Específicos e 

a Inspección Educativa, en calquera momento do proceso. 

Ademais, a complexidade das situacións de ciberacoso pode derivar na necesidade 

de consulta e traslado dos feitos a axentes externos ao centro como: 

- Axencia Española de Protección de Datos. 

- Policía local. 

- Unidades de delitos telemáticos da Garda Civil e da Policía Nacional. 

- Outros. 

Unha vez rematado o proceso de recollida de información, rexistraranse nun documento 

todos os datos relevantes para proceder á súa análise. 

 

Segunda fase  

Recollida e rexistro da información (anexo 7) 

 

Entrevista 

individual á 

presunta 

vítima 

 Entrevista á/s 

persoa/s  

presuntamente 

responsable/s 

 Entrevista ás 

persoas 

observadoras/ 

espectadoras 

 Entrevista ás 

familias 

implicadas 

 Solicitude de asesoramento  

e/ou apoio técnico 

    Departamento 

de   

orientación 

 Outros 

profesionais 

educativos 

e/ou axentes 

externos 

Anexo 8  Anexo 9  Anexo 10  Anexos 11 e 
12 

 Anexo 13  Anexo 14 

 

Cadro 2.  Esquema da segunda fase do protocolo. 

 

8.2.3.Terceira fase. Análise da información e adopción de medidas  
Análise da información (anexo 15) 

Antes de adoptar calquera medida é necesario contrastar a información recollida, na fase 

anterior, de varias fontes. Resulta imprescindible ordenar adecuadamente as actuacións e 

garantirlles a información aos implicados sobre o proceso desenvolvido ata o momento e a 

discreción no tratamento dos datos e da información obtida. Trátase de atopar coincidencias e 

diverxencias entre os datos obtidos das diversas fontes de información.  
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Unha vez recadada toda a información sobre os feitos acontecidos, deberá ser comunicada 

polo responsable das averiguacións previas á dirección do centro, quen precisará se a situación 

detectada é ou non un caso de posible acoso e, de ser o caso, acordará as medidas provisionais 

que cómpre adoptar, así como a incoación do expediente, sempre de acordo coas previsións 

recollidas: nas normas de convivencia incluídas nas normas de organización e funcionamento do 

centro (NOF), no regulado na Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa e no 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, con respecto ás condutas contrarias á convivencia e as correccións que 

correspondan ao seu incumprimento. 

Cando se aprecien indicios suficientes da situación de acoso escolar, débese 

distinguir entre as medidas que se adopten tendentes á protección da posible vítima, as 

medidas reeducadoras e correctoras da persoa ou persoas presuntamente agresora/s e 

as referidas a outros membros da comunidade educativa. 

As actuacións que constitúan acoso escolar considéranse condutas 
gravemente prexudiciais para a convivencia e non poderán ser constatadas e 
corrixidas sen a previa instrución dun expediente. Unha vez iniciada a tramitación 

deste expediente, a persoa titular da dirección do centro notificarallo: 

- Ao alumnado implicado e ás súas familias, no caso de ser menores de idade. 
- Ao servizo de Inspección Educativa correspondente.  
- Ao profesorado titor do alumnado implicado. 
Cando as situacións conflitivas transcendan dos recursos e competencias do sistema 

educativo ou cando os órganos responsables do centro aprecien indicios de condutas penais, 

poderá solicitarse axuda externa e poñelo en coñecemento dos servizos competentes (Policía 

Nacional, Garda Civil, Fiscalía de Menores, servizos sociais…), aspecto este último que será de 

obrigado cumprimento nos casos de especial gravidade e aqueloutros recollidos na lexislación 

establecida para o efecto, tal como se indica no punto 6 do documento "Protocolo Xeral Acoso e 

ciberacoso escolar" dentro da Estratexia galega de convivencia escolar 2015-2020, referido a 

aspectos xurídicos da responsabilidade do centro.* Este apartado aparece desenrolado no punto 

16 deste Plan de Convivencia. 

 

Adopción de medidas educativas  
Con independencia do resultado da instrución do expediente, unha vez rematado este, a 

persoa responsable da dirección do centro, tomando en consideración a información aportada, 

ditaminará as medidas de mellora educativas que hai que adoptar, para o que, se o considera 
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oportuno, poderá solicitar a colaboración do departamento de orientación e da comisión de 
convivencia do centro. 

As medidas que teñan que impoñerse deberán ter un carácter educativo, tendente á 

reflexión e toma de conciencia dos feitos, ao cambio de actitude e á reparación do dano 

causado, de ser o caso; ademais terán que garantir o respecto dos dereitos do alumnado 

e procurar a mellora das relacións de todos os membros da comunidade educativa.  

 

Medidas de protección á presunta vítima (anexo 16) 
Con independencia das medidas adoptadas con carácter urxente para protexer a persoa 

presuntamente acosada, referidas na primeira fase, son múltiples as posibilidades de protección e 

variarán en función das necesidades peculiares do alumno ou da alumna vítima do acoso, e das 

posibilidades do centro.  

Algunhas destas medidas poderían ser: 

- Vixilancia específica das persoas presuntamente implicadas (acosada e 

acosadora/s). 

- Solicitude de colaboración familiar para o control e seguimento dos seus fillos ou 

das súas fillas. 

- Asignación dunha “persoa responsable de apoio e atención á vítima” á que a vítima 

poida acudir cando o necesite. 

- Reorganización do horario de profesorado para unha mellor atención do alumnado 

afectado. 

- Concertar encontros periódicos para facer seguimento da situación. 

- Titoría individualizada e grupal da súa clase, proporcionando pautas de 

autoprotección, técnicas de relaxación e control do estrés, adestramento en habilidades sociais, 

mellora do autoconcepto e da autoestima… 

- Actividades para desenvolver nas titorías do centro enfocadas á mellora das 

habilidades sociais: capacidade para facer amigos, integrarse en actividades de grupo, ser 

asertivos, expresar as propias opinións...  

- Organización de grupos de axuda entre iguais, formados previamente para 

acompañar a posible vítima, sobre todo nos intres e lugares de maior risco (entradas, saídas, 

corredores...). 

- De ser necesario, cambio de grupo temporal ou definitivo da persoa ou persoas  

posible/s acosadora/s, logo do oportuno expediente.  

- Apertura de expediente á persoa ou persoas presuntamente agresora/s . 
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- Derivar a servizos de profesionais especializados externos as persoas implicadas, 

se procede, para abordar tratamentos específicos que poidan reforzar o labor efectuado no 

centro. 

- Comunicación ao Ministerio Fiscal se o feito puidese ser constitutivo de delito ou 

falta penal. 

 

Medidas reeducadoras e correctoras para a/s persoa/s agresora/s unha vez instruído o 
expediente e confirmado o acoso. 

 Medidas reeducadoras para a/s persoa/s agresora/s. Como actuacións 

complementarias ás medidas correctoras concluídas logo do oportuno expediente, é 

preciso desenvolver coa persoa ou persoas agresora/s medidas reeducadoras coma as 

seguintes:  

 Elaboración por parte do departamento de orientación de cada centro docente dun 

programa de habilidades sociais. 

 Desenvolvemento de procedementos conciliados para a resolución de conflitos. A 

opción pola conciliación suspende o inicio do procedemento de corrección da conduta, que 

se retomará no caso de que a conciliación sexa infrutuosa.  

 Formación de equipos de mediadores.  

 Formación específica sobre as consecuencias da conduta: pedirlle perdón á vítima, 

participar en programas de mediación, traballos escritos de reflexión e concienciación 

sobre os feitos, as súas consecuencias e o xeito de compensar os danos. 

 Desenvolvemento da capacidade de empatía, poñernos no lugar do outro. Os 

agresores poden coñecer as emocións que sente a vítima, amosan empatía cognitiva, pero 

non son capaces de compadecerse, non amosan empatía emocional (sentir cos demais). 

 Programas de modificación de conduta, axuda personalizada, desenvolvemento 

persoal, comportamentos prosociais, estratexias de resolución de conflitos con solucións 

alternativas á agresión... 

 Solicitude de colaboración familiar para a vixilancia e control dos seus fillos e fillas. 

 Derivación a servizos especializados externos para abordar tratamentos 

específicos, se procede. 

 Medidas correctoras para a/s persoa/s agresora/s. Unha vez confirmada a existencia 

de indicios suficientes da situación de acoso, requirirase da tramitación do oportuno 

expediente segundo as instrucións e procedementos establecidos con carácter xeral.  

 

Outras medidas (anexo 16) 

 Co grupo-clase e co alumnado espectador/observador. 
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 Campañas de sensibilización, mediación e apoio entre compañeiros e 

compañeiras, programas de habilidades sociais, de comunicación e empatía … 

 Actividades que posibiliten o rexeitamento e a denuncia explícita de condutas 

violentas na convivencia entre iguais: analizar a diferenza entre a conduta solidaria de 

denunciar a inxustiza e o ser acusón. 

 Desenvolver estratexias de axuda entre iguais e traballos cooperativos. 

 Analizar as consecuencias dos comportamentos. 

 Realizar actividades de adestramento para actuar ante diferentes situacións de 

maltrato. 

 Coas familias. 

- Contribuír ao crecemento persoal dos seus fillos ou fillas a través do diálogo e da 

educación en valores, desenvolvendo unhas axeitadas normas de convivencia no contorno 

familiar.  

- Desenvolver a súa potencialidade como educadores das súas fillas ou fillos. 

- Recoñecer o seu papel como axentes educativos, xunto co profesorado, actuando 

como portadores de aspectos significativos para o desenvolvemento integral dos seus fillos 

ou fillas. 

- Mellorar as condicións afectivas, sociais e escolares que lles faciliten a 

aprendizaxe aos seus fillos e ás súas fillas e un desenvolvemento harmónico da súa 

personalidade. 

- Ensinanza de habilidades sociais, aprendizaxe cooperativa, ocio de calidade, 

resolución de conflitos sen violencia, eficacia da disciplina e ensinanza de límites, 

prevención do sexismo, evitar a influencia negativa do uso inadecuado da televisión e 

doutras tecnoloxías... 

- Fortalecer a implicación da familia na vida escolar e a responsabilidade na toma de 

decisións educativas conxuntas sobre os seus fillos e as súas fillas (establecer 

compromisos). 

 Co equipo docente. 

o Formación para saber como detectar e intervir na aula ante situacións de acoso 

escolar. 

o Formación específica do profesorado, elaboración de materiais e documentos, 

protocolos de actuación axustados ao propio centro.  

o Acordar e unificar criterios de actuación. Creación dun código común de formas de 

actuar por parte dos docentes ante problemas de convivencia que incidirá na coherencia 

para abordar un conflito.  

o Apoiar e facilitar o labor do profesorado titor. 
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o Colaborar coa dirección do centro na xestión dos problemas de convivencia e 

apoiar e facilitar o labor da persoa responsable da tramitación do protocolo e da persoa 

responsable de apoio e atención á vítima, no desenvolvemento das funcións para as que 

foron nomeadas. 

o Promover a implicación do alumnado na xestión de determinados conflitos 

(alumnos axudantes ou mediadores). 

 

Terceira fase 
Análise da información e adopción de medidas (anexo 15) 

         

Comunicación á dirección da información recadada 

 

 

  

  Apertura de expediente (se 

procede) 

         

Adopción de medidas educativas  

(con independencia do proceso corrector) 
Non  Si 

Protección e 

apoio á 

presunta 

vítima 

 Outras medidas   Medidas 

reeducadoras 

para a/s 

persoa/s 

agresora/s 

Medidas 

provisionais 

para a/s 

persoa/s 

agresora/s 

Alumnado Familias Equipo 

docente 

Anexo 16  Anexo 16   Ver modelos 
normalizados 

 

Cadro 3.  Esquema da terceira fase do protocolo. 

 

8.2.4. Cuarta fase. Seguimento e avaliación das medidas adoptadas (anexo 
16)  

Unha vez adoptadas as medidas previstas, é necesario continuar levando a cabo, a través 

do director ou directora do centro, ou da persoa na que delegue, un seguimento da situación, 
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coa intencionalidade de que non se volva producir e de observar os cambios reais no 

comportamento individual do alumnado protagonista da situación de acoso, no grupo onde tivo 

lugar (clima de aula e de centro) e o tempo no que se mantén o efecto das intervencións. 

Este seguimento levarase a cabo: 

a) coa intención de comprobar o cumprimento e a pertinencia das medidas adoptadas, 

tanto das de carácter urxente, no momento de coñecemento da situación, coma das 

restantes establecidas no desenvolvemento do protocolo. 

b) a este efecto, débense programar encontros periódicos, especialmente coa vítima, 

para comprobar se a actuación foi eficaz: se xa non hai maltrato, se mellorou a 

situación da vítima e se a persoa ou persoas agresora/s modificaron a súa actitude e 

conduta.  

c) a dirección debe responsabilizarse de que se leven a cabo as medidas previstas e 

informará á Inspección Educativa do seu grao de consecución, segundo a 
temporización prevista. 

 

Cuarta fase  
Seguimento e avaliación das medidas adoptadas 

 

Medidas  Grao de consecución  Avaliación 

Anexo 16  Anexo 16  Anexo 16 

 

Cadro 4.  Esquema da cuarta fase do protocolo. 

 

 

 8.3.-  Concepto de ciberacoso. (Artigo 12, 15 e 28 da Lei 4/2011) 

Enténdese por ciberacoso aquelas situacións de acoso escolar nas que se 

empregan como medio as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC). 

No artigo 28 da Lei 4/2011 proponse unha extensión da definición do acoso escolar, 

indicando que terán a mesma consideración as condutas de acoso realizadas a través de 

medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que 

xurda no ámbito escolar. 

Tamén no punto 2 do artigo 12 da citada lei recóllese que: 
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“Así mesmo, poderán corrixirse disciplinariamente as condutas do alumnado que, 

aínda que realizadas fóra do recinto escolar, estean motivadas ou directamente 

relacionadas coa vida escolar e lles afecten aos seus compañeiros ou a outros membros 

da comunidade educativa e, en particular, as actuacións que constitúen acoso escolar 

consonte o establecido polo artigo 28”. 

As posibles condutas contrarias ás normas de convivencia realizadas mediante o 

uso de medios electrónicos telemáticos ou tecnolóxicos que teñan conexión coa 

actividade escolar considéranse incluídas no ámbito de aplicación desta lei e demais 

normativa que a desenvolva. 

Ademais, na mesma Lei 4/2011, no seu artigo 15, establécense entre as condutas 

gravemente prexudiciais para a convivencia: 

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

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

persoal e familiar e a propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa.  

Para combater este fenómeno, os docentes deben conseguir que as novas tecnoloxías 

sexan sempre unha fonte de experiencias positivas para o alumnado, deben coñecer a tipoloxía 

dos perigos que leva consigo a rede, a sintomatoloxía que lles axudará a detectar os problemas, 

as boas prácticas que axudan a previr estas situacións e a maneira de buscar solucións. 

 

8.3.1. Definición de ciberacoso 

O ciberacoso ou ciberbullying é o uso das redes sociais, correo electrónico, blogs e 

outros ámbitos das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) en prexuízo dunha 
ou máis persoas, ou da súa imaxe pública.  

Se comparamos isto con casos típicos de acoso escolar, apréciase que, por unha 

parte, o ciberacoso non supón agresións físicas, pero, por outra, ten moito máis alcance 

tanto na difusión espacial coma na temporal, cunha continuidade que pode ser 

permanente e non limitada ao horario escolar. 

O ciberacoso supón o uso e difusión de información lesiva ou difamatoria (insultos, 

difamacións, ameazas, intimidación, seguimento persistente, envío reiterado de correos a 

alguén que non desexa recibilos, exclusión, boicot, humillacións, spam, distribución de 

datos e imaxes persoais, roubo e suplantación da identidade…) en formato electrónico a 

través de medios de comunicación como o correo electrónico, a mensaxería instantánea, 

as redes sociais, a mensaxería de texto a través de teléfonos ou dispositivos móbiles, a 

publicación de vídeos e fotografías en plataformas electrónicas de difusión de contidos, e 
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calquera outra que poida xurdir con características similares. 

Normalmente distínguense tres tipos de perigos aos que están expostas as persoas 

con internet: perigos persoais, acceso a contidos inapropiados e adicción. O ciberacoso 

inclúese no primeiro tipo. 

Nos últimos tempos, diversos factores veñen propiciando unha maior presenza do 

ciberacoso nos centros escolares: incorporación máis temperá ao uso das TIC, emprego 

masivo de novos contornos de socialización intensiva carentes de medidas de privacidade 

proporcionais, maior relevancia de contidos audiovisuais, amplas posibilidades de 

accesibilidade… 

Este ciberacoso presenta unhas características singulares: anonimato, inmediatez, 

efecto en cadea, alta dispoñibilidade e diversidade de canles e procedementos 

empregados. 

Aínda que o ciberacoso pode parecer difuso, en tanto que se perpetra en moitas 

ocasións fóra do espazo físico do centro escolar, este, ao ter coñecemento da situación e 

sempre que estean implicados algúns dos seus alumnos ou alumnas, ten a obriga de 

actuar coa mesma consideración de acoso escolar, sempre que as condutas realizadas a 

través de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos teñan conexión coa vida 

escolar. 

8.3.2 Criterios de identificación do ciberacoso 
O ciberacoso caracterízase polos seguintes aspectos:  

 A situación perdura no tempo. Quedan excluídas as accións puntuais que, 

aínda que puidesen ser un delito, non constitúen ciberacoso. 

 Adoita existir contacto ou relación previa no mundo físico entre vítima e persoa 

ou persoas acosadora/s.  

 Existe intención de causar dano, aínda que non sempre se dá nos primeiros 

estadios do proceso. 

 Realízase mediante o emprego de medios TIC. Pode tratarse de internet ou 

calquera dos servizos asociados: teléfono móbil, redes sociais, plataformas de difusión 

de contidos, foros, blogs… 

 

8.3.3 Tipos de ciberacoso  
O ciberacoso pode concretarse en: 

o Fustrigamento: cando se envían imaxes ou vídeos denigrantes sobre unha 

persoa, virus informáticos, mensaxes ameazantes… 
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o Exclusión: cando se usan contornos públicos para mandar comentarios 

despectivos ou rumores difamatorios co fin de provocar unha resposta expansiva, cando se lle 

nega o acceso a foros ou plataformas sociais á vítima… 

o Manipulación: cando se utiliza información para difundila de xeito inapropiado 

entre os membros das redes sociais, cando se accede coa clave doutra persoa e se realizan 

accións que poden prexudicala no seu nome… 

Unha vez que se verificou unha posible situación de ciberacoso, o centro educativo deberá 

traballar de xeito inmediato e simultáneo en tres liñas de actuación: valoración, comunicación e 

accións de protección. 

 

8.4.- Protocolo de actuación en situacións de ciberacoso. 
Ante situacións de ciberacoso será de aplicación o establecido no protocolo de acoso 

escolar que se desenvolve neste documento, para o que se terán en consideración as seguintes 

particularidades: 

 É imprescindible conservar as probas do ciberacoso durante todo o tempo, 

sexa cal fose a forma na que se manifeste. Para esta conservación poderán capturarse 

pantallas en modo imaxe e vídeo, imprimir páxinas, copiar ficheiros... aspecto que 

deberá realizarse antes de iniciar calquera actuación coa posible persoa agresora ou 

persoas agresoras. 

 Tratar de identificar as posibles persoas autoras do ciberacoso (atopar o seu 

enderezo IP, acudir a especialistas en informática e ás forzas e corpos da seguridade 

do Estado), pero, en todo caso, sen lesionar os dereitos de ningunha persoa. 

 Contactar coa compañía do medio empregado para cometer o acoso 

(compañía de teléfono, propietario do dominio ou sitio web etc.) coa finalidade de 

coñecer o procedemento que cómpre seguir para obter a información necesaria.  

 Se é o caso, denunciar o acoso ás forzas e corpos de seguridade do Estado 

que dispoñen de unidades de delitos informáticos (Policía Nacional, Garda Civil e 

Policía Autonómica).  

 Todas estas accións deberán estar enmarcadas na máis absoluta discreción e 

confidencialidade. 

 

Para valorar este tipo de condutas tomaranse en consideración os seguintes aspectos:  

- Características e natureza das accións analizadas e dos dispositivos tecnolóxicos 

utilizados na comisión dos feitos. 

- Natureza e difusión das accións.  
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- Facilidade/dificultade para deter o ciberacoso.  

- Tempo de exposición da vítima ao ciberacoso.  

- Idade e características psicolóxicas da vítima e da persoa ou persoas presunta/s 

agresora/s. 

- Repercusión e impacto na vítima. 

 

A información recollida deberá detallar, ademais: 

- Relación co ámbito escolar. 

- Natureza, intensidade, difusión e gravidade da situación coñecida. 

- Efectos producidos. 

 

8.5.- Medidas para a prevención de situacións de acoso ou ciberacoso. 

   8.5.1.- Medidas de prevención de acoso escolar 
A.- Estratexias organizativas e de prevención no centro 

Entre as posibles estratexias organizativas e de prevención que contribúen á mellora do 

clima xeral do centro, consideramos: 

 Promover a participación na elaboración e revisión dos documentos do centro, 

destacando os valores e normas que pretenden desenvolver actitudes prosociais de 

igualdade, respecto e diálogo, fomentando o consenso na toma de decisións. 

 Potenciar o funcionamento da comisión de convivencia do centro. 

 Estilo de dirección que favoreza a participación e a comunicación dos 

problemas (liderado). 

 Solicitar o apoio e o asesoramento do orientador ante os indicios ou situacións 

que poden derivar en posible acoso. 

 Reunións periódicas dos titores por niveis co obxecto de deseñar accións 

conxuntas para a mellora da convivencia no centro. Adoptar estratexias organizativas 

que posibiliten a implicación de todo o profesorado nos labores titoriais. 

 Impulso e actuación de comisións de mediación e outras estratexias de 

tratamento e resolución de conflitos. 

 Posibilidade de crear comisións de investigación, compostas por alumnado e 

profesorado, sobre problemáticas relacionadas con situacións de violencia escolar. 

 Difusión á comunidade educativa, a través de diferentes medios, do Plan de 

convivencia e das NOF. 

 Garantir que todos os membros da comunidade educativa coñezan os seus 

dereitos e deberes. 
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 Organización de grupos de traballo que favorezan as relacións persoais. 

 Organización do centro respectuosa coa diversidade e aceptación desta como 

un valor positivo, fomentando a inclusión. 

 Impulsar nas concrecións curriculares para os distintos ciclos ou cursos o 

desenvolvemento de todas as competencias básicas, en especial as competencias 

sociais e cívicas.  

 Rexistro dos conflitos que se producen no centro co fin de ter unha visión 

global e introducir as modificacións necesarias na regulación da convivencia do 

centro. 

 Divulgar entre o profesorado, alumnado e familias orientacións básicas sobre o 

acoso e a súa prevención. 

 Protocolos de información ante unha situación de acoso. 

 Establecer canles para a denuncia de situacións de acoso con garantía de 

confidencialidade: caixa de reclamacións, queixas e suxestións, taboleiro de 

denuncias e queixas vía telemática, correo electrónico de solicitude de axuda... 

 Vixilancia en zonas comúns: aseos, corredores, recreos, entradas e saídas...  

 Mellorar as zonas de ocio, organizar grupos de xogo... 

 Introdución de estratexias específicas de desenvolvemento emocional, 

habilidades sociais e axuda persoal. 

 Creación das condicións favorables para a inserción de programas de mellora 

da convivencia: programas específicos de resolución de conflitos, programas de 

mediación en conflitos e axuda entre iguais... 

 Promover encontros, conferencias e obradoiros para a toda a comunidade 

educativa orientados á construción dunha convivencia positiva. 

 Elaboración de orientacións e establecemento de programas de formación 

para todos os membros da comunidade educativa sobre a prevención e resolución de 

conflitos: 

- Formación específica do profesorado, elaboración de materiais e documentos, 

protocolos de actuación axustados ao propio centro… 

- Formación de familias: pautas para previr o acoso e outras formas de violencia 

dende a familia. Impulsar a creación de Escolas de pais e nais. 

- Formación do alumnado: técnicas de resolución pacífica de conflitos. 
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 Elaboración de orientacións e establecemento de programas formativos dirixidos aos 

diferentes membros da comunidade educativa, coa intención de previr e actuar ante 

situacións de ciberacoso: 

- Formación do profesorado e de familias: sensibilización sobre o uso saudable e 

razoable das TIC, aprender a lles transmitir aos menores a confianza suficiente para que 

poidan recorrer a eles en caso necesario, aprender a apoiar ao menor en caso de 

confirmarse o ciberacoso e, en caso de ameazas graves, presentar a correspondente 

denuncia no organismo competente. 

- Formación ao alumnado: potenciar o uso positivo das TIC e o espírito crítico ante 

os contidos aos que acceden, ser coidadoso cos datos persoais -onde aparecen e a quen 

se proporcionan-, non responder a provocacións a través dos medios tecnolóxicos; cando 

unha ameaza é persistente, hai que gardar o que se poida a xeito de proba do sucedido, 

pechar a conexión e pedir axuda a unha persoa adulta. 

 

B.- Estratexias de prevención na aula 

 Inclusión no Plan de acción titorial da elaboración de normas de convivencia en cada 

clase, incluíndo de xeito explícito normas contra o acoso entre os compañeiros ou 

compañeiras, nas que se sensibilice sobre o dano que produce o maltrato e se faga 

explícito o rexeitamento de todos os tipos de violencia, así como propostas de 

recuperación en caso de incumprimento das normas. 

 Realizar actividades de titoría programadas no grupo referidas a: 

- Relacións no grupo. 

- Fomento da amizade. 

- Tarefas colaborativas. 

- Sensibilización fronte ao maltrato (respecto pola diferenza, promover a empatía 

emocional, rachar con mitos como o do chivato, aprender a ofrecer e pedir axuda, 

diferenciar entre amigos/as e compañeiros/as...). 

- Conciencia da importancia do coidado das relacións afectivas e emocionais dos 

adolescentes. 

- Análise das relacións interpersoais, dos sentimentos e dos conflitos. 

 Traballar no grupo habilidades sociais asertivas e de autocoñecemento que capaciten 

o alumnado para dar respostas axeitadas en diferentes contextos: 

- Educar para as relacións interpersoais igualitarias baseadas na valoración mutua e 

no respecto. 

- Exercitar técnicas de autocontrol, empatía e resistencia á frustración. 
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- Desenvolver a través de métodos cooperativos habilidades prosociais e destrezas 

para a xestión das emocións. 

- Formar comisións de alumnos/as para a mellora da convivencia en xeral: equipos 

de mediación, axudantes de recreo... 

- Facilitarlle ao alumnado canles para que poida comunicarse co profesorado. 

 Utilizar sesións de titoría e xuntas de avaliación para detectar posibles situacións de 

acoso e/ou ciberacoso, analizando tamén os casos de absentismo escolar. 

 Manter a través da acción titorial contactos periódicos coas familias para compartir 

información e asegurar unha mutua colaboración. 

 Seguimento do clima relacional da aula. Aplicación e valoración de cuestionarios 

sociométricos. 

 Para permitir unha verdadeira prevención, é prioritaria a concienciación do maior 

número de membros da comunidade escolar respecto de dous aspectos:  

- Conseguir a comprensión o máis obxectiva posible do fenómeno de acoso escolar, 

empregando regularmente elementos de medición que permitan previr posibles situacións 

deste. 

- Crear unha conciencia colectiva das normas mínimas de convivencia que todo 

membro desa comunidade ten que cumprir. 

 Por en marcha momentos de formación no propio centro, e dun lugar para levar a cabo 

esta dinámica de convivencia entre o profesorado, crear un espazo onde a propia comisión de 

convivencia do centro poida deseñar este tipo de estratexias.  

 

 8.5.2.-Medidas de prevención de ciberacoso  
Ante situacións de ciberacoso serán válidas moitas das estratexias establecidas no 

protocolo de acoso escolar desenvolvidas neste documento, aínda que se indican neste apartado 

algunhas máis específicas e particulares do ciberacoso.  

Os profesionais do ensino deben estar atentos á maneira en como utilizan eles 

mesmos e como utiliza o alumnado os medios informáticos e ter claro como actuar en 

cada situación, como guiar o alumnado e como aconsellar as familias, de aí que se deban 

potenciar as boas prácticas nestes tres ámbitos de actuación: 

 

 A.- Profesorado e centro 

 Coñecer o funcionamento da web, en especial das redes sociais, para dominar o medio 

e poder aconsellar o alumnado e as familias.  
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 Aplicar medidas de seguridade nos equipos informáticos escolares (controlar o software 

instalado, as contas de usuario, o almacenamento de documentos, quen utiliza os 

equipos en cada hora etc.).  

 Establecer normas de uso dos equipos na aula (definir que pode e que non pode facer o 

alumnado, como debe organizar o seu material, respectar o material doutro alumnado, 

onde pode ou non pode acceder etc.).  

 Empregar sistemas de control e filtrado (facer revisións periódicas, monitorizar os 

equipos do alumnado mentres traballan –co seu coñecemento–, filtrar e bloquear 

páxinas, contidos ou programas non desexados etc.).  

 Realizar un uso didáctico e controlado das redes en sentido positivo, como actividade, 

incluíndo as boas prácticas, a seguridade e a prevención como contidos.  

 Detección de problemas: documentarse sobre a sintomatoloxía dos problemas e estar 

atento a calquera indicio de ciberacoso ou malas prácticas.  

 Evidentemente, en aulas que son utilizadas por varios grupos de alumnado, debe haber 

unha boa coordinación entre o profesorado en canto a normas e medidas.  

 

 B.-  Alumnado 

 Aconsellar que controlen a súa identificación e a circulación dos seus datos persoais 

(alias, ingreso en grupos etc.). En concreto, algunhas recomendacións habituais son:  

- Non crear contas en foros e redes sociais cos datos persoais, senón utilizando 

alias. Comunicar a propia identidade de forma privada só a aqueloutros membros cos que 

hai confianza e interesa que nos identifiquen. 

- Non establecer citas ou outras actividades presenciais con persoas que non 

coñecesen antes persoalmente, isto é, fóra da rede. 

- Non comunicar o domicilio, datos de contacto, datos bancarios etc.; tampouco 

datos persoais de terceiras persoas. 

- Sondar periodicamente a rede mediante un buscador, para saber se os seus datos 

persoais ou imaxes figuran nalgunha web. 

 Consellos para non acosar: aproveitar o papel dos docentes para conciencialos de que 

a web non é o lugar apropiado para resolver diferenzas con outras persoas, e que a 

emisión de mensaxes hostís remata sendo prexudicial para todos. Promover o respecto 

e a prudencia.  

 Consellos para non ser acosado: ser prudente e respectuoso ao empregar a web para 

comunicarse cos demais. Moitas veces os conflitos comezan por malentendidos ou 

comentarios inoportunos. Non expoñerse excesivamente aos comentarios dos demais 
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contando temas persoais. Pedir axuda inmediatamente a familiares e profesorado ante 

as primeiras evidencias de acoso.  

 Consellos para non tolerar o acoso: mentalizarse de que o acoso é un problema de 

todos, e non admitir que outros teñan actitudes negativas ou exerzan presión sobre 

terceiras persoas. Mostrarse conciliador e denunciar sen demora calquera caso de 

acoso do que se teña coñecemento.  

 

 C.- Familias 

 Adecuar as medidas de seguridade e control á vulnerabilidade dos seus fillos ou das 

súas fillas, dándolles máis autonomía a cambio de responsabilidade segundo se fagan 

máis maduros ou maduras.  

 Aceptar internet como un instrumento que pode resultar beneficioso se se utiliza ben.   

 Tratar de non exercer de policías, senón de conseguir que os seus fillos ou as súas 

fillas acepten como natural certo grao de control. O mellor é que acorden 

conxuntamente unha serie de condicións para o uso da web (horario, tipo de contidos), 

tanto mediante os ordenadores coma os móbiles.  

 Se fose posible, promover que o alumnado non manexe o ordenador pechado no seu 

cuarto, senón en presenza doutros familiares. Evitar forzalo a que nos permita ver a 

pantalla; é moito máis efectivo ter confianza para preguntarlle con quen se comunica e  

conte de forma natural que é o que fai na rede. O ideal é darlle apoio, implicarse nos 

seus proxectos, ou mesmo facerse membro das mesmas redes sociais.  

 Estar atentos a calquera síntoma de desacougo, cambios de humor repentinos etc., 

sobre todo se coinciden cos accesos á web.  

 Sondar periodicamente a rede mediante un buscador para detectar imaxes, datos 

persoais ou comunicacións dos seus fillos ou das súas fillas.  

Resulta moi beneficioso manter un contacto profesorado-familia para comunicar calquera 

síntoma de acoso que se detecte no alumnado e tomar medidas canto antes. 

 

9.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓNS ANTE URXENCIAS SANITARIAS E 
ENFERMIDADE CRÓNICA. 

 
9.1. PROCEDEMENTO DE ATENCIÓN AO ALUMNADO ACCIDENTADO 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 
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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 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. 
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 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 

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. 
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9.2. 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 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 
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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 o 

asesoramenteo que se estime, ben directamente, ben a través da familia, da Escola 
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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. 
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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 

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. 

 

10. CONCRECIÓN, EN CADA UNHA DAS ACTUACIÓNS, DAS MEDIDAS OU DOS 
PROGRAMAS, DAS PERSOAS OU DOS ÓRGANOS RESPONSABLES, DAS 
PERSOAS DESTINATARIAS E DOS PROCEDEMENTOS QUE SE VAN SEGUIR PARA 
O SEU DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN. 

 

10.1. ACTIVIDADE: Presentación do Plan de Convivencia ao comezo do curso aos 
pais/nais ou titores, alumnos/as e profesores/as. 

- RESPONSABLES: Equipo Directivo, titores e Departamento de Orientación. 

- RECURSOS: Material impreso co máis significativo do Plan de Convivencia. Pendrive co 

Plan de Convivencia e as NOFC. 
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- METODOLOXÍA: Informarase aos pais sobre o Plan de Convivencia na reunión de Pais-

titores-Equipo Directivo. Colgarase o Plan de Convivencia e NOFC na páxina Web do Centro. 

Incluirase a presenza do Plan de Convivencia no Plan de Acción Titorial 

- Utilizarase o Claustro ordinario a comezo de curso para informar do Plan ao profesorado. 

- ESPAZOS FÍSICOS: Salón de actos, aulas de titorías, sala do profesorado. 

- TEMPORALIZACIÓN: Primeiro Trimestre. 

 

10.2.  ACTIVIDADE: Actuación coherente de todo o profesorado en materia de 
convivencia para evitar ambigüidades e contradicións que poidan confundir ao 
alumnado e propiciar diferentes comportamentos segundo o profesorado 
presente. 

- RESPONSABLES: Todo o profesorado 

- RECURSOS: Decisión tomada polo Claustro para levar a cabo unha actuación coherente 

todo o profesorado. Ser consecuentes coa responsabilidade contraída. Plan de Convivencia e 

NOFC. 

- METODOLOXIA: Nas primeiras sesións do Claustro de Profesores debatirase sobre a 

conveniencia de unificar criterios de actuación para reforzar as condutas dos alumnos/as. 

Cando se protagonicen comportamentos contrarios ás normas de convivencia, o profesorado 

actuará axustándose ás medidas contempladas nas NOFC. 

- ESPAZOS: Todo o Centro, especialmente as aulas. 

- TEMPORALIZACIÓN: Todo o curso. 

 

10.3. ACTIVIDADE: Establecemento dun clima de clase adecuado desde as 
primeiras semanas para mantelo durante todo o curso. 

- RESPONSABLES: Todo o profesorado. 

- RECURSOS: NOFC. 

- METODOLOXÍA: Estableceranse de forma inequívoca, nas primeiras semanas de curso, 

os límites que separan as conductas aceptables das que non o son. Para isto,  o profesor/a 

procurará recordar as normas e as aplicará de forma inmediata, evitando que o alumnado 

ensaie  condutas que non son aceptables. 

- Na primeira sesión do Claustro de Profesores, indicarase a todos os seus membros que 

poñan especial énfase en recordar e debater a normas de convivencia cando a ocasión se 

presente e en corrixir firmemente as condutas que, pola súa frecuencia ou impacto sobre a 

clase, afecten decisivamente ao desenvolvemento do traballo escolar. 

- ESPAZOS FÍSICOS: Todo o Centro, especialmente as aulas. 

- TEMPORALIZACIÓN: Primeiro mes do curso. 
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10.4. ACTIVIDADE: Asembleas de clase para analizar a marcha da convivencia 
en cada grupo e propoñer actuacións de mellora e comunicación das 
conclusións na Xunta de Avaliación. 

- RESPONSABLES: Titores, Departamento de Orientación e Xefatura de Estudos. 

- RECURSOS: Cuestionarios sobre convivencia e posterior debate. 

- METODOLOXÍA: O Departamento de Orientación e a Xefatura de Estudos elaborarán un 

cuestionario sobre a convivencia na clase. O titor/a aplicará o cuestionario aos seus 

alumnos/as co obxecto de que cada un reflexione sobre os ítems incluídos no mesmo. 

Seguidamente realizarase un debate sobre os temas que afecten á clase. Sacaranse 

conclusións e adoptaranse medidas de mellora. O titor/a levará as conclusións e as proposta 

de mellora á Xunta de Avaliación para que os profesores do grupo as coñezan e poidan 

contribuír a mellorar o clima da clase. 

- ESPAZOS FÍSICOS: Titorías e Departamento de Orientación. 

- TEMPORALIZACIÓN: Unha vez ao final de cada trimestre na reunión  previo ás Xuntas de 

Avaliación. 

 

10.5.ACTIVIDADE: Desenvolvemento dun Programa de Habilidades Sociais en 3º 
e 4º  de Educación Primaria e un Programa de Técnicas de Estudo para 5º e 6º de 
Educación Primaria. 

- RESPONSABLES: Departamento de Orientación e titores de 3º,4º,5º e 6º de Educación 

Primaria. 

- RECURSOS: Programa específico con obxectivos, bloques de contidos e temporalización 

das sesións. 

- METODOLOXÍA: A persoa Orientadora do Centro, nas reunións cos titores/as 

correspondentes, informará dos programas e tomaranse decisións sobre a súa realización. Os 

titores/as en colaboración co orientador/a aplicarán os programas nos seus respectivos grupos. 

- ESPAZOS FÍSICOS: Orientación e aulas das titorías. 

- TEMPORALIZACIÓN: As sesións das que constan os respectivos programas. 

 

10.6.ACTIVIDADE: Sensibilización e prevención contra o maltrato entre iguais en 
6º de Educación Primaria. 

- RESPONSABLES: Titores/as, Departamento de Orientación e Xefatura de Estudos. 

- RECURSOS: Lecturas colectivas de casos. Exemplo: "Nata y Chocolate", etc 

- Material complementario para o profesorado: “Programa de sensibilización contra o 

maltrato entre iguais”. Exemplos: (Asociación Rea). “Colegas, amig@s y compañer@s”, etc. 
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- METODOLOXÍA: A persoa orientadora informará aos titores/as do programa a desenvolver 

para que os alumnos/as coñezan e se sensibilicen contra o maltrato entre iguais, poñendo a 

súa disposición o material necesario. Os titores/as organizarán nos seus grupos respectivos 

sesións onde informarán dos conceptos básicos sobre o maltrato entre iguais, estudos de 

casos e o que habería que facer no caso de ser víctimas, agresores ou espectadores de este 

tipo de maltrato. 

- ESPAZOS FÍSICOS: Xefatura de Estudos e aulas de titorías. 

- TEMPORALIZACIÓN:  Unha sesión en cada grupo. 

 

10.7. ACTIVIDADE: Celebración do “Día Escolar pola Paz e a Non Violencia” 
- RESPONSABLES: Equipo Directivo e Claustro de Profesores. 

- RECURSOS: NOFC. Documentos escritos e audiovisuais sobre a Paz e a Non Violencia. 

- METODOLOXÍA: O Equipo Directivo e a Comisión de Coordinación Pedagóxica 

organizarán a conmemoración do 30 de xaneiro fomentando entre o profesorado a realización 

dalgunha actividade relacionada con esta efeméride: lecturas, visionado de películas e 

documentais, debates, composicións escritas, plásticas, musicais, etc. Realizarase un acto 

colectivo de todo o alumnado para festexar esta data. 

- ESPAZOS FÍSICOS: Aulas de titoría e aulas específicas. Expositores  dos corredores e 

patio do colexio. 

- TEMPORALIZACIÓN: Segunda quincena do mes de xaneiro. 

 

10.8. ACTIVIDADE: Xornadas para a prevención de riscos sociais  
“consumo de drogodependencias” para 6º de Educación Primaria, ”desigualdade de 

xénero” (de 1º a 6º de Educación Primaria), “riscos de internet” (5º de Educación 

Primaria). 
- RESPONSABLES: Departamento de Orientación, Titores/as, Servizos Sociais do Concello 

e Policía Nacional. 

- RECURSOS: Material que a tal efecto esté disponible dende as entidades organizadores. 

Actividades elaboradas. 

- METODOLOXÍA: Cada titor/a informará aos alumnos/as sobre cada un deste temas previo 

á organización das actividades provocando un debate sobre eles. 

- Usaranse diferentes técnicas: material audiovisual (por exemplo a web da Axencia Estatal 

de Protección de datos: www,tudecideseninternet.es), folletos publicitarios, comentarios de 

texto, etc. 

- ESPAZO FÍSICO: Aulas de titorias. 

- TEMPORALIZACIÓN: Todo o curso. 
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10.9. ACTIVIDADE: Programas para promover a corresponsabilidade e a atención 
individualizada: “Equipo de Mediadores da Paz”, “Equipo de Axudantes do patio”, 

“Equipo de Biblioteca”, “Equipo de Colaboradores de Comedor”  para 5º e 6º de EP e 

“Equipo de Medio Ambiente” para  4º de EP. 
- RESPONSABLES:  Xefatura de Estudos, Departamento de Orientación, Encargada de 

Comedor , Coordinadora de Biblioteca. 

- RECURSOS: NOFC, Plan de Convivencia, Programas específicos para cada equipo. 

- METODOLOXÍA: Os coordinadores de cada equipo informarán ao principio de cada curso 

dos obxectivos de cada programa e da posibilidade de participación. Unha vez presentados os 

candidatos realizarase unha reunión para explicar os procedementos de actuación. 

- As familias deberán ser informadas  ao principio de cada curso da realización destas 

actividades. 

- ESPAZOS FÍSICOS: Espazos comúns, patio, biblioteca, usos múltiples, comedor, etc. 

- TEMPORALIZACIÓN: Todo o curso, segundo o establecido en cada programa. 

 

11. NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO, PARTICIPACIÓN DOS DISTINTOS 
SECTORES DA COMUNIDADE ESCOLAR. DEREITOS E DEBERES. CONDUTAS 
CONTRARIAS Á CONVIVENCIA E MEDIDAS CORRECTORAS EN CASO DE 
INCUMPRIMENTO.  
 
11.1.PARTICIPACIÓN 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: 

Equipos de Nivel 
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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. 

 

11.1.1. EQUIPO DIRECT 
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: 
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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. 

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 
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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 123.3 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 Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, o Equipo Directivo terá 

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. 

 
11.1.2.O XEFE DE ESTUDIOS E SECRETARIO 
           
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 
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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 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 DA 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 
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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. 

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 
tendrá 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. 
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 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 a 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. 

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. 
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m) 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. 

 
11.1.3. 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: 
 

a) O Director/a que será o seu presidente/a 

b) O Xefe/a de Estudios 

c) Un representante do Concello de Vigo 

d) 5 mestres elexidos polo Claustro 

e) 4 representantes dos pais de alumnos 

f) 1 pai proposto pola ANPA con maior número de afiliados 

g) Un representante do persoal da administración e de servicios 

h) O secretario/a con voz pero sin voto 

 

Segundo o apartado d) e e) : 

 O número de profesores e profesoras non poderá 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 

poderá 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 
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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/AS 

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 
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único punto da orde do día a elección dos representantes dos profesores no 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. 
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 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 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 ao 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. 
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- 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: 

 

 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 
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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. 

 

- 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 
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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 normativa 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 

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, tendrá ademais as seguintes funcións: 
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 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. 

 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 
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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. 

 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 
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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 

necesarias colaboracións e garantindo que todas a intervencións se realizarán seguindo 
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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. 

 

11.1.4. 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. 
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 g) Analizar e valorar o funcionamento xeral do Centro, a evolución do rendemento 

escolar e os resultados das avaliacións internas e externas nas que participe o Centro. 

 h) Informar as normas de organización e funcionamento do Centro. 

 i) Coñecer a resolución de 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 
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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. 

- 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. 

 

11.1.5. 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. 
Reuniranse preceptivamente en sesión ordinaria unha vez ao mes. 

As funcións do equipo de nivel serán: 
  

 a) Formular propostas ao Equipo Directivo e ao Claustro relativas á elaboración do 
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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 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 

Lingua Galega. Actuará como secretario/a un membro da Comisión designado polo 

Director/a, oídos os restantes membros. Reuniranse preceptivamente en sesión ordinaria 

unha vez ao mes. 

 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 
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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. Reuniranse 

preceptivamente en sesión ordinaria unha vez por trimestre. 

 

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 
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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. 

Reuniranse preceptivamente en sesión ordinaria unha vez ao mes. 

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 alumnado será acompañado por profesorado na seguinte proporción, un 
profesor/a por cada vinte alumnos/as. 

 O Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares terá as seguintes 
funcións: 
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 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 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 

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 
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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. 

 

 O Equipo de Plurilingüismo reunirase preceptivamente en sesión ordinaria unha 

vez ao mes. 

 

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, 
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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. 

O Equipo de Orientación reunirase preceptivamente en sesión ordinaria unha vez 

ao mes. 

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 
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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. 

 l) Aqueloutras 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 

medidas 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. 
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 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. 

 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. 
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 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. 

 

* O Xefe do Departamento de Orientación só elaborará informes a petición do 
profesor titor/a. 
 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: 

 

 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 
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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 

rendemento 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. 

* As Adaptacións curriculares individualizadas serán realizadas polo profesorado 
responsable da área a adaptar. 
 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. 

 l) Coordinar o axuste das diferentes metodoloxías e principos de avaliación 

programados para o mesmo grupo de alumnos/as. 

 m) No caso necesario, organizar e presidir as sesións de avaliación. 
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 n) 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. 

 ñ) Atender, xunto co resto do profesorado, aos alumnos/as mentres estos 

permanecen no Centro nos períodos de ocio. 

 o) Colaborar co Equipo de Orientación Educativa e profesional do sector nos 

termos que estableza o mesmo e a xefatura de estudos. 

 p) 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. 

 q) 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. 

 r) Facilitar a cooperación educativa entre os profesores/as e os pais/nais dos 

alumnos/as. 

 s) Exercer, de acordo co proxecto curricular, a coordinación entre os demáis 

profesores/as do grupo. 

 t) Cumplimentar os documentos oficiais relativos ao seu grupo de alumnos/as. 

 u) Controlar a falta de asistencia ou puntualidade dos alumnos/as, e ter informados 

aos pais ou titores e ao xefe/a de estudos. 

 v) Fomentar a colaboración das familias nas actividades de apoio ao prendizaxe e 

orientación dos seus fillos/as. 

 x) Aqueloutras que se lle puidesen encomendar para o mellor desenvolvemento da 

acción titorial. 

 

11.1..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. 
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 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 

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. 
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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 

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 regulamentariamente, teñan a presunción de veracidade, sen prexuízo das 

probas que na súa defensa puidera sinalar ou aportar o alumnado ou os seus 

representantes legais. 

c) A requirir ao alumnado, dentro do recinto escolar e durante a realización de 

actividades complementarias e extraescolares, a entrega de calquera obxecto, sustancia 

etc, que porte e que estea expresamente prohibido polas normas do centro, resulte 

perigoso ou poida perturbar o normal desenvolvemento das actividades. 

O requirido será depositado na Dirección do Centro unha vez rematada a xornada, 

quedando a disposición dos pais, nais ou titores/as legais, sin prexuízo das correccións 

disciplinarias que puideran corresponder. 

 

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. 
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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) Cumprir 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 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) Respectar en todo momento as opinións dos demais aínda que non se 

compartan. 

 q)  Elaborar as Adaptacións Curriculares Individualizadas que sexa preciso para 

dar unha resposta axeitada ás necesidades individuais do seu alumnado. Estas 

Adaptacións realizaranse en coordinación co profesor/a Titor/a, Xefe do Departamento de 

Orientación e profesorado de apoio ao alumnado. 

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, 
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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. 

 

11.1.7. 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 peonil do 

colexio, portal pequeno 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 
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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. 

 o) 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. 

 

11.2. PARTICIPACIÓN DO ALUMNADO 

11.2.1. DEREITOS E DEBERES DO 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 a 
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súa efectividade de acordo ca lexislación vixente. 

 

A) DEREITOS DOS ALUMNOS 

 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. 
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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 

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. 
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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: 

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 
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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. 

 

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, 
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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. 

 

11.2.2. PROCEDEMENTOS A SEGUIR POLO ALUMNADO: 
 a) O alumnado non poderá entrar co teléfono móbil nin con outro tipo de aparello 

electrónico do tipo: PSP, DS, MP3 ou similares, no recinto escolar. 

 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 



Plan de Convivencia                                                        CEP Plurilingüe Igrexa Valadares 

378 

 

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. 

 

11.2.3. 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 

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 
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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 corpos 

de seguridade.  
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 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 substraído 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:  
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a) En calquera tipo de actividade que se desenvolva dentro do recinto 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 
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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. 

 

 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 2.1.6 e, 2.1.7 deste documento. 
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b)  O incumprimento xeral e reiterado das normas de convivencia referidas neste 

regulamento. 

c) Abandoar o recinto escolar sen permiso. 

d) Cada tres faltas leves considerarase unha falta grave.  

 

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 

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, 
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(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 

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 
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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 

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 
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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. 

 b) A non realización sistemática das tarefas escolares. 

 c) O incumprimento xeral das normas de convivencia referidas neste regulamento. 

 

G.1) PRESCRIPCIÓN DAS CONDUTAS LEVES 

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. 

 

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. 
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 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. 

 

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). 
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 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: 

 

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. 
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- 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 

comunicación ou notificacións, non impedirá a continuación do proceso de 

corrección. 
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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 

correctoras e, se proceden, as medidas educativas reparadoras referidas no artigo 35 do 
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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. 
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 2º) Darase a palabra ao alumno/a e ás persoas convocadas para que manifesten 

as súas opinións. 

 

 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.  
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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). 

 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. 

  

I.5. 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: 
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 - 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. 
 

11.3. PARTICIPACIÓN DAS NAIS/PAIS OU TITORAS/ES LEGAIS 

11.3.1. DEREITOS E DEBERES DAS NAIS/PAIS OU TITORAS/ES 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 ter coñecemento do horario  das clases  e actividades extraescolares así como 

das  modificacións que se produzcan no mesmo. 

d) A coñecer a resposta ás súas peticións ou explicacións sobre a mesma. 

e) A ser informado da  apertura de expediente disciplinario ao seu fillo en caso  de 

faltas graves ou moi graves. 

g) A elixir ou ser elixido  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 respectados  e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade 

educativa. 

 b) A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración 
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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. 

  

        B ) DEBERES DAS NAIS/PAIS OU TITORAS/TITORES 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. 
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 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.  

 

11.3.2. PROCEDEMENTOS A SEGUIR POLAS NAIS/PAIS OU TITORAS/ES 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) Durante o horario de apertura do recinto escolar, 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 mentres 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) 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) Prohíbese fotografar, gravar ou difundir imaxes ou información que atente á 

honra, dignidade, intimidade de calquera membro da comunidade educativa. 

 j) Velarán polo cumprimento dos compromisos educativos establecidos entre o 
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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. 

 

11.4. PARTICIPACIÓN DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E DE SERVIZOS 
11.4.1. DEREITOS E DEBERES DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS 
 

 A) DEREITOS  DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E 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 

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: 
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 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.2) 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.3) Recibir a todas as  persoas  que  veñan  ao Centro e  acompañalas ao 

lugar designado para as visitas anunciando ao profesorado a súa presenza.  

d.4) Impedir o acceso de persoal non docente ás aulas en horario lectivo. 

d.5) Non permitir a retirada  de ningún tipo de mobiliario sen permiso da 

Dirección do Centro. 

d.6) Avisar á Dirección dos desperfectos que se observen nas instalacións 

(inmobles, xardíns, etc). 

d.7) Prender e apagar a calefacción do Centro nos días lectivos e no horario 

que determine a Dirección do Centro. 

d.8) Comunicar á Dirección do Centro calquera  incidencia extraña detectada  

durante os períodos de tempo nos que este está pechado. 

d.9) 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.10) Efectuar pequenas reparacións de tipo bricolaxe: persianas, cisternas, 

pechaduras, portas, ventás, colocación de cristais, albanelería, carpintería, pintura, 

fontanería, etc. 

d.11) Efectuar traballos de mantemento preventivo que poida realizar unha 

persoa soa: substitución de tramos de aramado, pintado de columnas e estructuras 

metálicas, etc.  

d.12) Todas aquelas tarefas que, nunha interpretación racional, non poidan ser 
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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. 

 

11.4.2. PROCEDEMENTOS A SEGUIR POLO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E 

SERAVIZOS. 
 

 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 
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profesional de membros da Comunidade Escolar. 

 

11.5. PARTICIPACIÓN DO PERSOAL COLABORADOR DE COMEDOR 

 

11.5.1. 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. 
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 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 de 

observacións do comedor. 

 g) Controlar que os usuarios de comedor que non sexan usuarios do transporte 

sexan recollidos por persoal autorizado. 

 

11.5.2. PROCEDEMENTOS DO 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. 

 

11.6 PARTICIPACIÓ DA ANPA 

11.6.1. DEREITOS E DEBERES DA ANPA 
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. 
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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 aprobadas, 

figurarán na Programación Xeral Anual. 

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. 

 
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. 

 
11.6.2. 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. 

12. NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CEP 
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PLURILINGÜE IGREXA VALADARES. 
 

12.1. ORGANIZACIÓN DA VIXIANZA NOS TEMPOS DE RECREO, ENTRADAS E 
SAÍDAS. 
12.1.1.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. 

 g) 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. 

 h) 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. 

 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 
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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 
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 i) Despois do recreo o alumnado irá directamente ás aulas sen deterse nos 

servizos. 

 j) Durante o recreo o alumnado usará os servizos exteriores, está prohibido xogar 

coas 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) Respectarase 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. 

 o) 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. 

 p) 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. 
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 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 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. 

 

12.1.2.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  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. 
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 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 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. 
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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. 

 f) 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. 

 g) O persoal colaborador acompañará ao alumnado ata á saída dos autobuses. 

 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 na dirección 

do Centro. 

 i) 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, solicitude 

que será arquivada no expediente do alumno/a e rexistrada na folla de observacións do 

comedor escolar. 

 j) 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. 

 k) 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. 

 j) 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. 

 k) As familias dos usuarios que veñan recoller ao alumnado usuario do comedor, 

deberán esperar fóra das súas dependencias. 

 l) 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. 

 m) O portal de entrada volverase abrir ás 16:00h. momento do remate do servizo 
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de vixianza. 

12.1.3. 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.  

 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) 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. 
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12.1.4. 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. 

 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 móbil 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 
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académicas. 

 
12.1.5. 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. 

 

12.1.6. 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 polos 

corredores do colexio. 
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12.2.ORGANIZACIÓN NOS ESPAZOS, INSTALACIÓNS, RECURSOS E SERVIZOS. 
12.2.1. 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. 

 j) O alumnado non poderá acceder ao recinto escolar con patinete, monopatín, 

bicicleta ou similares sen auorización 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 
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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. 

 

12.2.2. 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. 
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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. 

 
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. 
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 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 COMPORTAMIENTO 
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, 

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  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, 
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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. 

 

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. 

 

12.2.3.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. 
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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. 

 

12.2.4. 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. 
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12.2.5. 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.  

  

12.2.6. ESPECIALIDADES EDUCATIVAS: ORIENTACIÓN, PEDAGOXÍA 
TERAPÉUTICA E AUDICIÓN E LINGUAXE. 

 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 

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. 

 

12.2.7. USO DAS INSTALACIÓNS ESCOLARES 
  

a) As instalacións do Centro poderán ser utilizadas por calquera dos sectores da 

comunidade educativa e aqueloutros, que o soliciten convenientemente e      por escrito,  

sempre que haxa dispoñibilidade.  

 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 
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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 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 
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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.  
 
12.2.8. 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 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 
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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. 

 
12.2.9 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. 
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- Repartir polas diferentes mesas leite (quente ou fría) segundo llo demanden os 

demais comensais. 

- 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 condició s 

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 
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ante a Dirección do Centro, solicitude que será arquivada no expediente do alumno/a. 

 

B.1)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. 

b) As colaboracións dos pais,nais, titores e acolledores familiares do alumnado matriculado 

neste Centro ou dos 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: 

 



Plan de Convivencia                                                        CEP Plurilingüe Igrexa Valadares 

425 

 

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 
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 se non 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 
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   f.- Os que teñan fillos en 1º de EP. 

C) NORMAS PARA OS USUARIOS 
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: 
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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). 

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.  

 

12.3. OBSERVACIÓNS 
Todas as normas compleméntanse cos “procedementos a seguir por cada un 

dos membros da Comunidade Educativa” recollidos nos diferentes apartados do punto 

11 deste documento. 

 

13.  COMISIÓN DE CONVIVENCIA. COMPOSICIÓN, PERIODICIDADE 
DAS REUNIÓNS E PLAN DE ACTUACIÓN. 
 

13.1. Composición. (Artigo 6 do Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro). 

A Comisión de Convivencia, na súa composición, integrará o principio de igualdade 

entre mulleres e homes de todos os sectores da Comunidade Educativa.  

Estará composta por: 

a) representantes do alumnado (se a normativa os contempla no Consello Escolar),  

b) representantes do profesorado,  

c) representantes das familias,  

d) representantes do persoal de administración e servizos e, 

e) por unha persoa representante da titularidade do Centro. 

 Estes representantes terán presenza na Comisión de Convivencia na mesma proporción 

en que se encontran representadas no Consello Escolar do Centro ou órgano equivalente.  

 Será presidida pola persoa titular da dirección do Centro, 



Plan de Convivencia                                                        CEP Plurilingüe Igrexa Valadares 

428 

 

 Unha das persoas integrantes actuará como secretaria ou secretario, quen levantará a 

acta das súas reunións. 

 O nomeamento das persoas integrantes da Comisión de Convivencia nos Centros 

educativos corresponde ao director ou á directora por proposta dos colectivos representados.  

 Os seus membros poden coincidir cos do Consello Escolar, pero non teñen que ser os 

mesmos necesariamente. 

 Cando a Comisión de Convivencia o considere oportuno, e co obxecto de que informen no 

ámbito das súas competencias, poderá solicitar o asesoramento do: Departamento de 

Orientación, do profesorado titor/a relacionado co tema que se analice, do educador/a social do 

Concello ou doutros profesionais segundo a problemática que se trate, así como das 

asociacións do sector que poidan colaborar na mellora da convivencia 

 

13.2. Periodicidade das reunións: 
 O réxime de funcionamento, composición e o desenvolvemento das funcións da 

Comisión de Convivencia establécese de conformidade co establecido para os órganos 

colexiados na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 

Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. 

 Manteranse tres reunións anuais de carácter ordinario, unha por trimestre, e con 

carácter extraordinario cantas veces sexa convocado pola súa presidencia, por iniciativa 

propia ou por proposta de, polo menos, unha terceira parte dos seus membros. 

 
13.3. Plan de actuación: 

Segundo o Artigo 6º.4. do Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro, a actuación da 

Comisión de Convivencia basearase en: 

a) Elaborar o Plan de Convivencia do Centro e dinamizar todos os sectores da comunidade 

educativa, incorporando as súas iniciativas e achegas no procedemento de elaboración, 

desenvolvemento e seguimento do citado Plan. 

b) Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos os membros 

da Comunidade Educativa e o cumprimento das normas de convivencia do Centro. 

c) Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o fomento de 

actitudes para garantir a igualdade entre mulleres e homes, a igualdade de trato de todos o 

membros da comunidade educativa e a resolución pacífica de conflitos. 

d) Propor ao Consello Escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a 

convivencia, así como dar conta a este, cando menos dúas veces ao longo do curso das 

actuacións desenvolvidas e das correccións e medidas disciplinarias impostas. 
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e) Propor, de ser o caso, á persoa titular da dirección do Centro persoas que poidan formar 

parte do equipo de mediación. 

f) Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos en que 

fosen impostas e informar o Consello Escolar sobre o grao de cumprimento da normativa 

vixente. 

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 esta materia. Este informe será 

trasladado ao Consello Escolar do Centro e ao correspondente servizo territorial de Inspección 

Educativa. 

i) Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo Consello Escolar do Centro ou polo órgano 

da Administración educativa con competencias na materia. 

 

14. MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INTERNA NO CENTRO, 
COAS FAMILIAS E CON OUTROS CENTROS EDUCATIVOS OU ORGANISMOS. 

14.1. A Comunidade Educativa. (Artigo 4 do Decreto 8/2015 do 8 de 
xaneiro). 

A. Todos os membros da Comunidade Educativa son axentes responsables da convivencia 

escolar nos termos establecidos no mencionado Decreto e participarán na elaboración, no 

desenvolvemento, no control do cumprimento e na avaliación do Plan de Convivencia e das 

Normas de Convivencia do Centro. 

B. A Comunidade Educativa no seu conxunto velará pola aplicación daquelas medidas que 

vaian encamiñadas a fomentar o respecto ás diferenzas, entre elas, a igualdade efectiva entre 

mulleres e homes. 

14.2. O Consello Escolar. (Artigo 5 do Decreto 8/2015 do 8 de 
xaneiro). 

O Consello Escolar do Centro, ademais das funcións que lle atribúe o artigo 127 da 

Lei orgánica 2/2006 e o artigo 57 da Lei orgánica 8/1985, de 3 de xullo, reguladora do 

dereito á educación, terá as seguintes: 

a) Elixir as persoas representantes da Comisión de Convivencia, de acordo co 

establecido no artigo 6.2 deste Decreto. 

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. 
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d) Propor actuacións en relación coa convivencia para todos os sectores da 

comunidade educativa, especialmente as relacionadas coa resolución pacífica de 

conflitos. 

 

14.3. A Comisión de Convivencia. (Artigo 6 do Decreto 8/2015 do 8 
de xaneiro). 

A Comisión de Convivencia de cada Centro constituirase no seo do Consello 

Escolar. Terá carácter consultivo e desempeñará as súas funcións por delegación do 

Consello Escolar, para facilitar o cumprimento das competencias que este ten asignadas 

en materia de convivencia escolar e velará pola correcta aplicación do disposto neste 

Decreto, no Plan de Convivencia e nas Normas de Convivencia de cada Centro. 

 

14.4 O Claustro do profesorado. (Artigo 7 do Decreto 8/2015 do 8 de 
xaneiro). 
 O Claustro, ademais das funcións que lle atribúe o artigo 129 da Lei orgánica 

2/2006, terá as seguintes 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 no Centro, incidindo especialmente no 

desenvolvemento do Plan de Convivencia. 

c) Propor actuacións de carácter educativo, especialmente as relacionadas coa resolución 

pacífica de conflitos. 

 

14.5. O Equipo Directivo. (Artigo 8 do Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro). 
1. Ao Equipo Directivo do Centro correspóndenlle 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. 

2. A Dirección, ademais das funcións que lle atribúe o artigo 132 da Lei orgánica 2/2006, terá 

as seguintes funcións en materia de convivencia: 

a) Garantir as condicións para que exista no Centro un adecuado clima escolar que favoreza 

a aprendizaxe e a participación do alumnado. 
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b) Garantir o exercicio da mediación, a imposición de medidas correctoras e o 

desenvolvemento dos procesos e procedementos que se establecen neste Decreto. 

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

3. De conformidade co artigo 132.f) da Lei orgánica 2/2006, correspóndelle á Dirección a 

imposición das medidas correctoras, sen prexuízo do establecido no artigo 44 deste Decreto, 

consonte o artigo 26 da Lei 4/2011, do 30 de xuño. 

4. A Xefatura de Estudos correspóndenlle as seguintes funcións, en materia de convivencia: 

a) Coordinar e dirixir as actuacións establecidas no Plan de Convivencia 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 Acción 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. 

 

14.6. Órganos de Coordinación Docente. (Artigo 9 do Decreto 
8/2015 do 8 de xaneiro). 

1. Os órganos de coordinación docente, no seu ámbito competencial, serán responsables de 

incorporar nas súas actuacións as medidas e os acordos adoptados, de conformidade co que 

estableza o Plan de Convivencia e as Normas de Convivencia do Centro. 

2. En todo caso, as medidas e os acordos do número anterior serán recollidos pola Comisión 

de 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 destes co Proxecto Educativo do Centro e a Programación 

Xeral Anual. 

 

14.7. Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade 
Autónoma de Galicia. (Artigo 10 do Decreto 8/2015 do 8 de 
xaneiro). 

O Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia créase 

como órgano de carácter consultivo e de apoio a toda a Comunidde Educativa no que fe 

refire á convivencia escolar.  Estará adscrito á Consellería con competencias en materia 

de educación e contará co apoio dos servizos ténicos da Administración Educativa, para 
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fomentar a participación dos membros da Comunidade Educativa na mellora da 

convivencia. 

 

15.- ESTRATEXIAS PARA REALIZAR A DIFUSIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA. 
 O Plan de Convivencia cobrará sentido cando todos os membros implicados o 

interioricen e o fagan seu. Para que este Plan de Convivencia se converta nun verdadeiro 

instrumento para a mellora da convivencia debe ser coñecido, valorado e avaliado por 

todos os sectores da Comunidade Educativa. 

 O Consello Escolar, poderá establecer distintos procedementos para a súa 

difusión, garantindo que sexa coñecido por todos os membros da Comunidade Educativa. 

 

 Realizaranse diferentes actuacións: 

Centro: 
 Difusión nos taboleiros de anuncios. 

 Difusión na páxina web do colexio. 

 Difusión por parte da ANPA. 

Familias: 
 Cada curso na reunión inicial do mes de outubro, adicarase un tempo á exposición do 

Plan, facendo especial fincapé nas familias con alumnado de nova incorporación. 

 Darase a coñecer a existencia do Plan ás familias que cheguen ao noso Centro durante o 

curso escolar. 

Alumnado: 
 Adicarase unha ou varias sesións de titoría a dar coñecemento do Plan de Convivencia, 

nos aspectos que máis lle afecten. 

 As normas de clase ou dos espazos que lle afecten directamente estarán expostas no 

taboleiro de anuncios da clase. 

 Participarán da realización de trípticos/decálogos que difundan as normas consensuadas 

que mellorarán a convivencia nos distintos espazos do noso Centro: aulas, patio, 

biblioteca, baños, etc. 

Profesorado: 
 A través das distintas estruturas de coordinación docente. 

 Equipos Docentes, Equipos de Nivel, Claustro e Comisión de Convivencia. 

 Sesións do Departamento de Orientación. 

 Sesións da Comisión de Coordinación Pedagóxica. 
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 Entregarase unha copia do Plan de Convivencia a cada Titor/a para a súa incorporación á 

Carpeta de Titoría. 

Persoal non docente: 
 Facilitaráselle un exemplar para o seu coñecemento, análise e posibles aportacións ou 

modificacións. 

A nivel institucional: 
 Darase a coñecer a través da súa incorporación e posterior envío á Inspección Educativa 

da Programación Xeral Anual. 

  

16.- PROCESOS DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN DE 
CONVIVENCIA. 

16.1.Seguimento. Informes de convivencia. 
 Será a Xefatura de Estudos quen elabore un informe sobre  a convivencia do 

Centro, informe “Análise da Convivencia no Centro” (anexo IX)  que será presentado á 

Comisión de Convivencia con periodicidade trimestral e que será incluído na Memoria 

Final de Curso. 

 Dito informe recollerá: 

a) O número de partes de incidencias e de sancións distribuído por cursos e grupos. 

b) Actuacións realizadas. 

c) Valoracións e conclusións. 

 A final da curso elaborarase outro informe “Avaliación do Plan de Convivencia” (anexo III) 

que incluirá todo o acontecido no Centro en materia de convivencia, facendo valoracións e 

propostas para o período seguinte. A Comisión de Convivencia informará ao Consello 

Escolar.  

 

16.2. Avaliación  e mellora do Plan de Convivencia: 
 A Comisión de Convivencia realizará no marco da Memoria Final de Curso unha 

avaliación do Plan de Convivencia e servirá para establecer propostas de mellora 
para o vindeiro curso. 

 A comezo de cada curso académico, revisarase o Plan de Convivencia para 

reformular, en base ao análise da aplicación do programado no curso anterior e da 

evolución do estado da convivencia no Centro, os obxectivos a incorporar  ou, no seu 

caso, as propostas de mellora recollidas na memoria do curso anterior. A revisión anual 

do Plan de Convivencia deberá ser aprobada polo Consello Escolar e será incluída no 
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Proxecto Educativo do Centro e remitida á Inspección Educativa  xunto co resto da 

documentación de comezo de curso. 

  

17. A RESPONSABILIDADE DO CENTRO. ASPECTOS XURÍDICOS 

 17.1. Responsabilidade do centro. 
A responsabilidade patrimonial das administracións públicas vén establecida, co máximo 

rango normativo, polo artigo 106.2 da Constitución Española, recollendo que: 

Os particulares, nos termos establecidos nesta lei terán dereito a ser indemnizados por toda lesión que 

sufran nos seus bens e dereitos, agás nos casos de forza maior, sempre que a lesión sexa consecuencia do 

funcionamento dos servizos públicos.  

A regulación legal desta responsabilidade recóllese na actualidade na Lei 30/92, do 26 de 

novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo 

común, desenvolvida no Real decreto 429/1993, do 26 de marzo, polo que se aproba o 

Regulamento dos procedementos das administracións públicas en materia de responsabilidade 

patrimonial e pola Lei 4/1999 que modifica a Lei 30/92, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 

administracións públicas e do procedemento administrativo común. No artigo 139 da citada LRX-

PAC disponse, nas alíneas 1 e 2, o seguinte:  

1. Os particulares terán dereito a ser indemnizados polas administracións públicas correspondentes de toda 

lesión que sufran en calquera dos seus bens e dereitos, agás nos casos de forza maior, sempre que a 

lesión sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos.  

2. En todo caso, o dano alegado haberá de ser efectivo, avaliable economicamente e individualizado con 

relación a unha persoa ou grupo de persoas. 

Ademais desta responsabilidade patrimonial da administración pública, o Código civil 

refírese á responsabilidade civil en que poden incorrer as persoas ou entidades que sexan 

titulares dun centro docente. De acordo co establecido no artigo 1903 do Código civil: 

As persoas ou entidades que sexan titulares dun centro docente de ensino non superior 

responderán polos danos e prexuízos que lles causen aos seus alumnos menores de 

idade durante os períodos de tempo nos  que estes se atopen baixo control ou vixilancia 

do profesorado do centro, desenvolvendo actividades escolares ou extraescolares e 

complementarias. A responsabilidade de que trata este artigo cesará cando as persoas 

nel mencionadas proben que empregaron toda a dilixencia dun bo pai de familia para 

previr o dano.  

Polo tanto, podería darse o caso de que os representantes legais do alumno ou alumna 

acosado/a lles esixisen a responsabilidade civil aos titulares do centro polos danos morais sufridos 

polo alumno ou alumna menor de idade. Non obstante, a dita posibilidade non é ilimitada, senón 

que cabe eximirse dela naqueles casos en que se acredite que se actuou coa dilixencia necesaria 
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para evitar o dano. Nestes casos, é ao centro ao que lle corresponde a carga da proba, é dicir, é 

preciso acreditar que se realizaron todas as actuacións necesarias para evitar a situación. 

Cando se detecta un posible caso de acoso escolar, o centro debe responder de 

xeito rápido e coherente ante a agresión. É esencial, polo tanto, unha actuación rápida 

unha vez que se detecten os primeiros signos de acoso, así como a adopción de medidas 

eficaces para deter o dano á vítima, amosar que procura a seguridade integral do seu 

alumnado e exercer a súa autoridade institucional, ao servizo do respecto e a dignidade 

da comunidade educativa.  

É necesario documentar todas as medidas e acordos adoptados, de xeito que, en 

caso de iniciarse un procedemento por responsabilidade civil, poida acreditarse que se 

actuou coa dilixencia debida. É preciso redactar as actas das reunións efectuadas, das 

entrevistas realizadas e recoller a sinatura dos entrevistados, en caso de menores de 

idade en presenza dun adulto do centro, cando se trate das averiguacións previas, e dos 

seus proxenitores cando se trate da tramitación dun expediente.  

Igualmente, para acreditar o comportamento responsable do centro, resulta preciso 

a existencia e aplicación dun Plan de convivencia que estableza un procedemento de 

prevención e detección de acoso, de xeito que sexa posible acreditar non só a aplicación 

de mecanismos rápidos e eficaces paliativos de situacións de acoso, senón tamén a 

realización de accións preventivas. 

Calquera membro da comunidade que teña constancia da existencia dun caso de 

maltrato debe comunicalo. Existe unha responsabilidade do centro e do profesorado de 

xeito individual, en canto garante da seguridade integral dos menores que acolle. 

Á marxe da responsabilidade civil, o centro considerará o establecido no artigo 30.4 

da Lei 4/2011 no que se sinala que: 

As situacións de acoso escolar que se detecten serán comunicadas á Inspección 

Educativa, xunto coas medidas que se adopten para lles poñer fin. No caso de condutas 

de especial gravidade, informarase da situación e das medidas aos servizos sociais do 

correspondente concello, aos servizos especializados do departamento correspondente 

en materia de benestar e, de ser o caso, á Fiscalía de Menores para facilitar as medidas 

que lles corresponda adoptar nos seus respectivos ámbitos competenciais.  

Así mesmo, o artigo 262 da Lei de axuizamento civil prevé que: 

Os que por razón do seu cargo, profesións ou oficios tivesen noticia dalgún delito público, 

estarán obrigados a denuncialo inmediatamente ao Ministerio Fiscal, tribunal competente, 

xuíz de instrución e, no seu defecto, ao funcionario de policía máis próximo.  
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Igualmente, o artigo 13 da Lei orgánica 1/1996, de protección xurídica do menor, prevé 

que: 

Toda persoa ou autoridade, e especialmente aqueles que pola súa profesión ou función, 

detecte unha situación de risco ou posible desamparo dun menor comunicaralle á 

autoridade ou aos seus axentes máis próximos, sen prexuízo de prestarlle o auxilio que 

precise. 

Os centros docentes garantirán a confidencialidade dos datos persoais de conformidade 

coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, así 

como calquera outra información que puidese afectar á imaxe, dignidade e intimidade persoal de 

calquera membro da comunidade educativa e da propia institución educativa. 

Será procedente, ademais, informar os pais e nais da presunta vítima tanto da 

posible agresión como da posibilidade de efectuar a correspondente denuncia dos feitos 

no organismo competente. 

 

17.2.- Particularidades xurídicas do ciberacoso 

Esta forma de acoso inclúe normalmente accións como o uso de datos persoais, os cales, 

segundo a Constitución española (art. 18.4), non poden ser usados sen o consentimento 

informado do seu titular para uns fins concretos.  

A lei establece sancións significativas para aqueles que, para descubrir os segredos 

ou vulnerar a intimidade doutro sen o seu consentimento, se apoderen dos seus papeis, 

cartas, mensaxes de correo electrónico ou calquera outro documento ou efectos persoais, 

intercepte as súas telecomunicacións ou utilice artificios técnicos de escoita, transmisión, 

gravación ou reprodución do son ou da imaxe ou de calquera outro sinal de comunicación. 

A utilización de imaxe precisa consentimento do seu titular. Neste sentido a lei é 

notablemente sensible coa utilización de imaxes de menores e persoas consideradas 

incapaces de obrar xuridicamente. 

O ciberacoso pode ser constitutivo dun delito de: 

 Ameazas: atópanse reguladas nos artigos 169 a 171 do Código penal, onde 

se dispón que a comisión deste tipo de delitos require:  

Que exista unha ameaza.  

Que a ameaza consista en causar un mal. 

Que exista unha condición para non causar o dito mal.  

 Coaccións: atópanse reguladas nos artigos 172 e 173 do Código penal, onde 

se dispón que a comisión deste tipo de delitos require: 

Que se obrigue a un terceiro a facer ou deixar de facer algo. 



Plan de Convivencia                                                        CEP Plurilingüe Igrexa Valadares 

437 

 

Que a dita obrigación se leve a cabo mediando violencia (en sentido amplo, física ou psíquica). 

 Inxurias: atópanse reguladas nos artigos 206 a 210 do Código penal, onde se 

dispón que a comisión deste tipo de delitos require: 

Que exista unha acción ou expresión.  

Que se lesione a dignidade, a fama ou a propia estimación. 

 Calumnias: atópanse reguladas no artigo 205 do Código penal, onde se 

dispón que a comisión deste tipo de delitos require: 

Que exista a imputación dun delito. 

Que a imputación sexa falsa. 

Que a imputación sexa sobre un feito concreto. 

Que a imputación se realice sobre unha persoa identificada ou identificable. 

 Suplantación de personalidade: a suplantación da personalidade unicamente 

é delito se a conduta encaixa perfectamente no tipificado como tal no artigo 401 do 

Código penal, é dicir, se o que se usurpa é o estado civil doutro, vulnerando a confianza 

da comunidade na correcta identificación das persoas. Se o que se fai é simplemente 

crear un perfil inventado ou con datos falsos, a conduta non encaixaría neste tipo penal e 

non podería ser considerada delito, polo que inventar datos falsos para participar nunha 

rede social non é constitutivo do delito de usurpación do estado civil. 

 Lesión de privacidade: acceder a unha conta ou perfil doutra persoa é unha 

conduta que de por si pode comportar graves consecuencias xurídicas porque pode estar 

cometéndose un delito de lesión de privacidade, considerado pola normativa como unha 

forma de descubrimento e revelación de segredos. Este delito establécese nos artigos 

197 e seguintes do Código penal. Para acceder á conta ou perfil doutro é probable que se 

tivesen que provocar danos en sistemas informáticos para saltar ou conseguir as claves e 

os contrasinais, estando así ante un delito de danos en “redes, soportes ou sistemas 

informáticos” regulado no punto 2 do artigo 264 do Código penal.  

A regulación penal aplica as seguintes normas en función da idade do suxeito autor do delito:  

 Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro, pola que se aproba o Código penal. 

Esta norma é de aplicación a suxeitos maiores de idade e, excepcionalmente, a suxeitos 

menores en idades comprendidas entre os dezaseis e dezaoito anos.  

 Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal 

dos menores aplicable aos maiores de catorce e menores de dezaoito anos. 

A resposta do dereito penal de menores debe atender á dobre dimensión sancionadora e 

educativa primando, nesta última, o interese superior do menor, polo que algunhas condutas 

tipificadas como delitos poden quedar sen castigo. 
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       17.3.- TRAMITACIÓN DE RECLAMACIÓNS 
Para a tramitación de reclamacións baseadas nunha suposta responsabilidade civl da Xunta de 

Galicia procederase do seguinte xeito: 

 A parte denunciante presentará no Centro Escolar, un informe de reclamacións 

acompañado de facturas, informe médico, citacións, demandas, etc 

 O Centro Escolar cubrirá o modelo normalizado de comunicación ante reclamacións “Parte 

de sinistro de responsabilidade civil/patrimonial da Xunta de Galicia” que se adxunta no 

anexo. 

 A Dirección do Centro remitirá ambos documentos á Xefatura Territorial/Secretaría. 

 

18.- CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS 
A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece na súa disposición adicional 

vixésimo terceira que: 

Os centros docentes poderán recoller os datos persoais do seu alumnado que sexan 

necesarios para o exercicios da súa función educativa. Ditos datos poderán facer 

referencia á orixe e ambiente familiar e social, a características ou condicións persoais, ao 

desenvolvemento e resultados da súa escolarización, así como a aquelas outras 

circunstancias cuxo coñecemento sexa necesario para a educación e orientación dos 

alumnos. 

Os pais ou titores e os propios alumnos deberán colaborar na obtención da información á 

que fai referencia este artigo. A incorporación dun alumno a un centro docente suporá o 

consentimento para o tratamento dos seus datos e, no seu caso, a cesión de datos 

procedentes do centro no que estivera escolarizado con anterioridade, nos termos 

establecidos na lexislación sobre protección de datos. En todo caso, a información á que 

se refire este apartado será a estritamente necesaria para a función docente e 

orientadora, non podendo tratarse con fins diferentes ao educativo sen consentimento 

expreso. 

No tratamento dos datos do alumnado aplicaranse normas técnicas e organizativas que 

garantan a súa seguridade e confidencialidade. O profesorado e o resto do persoal que, 

no exercicio das súas funcións, acceda a datos persoais e familiares ou que afecten á 

honra e intimidade dos menores ou a súas familias quedará suxeito ao deber de sixilo. 
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A cesión dos datos, incluídos os de carácter reservado, necesarios para o sistema 

educativo, realizarase preferentemente por vía telemática e estará suxeita á lexislación en 

materia de protección de datos de carácter persoal. No caso da cesión de datos entre 

Comunidades Autónomas ou entre estas e o Estado, as condicións mínimas serán 

acordadas polo Goberno coas Comunidades Autónomas, no seo da Conferencia Sectorial 

de Educación. 

De acordo co establecido no artigo 53 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do 

empregado público, no que respecta aos principios éticos, establécese que os funcionarios e 

funcionarias gardarán secreto das materias clasificadas ou outras cuxa difusión estea prohibida 

legalmente e manterán a debida discreción sobre aqueles asuntos que coñezan por razón do seu 

cargo, sen que poidan facer uso da información obtida para beneficio propio ou de terceiros, ou en 

prexuízo de interese público.  

O artigo 10 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de 

carácter persoal, regula o deber de segredo, establecendo que os responsables do 

procesado e almacenamento de datos (incluídos aquí os que derivan do proceso de 

corrección), e quen interveña en calquera fase do tratamento de datos de carácter 

persoal, están obrigados ao segredo profesional respecto dos mesmos e ao deber de 

gardalos, obrigacións que subsistirán aínda despois de finalizar a súa relación co titular do 

ficheiro e, no seu caso, co responsable do mesmo. 

Pola propia natureza do proceso, os datos de carácter persoal manexados serán 

estritamente confidenciais, estando obrigados todos os empregados públicos que 

interveñen no proceso ao deber de segredo e sixilo profesional. Así mesmo, as partes 

implicadas, entendendo aquí os menores e os seus representantes legais, así como 

calquera persoa que interveña no proceso a instancia de parte, deberá manter a debida 

confidencialidade sobre os datos persoais que poidan manexarse durante a tramitación, 

garantindo o dereito á intimidade e á honra de todos os intervenientes.  

O artigo 13 do 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, ao respecto do tratamento de datos de menores 

de idade, establece que en ningún caso poderán recabarse do menor datos que permitan 

obter información sobre os demais membros do grupo familiar, ou sobre as características 

do mesmo, como os datos relativos á actividade profesional dos proxenitores, información 

económica, datos sociolóxicos ou calquera outros, sen o consentimento dos titulares de 

tales datos; o que deberá ser tido en conta nos procesos de averiguación. 
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Por todo isto é moi importante que os responsables da tramitación do proceso 

aporten a cada un dos intervenientes o menor número posible de datos persoais sobre o 

resto de implicados que garanta o efectivo exercicio dos dereitos que os asisten, actuando 

como salvagarda dos intereses de todas as partes. 

 

19. TELÉFONOS DE INTERESE: 
 Consellería de Benestar. Menores. Liña de axuda á infancia. Teléfono: 116111. A liña 

de axuda á infancia é un servizo para todos os nenos e nenas que nalgún momento se 

sintan maltratados por outra persoa, necesiten axuda ou queiran falar sobre os 

problemas que lles afectan. http://benestar.xunta.es/web/portal/portada-de-infancia. 

 Fiscalía da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 Praza de Galicia, s/n.  15071 A Coruña. Teléfono: 981 182 149/150. Fax: 981 182 172. 

 Fiscalías de Menores de Galicia: 
 A Coruña: Rúa Monforte s/n. Edificio novos xulgados. 15071 A Coruña. 

Teléfono: 981 185 210/120. Fax: 881 881 145. 

 Lugo: Praza de Avilés, s/n. 27071 Lugo. Teléfono: 982 294 852. Fax: 982 294 858. 

 Ourense: Praza de Concepción Areal, s/n. 32071 Ourense. Teléfono: 988 687 150. Fax: 988 

687 410 

 Pontevedra: Avda. Fco. Tomás e Valente, s/n 36071 Pontevedra.  

Teléfono: 986 805 363. Fax: 986 805 358 

 Comandancia da Garda Civil. 
 Unidade Orgánica de Policía Xudicial – EMUME (Equipo Muller-Menor).  

Contacto a través do teléfono de emerxencias (062) ou directamente: 

– A Coruña: R/ Médico Devesa Núñez, 3. 15008 A Coruña.  

Teléfono: 981 167 800 Ext.: 270. Fax: 981 167 801 

– Lugo: Praza Bretaña, 2. Lugo. Teléfono: 982 221 311. Ext.: 5156  

– Ourense: R/ Bieito Amado, 17. 32002 Ourense. Teléfono:988 235 353. Ext.: 237 

– Pontevedra: R/ Domingo Fontán, 6. 36005 Poio. Tfno. 986 807 900. Ext.: 287 

 Grupo de Delitos Telemáticos (GDT). Unidade Central Operativa:  

https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/home_alerta.php 

 Policía Nacional.  
 Oficinas de Denuncias e Atención ao Cidadán en Galicia. Xefatura Superior de Policía de 

Galicia. R/ Médico Devesa Núñez, 4. 15008 A Coruña. Teléfono:981 166 300. Fax: 981 122 610. 

 Provincia da Coruña: 

https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/home_alerta.php
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– Comisaría Local de Ferrol-Narón. Avda. de Vigo, 165. 15403 Ferrol. Teléfono: 981 333 

800. Fax: 981 370 788. 

– Comisaría Local de Santa Uxía de Ribeira. R/ Miguel Rodríguez Bautista, 24. 15960 

Ribeira. Teléfono:981 870 108. Fax: 981 874 041.  

– Comisaría Local Santiago de Compostela. R/ Rodrigo de Padrón, 3. 15705 Santiago de 

Compostela. Teléfono: 981 551 100. Fax: 981 551 185. 

 Provincia de Lugo: 

– Comisaría Provincial de Lugo. R/ Chantada, 1. 27004 Lugo. Teléfono: 982 265 118. Fax: 

982 201 210. 

– Comisaría Local de Monforte de Lemos. R/ Miguel de Cervantes, 1. 27400 Monforte de 

Lemos. Teléfono: 982 402 396. Fax: 982 410 453. 

– Comisaría Local de Viveiro. Avda. Ramón Canosa, s/n. 27850 Viveiro. Teléfono: 982 561 

711. Fax: 982 550 253 . 

 Provincia de Ourense: 

– Comisaría Provincial de Ourense. R/ Mestre Vide, 4. 32004 Ourense. Teléfono: 988 391 

771. Fax: 988 221 052 . 

 Provincia de Pontevedra: 

– Comisaría Provincial de Pontevedra. R/ Joaquín Costa, 17-19. 36001 Pontevedra. 

Teléfono:986 868 383. Fax: 986 868 338. 

– Comisaría de Distrito Vigo-Redondela. R/ López de Mora, 39. 36211 Vigo. Teléfono: 986 

820 200. Fax: 986 235 441. 

– Comisaría Local de Marín. R/ Lameira, 27, baixo. 36900 Marín. Teléfono: 986 839 555. 

Fax: 986 839 575. 

– Comisaría Local de Vilagarcía de Arousa. Avda. da Mariña, 9. 36600 Vilagarcía de Arousa. 

Teléfono: 986 565 386. Fax: 986 500 237. 

 Corpo Nacional de Policía. Policía Xudicial: Brigada de Investigación 
Tecnolóxica:  

 http://www.policia.es/org_central/judicial/udef/bit_alertas.html 

 Corpo Nacional de Policía. Oficina virtual de denuncias: 
https://denuncias.policia.es/OVD/ 

 Unidades da Policía Autonómica: 
– Santiago de Compostela: R/ Roma 25-27. 15703 Santiago de Compostela. Teléfono: 981 

546 474 

– A Coruña: Ronda de Nelle, 24. 15005 A Coruña. Teléfono: 981 153 410. 

– Lugo: Ronda Fingoi, esq. avda. Madrid. 27001 Lugo. Teléfono: 982 252 611. 

– Ourense: R/ Clara Campoamor, 9-17. 32002 Ourense. Teléfono: 988 241 200. 
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– Pontevedra: R/ San José 4-6. 36001 Pontevedra. Teléfono: 986 843 432. 

– Vigo: R/ Pateira, 7. 36214 Vigo. Teléfono: 986 266 158. 
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20.- DOCUMENTOS ANEXOS 
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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/ 

 

ANEXO I 

 

Informe do profesorado sobre condutas contrarias ás normas de 
convivencia no Centro. 

 
 

Pola presente lle comunico que o alumno/a: ____________________de_______curso,  grupo 

_____, mantén unha conduta disruptiva que impide o normal desenvolvemento das clases. 

 

DESCRIPCIÓN DA CONDUTA: 
 
 

 
 

 
 

MEDIDAS ADOPTADAS: 

 
 
  
 
   En Valadares, a ___ de ________ de 20__ 
    
   

     
 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/ 

 

     ANEXO II 
 

Informe da Comunidade Educativa sobre comunicación de: 
 
Condutas contrarias ás 
NOFC 
 
 

Condutas gravemente 
contrarias ás NOFC 

Incidencia 

 
 
 
 
 
Alumno/Profesor-a/Familia: 
 
 
Asunto: 
 
 
Data: 
 
 

Asdo: 
 
 

(O responsable da denuncia) 
 

   



Plan de Convivencia                                                        CEP Plurilingüe Igrexa Valadares 

446 

 

 

 

 

 

 

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/ 

 

Informe de Resolución ante a denuncia presentada 

 
MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

 

 
 
 

VERIFICACIÓN DA INFORMACIÓN: 
 
 
 
 
 
ACTUACIÓNS: 
 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN: 
 
DATA: 

 
 

Asdo: 
 
 
 

A Dirección do Centro 
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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/ 

 (ANEXO III) 
 

ENQUISA ÁS FAMILIAS 
1.-¿Coida Vostede, como pai ou 

nai  que se producen conflictos 

de convivencia escolar neste 

centro? 

Ningún Algún Moitos Non sei 

2.-¿De que tipo son os maís 

frecuentes? 

Verbais Físicos Non sei 

3.-Diante destes conflictos 

¿cómo cree Vostede que se 

solucionan no centro? 

Moi ben Ben Regular Mal Non 

sei 

 

4.-¿Cómo cree Vostede que é a 

relación familia-colexio? 

Moi boa Boa Regular Mala Non 

sei 

5.-Se algunha vez Vostede tivo 

algún conflicto no colexio ¿como 

cree que se lle solucionou? 

Moi ben Ben Regular Mal Non 

sei 

 

6.-¿Foi o seu fillo/a obxecto 

dalgún tipo de agresión ou 

violencia no centro? 

Nunca Algunha 

vez 

 

Non sei 

 

7.-Se Vostede  quere facer algunha  suxerencia para mellorar a convivencia e a 

disciplina no centro, prégolle o faga nes cadro. 

Marcade cun X a resposta que vos parece máis axeitada 
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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/cepigrexava

ladares 
  

 
(ANEXO IV) 

 
AVALIACIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

ACTUACIÓN RESPONSABLE PRAZO RECURSO GRAO DE 

CONSECUCIÓN 

OBSERVACIÓNS 

 

1 2 3 

 

 

 

      Data  

 

 

 

      Data  

 

 

 

      Data  

 

 

 

      Data  

 

 

 

      Data  

CLAVE: 1-Rematado; 2-En proceso; 3-En inicio 
ACTUACIÓN RESPONSABLE/S PRAZO RECURSOS 

Para avaliar o Plan de convivencia tómanse como referente as actuacións 

marcadas. Cada unha delas debe ter persoas responsables (individualmente, equipos, 

grupo formado para este fin…) e uns prazos para facelo. No apartado de recursos 

sinalamos todo o que nos pode ser útil (documentos, rexistros, informes, medios 

materiais, recursos humanos...) propios ou alleos ao noso alcance. Rematados os prazos 

analízase o grao de consecución. 

 
GRAO DE 
CONSECUCIÓN OBSERVACIÓNS 
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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/cepigrexava

ladares 
  

 

(ANEXOS V) 
 

CUESTIONARIO DE CONVIVENCIA ESCOLAR NO CENTRO 
 

(PARA CUBRIR POLO PROFESORADO) 

 

Cuestionario para comparar distintas visións e articular medidas  de mellora da 

convivencia. 

Ademais, farase unha análise cualitativa dos partes de faltas das distintas 

clases así como dos expedientes sancionadores a alumnos. 

 

1. Cales dos seguintes conflitos se teñen producido con máis frecuencia no centro 
nos últimos anos? 

1 ( nada), 2 (moi pouco), 3 (pouco), 4 (algo), 5 (bastante), 6 (moito), 7 ( moitísimo  ou a que máis) 

- Agresións verbais entre alumnado 1   2   3   4   5   6   7 

- Agresións físicas entre alumnado 1   2   3   4   5   6   7 

- Agresións verbais de alumnado a 

profesorado……………………...   
1   2   3   4   5   6   7 

- Agresións físicas de alumnado a profesorado 1   2   3   4   5   6   7 

- Intimidación e acoso entre alumnado 1   2   3   4   5   6   7 

- Vandalismo ou deterioro grave nas cousas 1   2   3   4   5   6   7 

- Roubos 1   2   3   4   5   6   7 

- Condutas disruptivas nas aulas (interromper a clase) 1   2   3   4   5   6   7 

- Indisciplina (insultos, malas contestacións, falta respecto) 1   2   3   4   5   6   7 

- Acoso sexual 1   2   3   4   5   6   7 

- Absentismo e deserción escolar 1   2   3   4   5   6   7 
 

mailto:ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es
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2. Na súa opinión, cales das seguintes iniciativas serían útiles para mellorar a 
convivencia no noso centro?: 

1 ( nada), 2 (moi pouco), 3 (pouco), 4 (algo), 5 (bastante), 6 (moito), 7 ( moitísimo  ou a que máis) 

- Reforzar a disciplina no centro 1   2   3   4   5   6   7 

- Consensuar normas entre alumnado e profesorado 1   2   3   4   5   6   7 

- Favorecer o traballo cooperativo entre o alumnado 1   2   3   4   5   6   7 

- Unificar os criterios de actuación entre o profesorado 1   2   3   4   5   6   7 

- Darlle máis participación ás familias na xestión do centro 1   2   3   4   5   6   7 

- Colaborar cos servizos sociais, de saúde e asociacións 1   2   3   4   5   6   7 

- Mellorar as relacións entre profesorado e familias 1   2   3   4   5   6   7 

- Mellorar as condicións de traballo do profesorado 1   2   3   4   5   6   7 

- Facer grupos de alumnado máis reducidos 1   2   3   4   5   6   7 

- Mellorar os recursos do centro educativo 1   2   3   4   5   6   7 

- Formar ao profesorado sobre resolución de conflitos 1   2   3   4   5   6   7 

- Informar ás familias sobre estratexias diante dos conflitos 1   2   3   4   5   6   7 

- Facer grupos de mediación en conflitos nos centros 1   2   3   4   5   6   7 

- Adaptar o currículo ás necesidades do alumnado 1   2   3   4   5   6   7 

- Utilizar unha metodoloxía máis activa e participativa 1   2   3   4   5   6   7 

- Utilizar un estilo docente respectuoso e positivo 1   2   3   4   5   6   7 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de Convivencia                                                        CEP Plurilingüe Igrexa Valadares 

451 

 

 

 

 

 

 

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/cepigrexava

ladares 
 

(ANEXOS VI) 
 

RECOLLIDA INICIAL DE INFORMACIÓN SOBRE POSIBLE CASO DE ACOSO 
ESCOLAR 

CENTRO:  
ENDEREZO:  
TELÉFONO:  
CORREO ELECTRÓNICO  

 
ORIXE DA INFORMACIÓN:                                        
(marcar cun x)      
Profesor/a do grupo  

Outro/a profesor/a  

Titor/a  

Orientador/a  

Persoal non docente  

Agredido/a  

Observador/a  

Familia da persoa 

agredida 

 

Outro pai ou nai  

Servizos médicos  

Asistencia social  

Outros 

(_______________) 

 

 
PERSOA ACOSADA: 

NOME:  

CURSO:  

GRUPO:  
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O: FEITOS OCORRIDOS:MEDIDAS 
EN CURSO 

DESCRIPCIÓN DO FEITO MEDIDAS ADOPTADAS 
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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 
 

(ANEXOS VII) 
GUÍA DE OBSERVACIÓN ESCOLAR PARA IDENTIFICAR UN POSIBLE CASO 

DE ACOSO ESCOLAR (Para cubrir polo profesorado e familia) 
ALUMNO/A  

GRUPO  

CONDUCTA SEMPRE ÁS VECES 

R 
E 
L 
A 

C 
I 
Ó 
N 
S 
 
 
S 

O 
C 
I 
A 
I 
S 

Cambios nos tempos de chegada e saída da escola    

Cambios nos itinerarios de ida e volta ao centro    

Cambios na súas relacións persoais (compañeiros/as non habituais) 

no centro  

  

Cambios na súas relacións persoais (compañeiros/as non habituais) fóra do 

centro  

  

Busca acompañarse de persoas adultas    

Busca da soidade no centro    

Busca da soidade fóra do centro    

Abandono de actividades que antes lle interesaban sen razón 

aparente  

  

Descoida o seu aspecto físico    

 

 
 

E 
S 

T 
A 

D 
O 

S 
 

D 
E 

Estado de ansiedade    

Preocupación    

Pechamento sobre si mesmo/a    

Desconfianza    

Desinterese    

Tendencia á tristeza e a chorar facilmente    

Nerviosismo repentino    

Dificultades de comunicación nas tarefas    

Dificultades de comunicación nas relacións co grupo    



Plan de Convivencia                                                        CEP Plurilingüe Igrexa Valadares 

454 

 

 

Á 
N 

I 
M 

O 

Cambios de humor    

Molestias físicas (vómitos, dores...)    

Diminución da autonomía persoal    

Inseguridade, desconfianza en si mesmo/a    

Negativa a falar sobre a situación    

Actuacións agresivas    

A 
C 

T 
I 
T 

U 
D 
E 

S 
 
N 
A 

T 
A 
R 

E 
F 
A 

 
E 
S 

C 
O 
L 
A 

R 

Dificultades de concentración nas tarefas    

Actitude negativa ante as tarefas    

Diminución da calidade dos seus traballos    

Actitude pasiva xeral (tenta pasar sempre desapercibido/a)    

Actitude pasiva ante situacións violentas nas que non está implicado/a    

Prefire traballar só/soa    

Baixa no seu rendemento escolar    

Diminución da autoestima    

Puxéronlle alcumes que non lle gustan    

En actividades de grupo non é elixido/a    

Desaparécenlle pertenzas escolares ou persoais    

Actitude pasiva    

Fai actividades ou tarefas que non lle corresponden    

Non se presta para participar en actividades voluntarias    

Desinterese en actividades a realizar fóra do horario habitual    
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CEP PLURILINGÜE  IGREXA-VALADARES 
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http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexavaladares 
  

 

(ANEXOS VIII) 
 

MODELO DE INFORME DE ACOSO ESCOLAR 
(CONFIDENCIAL) 

 
1º) DATOS DO CENTRO: 

CENTRO  

ENDEREZO  

TELÉFONO  

CORREO ELECTRÓNICO  

TITORÍA  

 
DATOS DOS/AS IMPLICADOS/AS 
a) Presunta vítima:  

NOME E APELIDOS  

CURSO  

GRUPO  

b) Presuntos/as acosadores/as:  

NOMES A PELIDOS  

CURSOS  

GRUPOS  

c) Testemuñas:  

ALUMNOS/AS 

(especificar nomes e 

cursos) 
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PROFESORES/AS  

PERSOAL NON DOCENTE  

OUTRAS PERSOAS 

 

 

 
 

2º) DATOS SOBRE OS SUCESOS OCORRIDOS 
1) Lugar, datas e frecuencia 

LUGAR DATAS REPETIDAMENTE (SI/NON) 

Clase de grupo   

Outra clase (informática, 
música...) 

  

Patio   

Baños   

Ximnasio/vestiarios   

Pasillos   

Comedor   
Autobús   

Acceso ó centro   

Fóra do centro   

Outros (___________)   

 
2)Tipoloxía de acoso 
TIPO ACCIÓN REPETICIÓN 

1 2 3 4 
 
 

 
V 

E 
R 

B 
A 

L 

Alcumes     
Insultos     
Provocacións     
Desprestixio     
Ridiculización Pública     
Linguaxe verbal despectivo     
Comentarios sexistas ou xenófobos     
Outros (______________)     
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F 

Í 
S 

I 
C 

O 

Incomodar     
Agocharlle as cousas     
Intimidación     
Agresións leves     
Golpes illados     
Tundas     
Extorsión     
Outros (________________)     

 
 TIPO ACCIÓN REPETICIÓN 

1 2 3 4 

 

 
S 

O 
C 

I 
A 

L 

Non dirixirlle a palabra     

Buscar o seu aillamento do grupo     

Difundir infomacións falsas     

Humillacións     

Ridiculización (dos gustos,opinións, aspecto...)     

Comentarios negativos sobre a súa etnia, sexo, relixión...     

Outros (______________)     

M   T 

E    É 
D   C 

I     N 
O   I 

S   C 
     O 

     S 

Mensaxes de móbil ofensivos     

E-mails ofensivos ou amenazantes     

Utilización da súa imaxe sen autorización.     

Utilización da súa imaxe para ridiculizalo     

Outros (________________)     

M 
A 

Esconder obxetos     

T 
E 

Sustraer obxetos     

R 
I 

Romper ou deteriorar pertenencias     

A 
L 

Outros (__________________)     

TIPO ACCIÓN REPETICIÓN 

1 2 3 4 

O 
U 

T 
R 

O 
S 

     

     

     

     

     

OBSERVACIÓNS: (información  que se coide relevante) 
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c)Consecuencias da intimidación ao alumno/a: 

TIPO DATAS 

Absentismo escolar  
Disminución do 
rendemento académico 

 

Repercusións emocionais  
Repercusións físicas  
Outros (_________)  

 
d)Resumo das reunións celebradas, especificando asistentes e data  das 
mesmas. 

DATA ASISTENTES 

  
  
  

 
e) Conclusións. 

 
 
  
 
 
 

                               En Valadares, _____ de ________________ de 20___ 

 

 

 

 

 

Vº E Pce.                                                                                                      O/A  RESPONSABLE DO  INFORME 
A DIRECCIÓN                     
 
Fdo:                                                                                       
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http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexava

ladares 
  

(ANEXO IX) 
 

INFORME DA ANALISE DA CONVIVENCIA NO CENTRO 

 

De acordo co contemplado no PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO, aprobado no 

Consello Escolar de _____________ , o Xefe/a de Estudios do Colexio presenta o 

seguinte informe: 

 

Nº de 
conflictos 

Nº de 
alumnos 

afectados 

Actuación Responsable Grao de 
superación 

1 2 3 

0 

 

0 0 0 - - - 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 Do que informo o Consello Escolar: 

      Valadares , a ___ de ______ de 20__ 

 

 

       O/A XEFE/A DE ESTUDOS 

        

                                                                        Asdo:      
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http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexava

ladares 
  

(ANEXO X) 
MODELO DE COMPROMISO 

(ANEXO VIII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En Valadares, a ___ de ___________ de 20___ 

O Titor/a                                                    A familia 

 

Asdo: __________________________    Asdo: __________________________ 

VºPº Xefe/a de Estudos / Director/a 

            Asdo: ____________________ 

D./Dª _____________________________________________________________________________ 
pai/nai/titor de______________________________________________________________________ 
alumno/a deste Centro, escolarizado no curso, _________, grupo ______ e, 
D./Dª _____________________________________________________________________________ 
Titor/a do alumno/a no Centro, comprométense a:  

COMPROMISOS QUE ADQUIRE A FAMILIA  (SINALAR O QUE CORRESPONDA) 
o Asistencia diaria e puntual do/a alumno/a ao Centro 
o Asistencia ao Centro correctamente aseado e cas horas de descanso 

suficientes. 
o Asistencia ao Centro cos materiais necesarios para traballar na clase. 
o Colaboración para a realizacións das tarefas propostas para casa: revisión de 

axendas e/ou cadernos. 
o Colaboración co Centro para modificar a conduta e no seguemento dos 

cambios que se produzan. 
o Entrevista semanal/quincenal/mensual co Titor/a ou Departamento de 

Orientación. 
o Reter no domicilio ao neno/a con febre ou outra enfermidade. 
o Actualizar os datos persoais para contactar en caso de necesidade ou para 

aclarar calquera circunstancia  anómala que dificulte ou impida o 
desenvolvemento da clase. 

o Outros: …………………………………………………………………………… 

COMPROMISOS QUE ADQUIRE O CENTRO   (SINALAR O QUE CORRESPONDA) 
o Control diario do alumno/a e a informar inmediatamente á familia. 
o Seguementos dos cambios que se produzan e a informar á familia. 
o Aplicación de medidas preventivas para mellorar a súa actitude. 
o Entrevista coa familia coa periodicidade establecida. 
o Constatar no diario de aula as tarefas extraescolares para evitar co resto do 

profesorado unha sobrecarga de traballo. 
o Outros: 

………………………………………………………………………………………………. 
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(ANEXO XI) 
CONTROL E AVALIACIÓN DO COMPROMISO 

FICHA PARA O CENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DO ALUMNO/A 
Nome e apelidos:_____________________________________________________________ 
 
Curso e grupo: _________________________________ Idade: ________________________ 
 
Antecedentes de conduta: ______________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

DATOS RELEVANTES SOBRE A FAMILIA: 
 

 

 

PERSOA QUE PROPÓN O COMPROMISO: 

- A familia: 
 

- O titor/a: 

MOTIVO POLO QUE SE PROPÓN O COMPROMISO: 

 

 

 

 

OBXECTIVOS E MEDIDAS DO COMPROMISO: 
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DATOS SOBRE AVALIACIÓN SI NON 

Asiste con regularidade e puntualidade:   

Trae os materiais para traballar   

Realiza as actividades da clase.   

Amosa unha actitude respetuosa.   

Amosa unha actitude reflexiva e de cooperación   

Respecta os compromisos.   

 

Outros  datos de interese: 

 

 

 

Valoración global: 

 

 

  

 

O Titor/a                                                         A familia: 

 

Asdo.: _______________________         Asdo: _______________________ 

 

 

 

 

DURACIÓN DO COMPROMISO: 

 

_______________________________________________________________

____________ 

PERIODICIDADE DA INFORMACIÓN Á FAMILIA: 

 

_______________________________________________________________

____________ 

DATAS DE REVISIÓN E AVALIACIÓN: 

 

_______________________________________________________________

____________ 

ACTUACIÓNS EN CASO DE INCUMPRIMENTO 

d) Incumprimento por parte da familia. 
e) Incumprimento  por parte do titor 
f) Falta de resultado das medidas adoptadas 

 

Unha vez subscrito o compromiso,  o Titor/a informará ao Equipo Docente e a Xefatura de Estudos 
quen informará á Comisión de Convivencia. 
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(ANEXO XII) 

FICHA DE SEGUEMENTO-REVISIÓN DO COMPROMISO 

FICHA PARA O CENTRO 

ANÁLISE DAS CAUSAS POLAS QUE NON SE PUIDERAN CUMPRIR 

DETERMINADOS OBXECTIVOS: 

 

 

 

 

OBSERVACIÓNS DAS ENTREVISTAS CO ALUMNO/A: 

 

 

 

 

OBSERVACIÓNS DAS ENTREVISTAS COAS FAMILIAS: 

 

 

 

 

 

MODIFICACIÓN DO COMPROMISO: 
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RENOVACIÓN DO COMPROMISO: 

 

 

 

 

SUSCRICIÓN DUN NOVO COMPROMISO: 

 

 

 

 

 

O titor/a                                                        A familia 

 

Asdo.: ______________________               Asdo.: _______________________ 

 

 

Vº e Pce. A Dirección/Xefatura de Estudios 

 

Asdo.: ______________________________ 
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(ANEXO XIII) 
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 de 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 Delegación 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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(ANEXO XIV) 

CONCESIÓN DE PERMISO 

 

O CONSELLO ESCOLAR  do CEP PLURILINGÜE IGREXA-
VALADARES (Vigo), en reunión celebrada o día ____ de _______ de 20__, 

 ACORDOU conceder autorización provisional de uso das pistas,  para 

a realización da seguinte  actividade:   

Nome  Actividade Persoa 
responsable 

Patio 
solicitado 

Días Horas 

 

 

 

 

     

 

Este permiso queda sometido ao cumprimento das normas aprobadas por 

este Consello e que, na solicitude presentada, declara coñecer e aceptar. 

 

Valadares,  ___de  ________  de 20__ 

        Vº e Pce                                              Polo Consello Escolar: 

A  DIRECTORA                                           A SECRETARIA 

 

 

    

Asdo: Mª Cristina Rodríguez Abalde                     Asdo: Mª del Carmen Vázquez Gómez 
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(ANEXO XV) 

 

CONVOCATORIA DE REUNIÓN DO TITOR/A DO ALUMNO/A ABSENTISTA EN 
RELACIÓN ÁS FALTAS DE ASISTENCIA 

 
Dº ........................................................................................................................  e,  

 

Dª ............................................................................................................................. 

 

Como profesor/a titor/a do alumno/a ........................................................................., 

á vista do número de faltas de asistencia a clase que presenta a referida alumna ou 

alumno, convócoos a unha reunión para: 

 

1.- Analizar a situación que se está a producir polas citadas faltas de asistencia a clase. 

2. Buscar unha solución a esa situación e evitar, de ser o caso, que se abra o expediente 

de absentismo. 

 

A reunión terá lugar nas dependencias do Centro Educativo, o día .............. de 

.................., de .................. ás  .................. horas. 

 

Valadares,  ............  de ........................................ de  20 ....... 

 

O/A profesor/a titor/a,                                               Vº e prace, 

                                                                                                O/A Director/a, 

 

 

Asdo........................................................             Asdo: .................................................. 
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(ANEXO XVI) 
 
ACTA DA REUNIÓN ENTRE O PROFESOR/A TITOR/A DE 
....................................................................... E O SEU PAI/NAI OU TITOR/A LEGAL.    
Lugar: ...................................................................................................................(nome do 

Centro e espazo onde se celebra). 
Data: ........................  de  .............................  de .............. 
Hora de comezo: .................................. 

Hora de remate: ................................... 

PERSOAS ASISTENTES: 
(Indicar nome e apelidos e a relación co alumno/a). 

Dº/Dª ..................................................................................................................... 

Dº/Dª ..................................................................................................................... 

De ser o caso: 

     Non comparecencia da persoa ou persoas convocadas polo profesorado titor/a. 
ORDE DO DÍA: 

1. Analizar a situación que se está a producir polas citadas faltas de asistencia a clase. 

2. Buscar unha solución a esa situación e evitar, de ser o caso, que se abra o expediente 

de absentismo. 

DELIBERACIÓNS: 
 
 
ACORDOS: 
 

Sen máis asuntos que tratar, remata a sesión e redáctase esta acta. 

 

O/A profesor/a titor/a, 

 

Asdo ............................................. 
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(ANEXO XVII) 
INICIO DO EXPEDIENTE DE ABSENTISMO 

Dº/Dª …………………………………………………………………………. profesor/a titor/a 

do/a alumno/a  ………………………………………………………………….: 

 

INFORMO: 
1.- Que no mes de ………………………… de ……………………… o alumno/a 

…………………………………………………………………………… acumulou un número de 

faltas de asistencia a clase sen xustificar superior ao dez por cento (10%) do horario 

lectivo dese mes. 

2.- Que con anterioridade á superación dese dez por cento (10%) do horario lectivo do 

mes  ………………… de ………, e á vista das reiteradas faltas de asistencia a clase que 

presentaba o alumno/a indicado, este/a profesor/a titor/a convocou ao pai e á nai (de ser 

outros indicalo) ……………………. do alumno/a a unha reunión, que se celebrou o día 

……….. de ……………..…..de ……..(Achéganse copias da convocatoria e da acta desa 

reunión). 

Logo do informado, e segundo se establece no protocolo de absentismo, 

 

PROPOÑO: 
Iniciar un expediente de absentismo  ao alumno/a ……………………………………,  

informando deste feito á Xefatura de Estudos e dando continuidade ás actuacións 

previstas no protocolo de absentismo. 

 

Valadares, ………….. de …………………………….. de 20…….. 

 

          O/A profesor/a titor/a                                                       Vº e prace, 

                                                                   O/A director/a, 

 

Asdo:……………………………                            Asdo: …………………………….
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(ANEXO XVIII) 
 

Srs:………………………………………………………………………. 

 

 

Diríxome a vostede como titor/aa do seu fillo/a…………………………………………………… 

de ……….…, para citalos a unha entrevista que terá lugar o próximo ……………………,  día 

…………, ás    ………… no Colexio.  

 

   Aproveito a ocasión para saudalos. 

 

 

Valadares a……… de …………………….    de 20..... 

 

O/A TITORA 

 

 

 

NOTA: Se non poden asistir este día ou a esta hora,  prégolle o comuniquen e informen de 

cal sería a mellor data e hora para realizala 

 

 

 

 

 

 

 

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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Anexo 1(dentro de (ANEXO XIX) 

 

Comunicación sobre unha posible situación de acoso escolar 

Datos do centro educativo 

Nome do centro 

 

Código do 

centro 

 

Persoa que comunica a situación de posible acoso escolar 

profesora do grupo 

ersoa agredida  

 

alumnos 

 

 

agredido/a 

 

orientador  

a anónima 

 

observadora/espectadora 

externa 

Vía de coñecemento e comunicación da situación 

Observación directa Titoría de pais/nais (PAT) 

Caixa de suxestións do 

centro 

A través dun medio telemático (especificar):  

Reunión de titores de 

nivel/ciclo (PAT) 

 

Titoría de alumnado (PAT) 

Posible vítima 

Nome e apelidos (ou iniciais destes) 

 

Curso e grupo 

 

Sexo 

  

Home 



 

 

Posible agresor/a 

Nome e apelidos (ou iniciais destes) 

 

Curso e grupo 

 

Sexo 

  

Home 

Breve descrición dos feitos (debe concretarse o máximo posible o lugar e a data en que 

tiveron lugar) 

1.º 

 

 

2.º 

 

 

3.º 

 

 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 1 (persoa que comunica a situación*) 

 

 

Sinatura 2   (persoa receptora da demanda) 

* No caso de que a persoa que comunica a situación non poida ser identificada, figurará a sinatura 

da persoa responsable da dirección do centro, como persoa que rexistra a situación. 



 

 

Anexo 2(dentro de (ANEXO XIX) 
 

Nomeamento da persoa responsable da atención e apoio á 
presunta vítima 
O responsable da atención e apoio á presunta vítima será, preferentemente, unha persoa 

con formación e sensibilidade coa temática e, sobre todo, que sexa de confianza para a 

vítima. Pode ser o orientador ou orientadora do centro, un profesor ou unha profesora 

membro da comisión de convivencia, un membro do equipo directivo ou calquera outro 

profesor ou profesora próximo. 

 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos do docente): 

 

Como profesor/a que é do ... (nome do centro), diríxome a vostede co obxecto de lle comunicar que, 

logo da recepción dunha denuncia por posible acoso escolar sufrido polo/a alumno/a ... (nome do/a 

alumno/a), por parte da dirección do centro decidiuse que sexa vostede a persoa que, conforme o 

protocolo establecido ao respecto, se faga responsable de acompañar a posible vítima e de lle servir 

de axuda durante todo o proceso do citado protocolo e, de ser o caso, no transcurso da tramitación 

do expediente que poida derivar da investigación dos feitos denunciados. 

Neste sentido, dáselle traslado da denuncia e do alumnado implicado para que, con carácter 

inmediato e conforme o protocolo de actuación establecido, inicie os primeiros contactos de 

acompañamento e axuda ao/á alumno/a mencionado/a. Da información que poida obter 

deste acompañamento e que se considere relevante para o esclarecemento dos feitos, 

manterá informada a persoa responsable da tramitación e/ou a persoa que ocupa a dirección 

do centro. 

Igualmente, queda convocado/a á reunión que se manterá o próximo día ... (día/mes/ano), 

ás ... (horas), no ... (lugar) deste centro, co obxecto de ofrecerlle a información oportuna 

sobre a situación. 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(o/a director/a) 

Recibín 

 

 

 

 

(sinatura da persoa nomeada) 

 



 

 

Anexo 3(dentro de (ANEXO XIX) 
 

Primeira comunicación á familia da presunta vítima 

 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos do pai, nai ou persoa titora legal do alumno ou alumna): 

 

Como persoa responsable da dirección do ... (nome do centro), diríxome a vostede co obxecto de lle 

comunicar que recibimos unha denuncia dunha posible situación de acoso escolar que está a ser 

sufrida polo/a seu/súa fillo/a ... (nome do/a alumno/a), segundo a información recibida nesta dirección 

... (facer mención expresa da comunicación de posible acoso, do medio empregado e da data en que 

se efectuou), e de convocalo a unha reunión urxente que se vai desenvolver o próximo día ... 

(día/mes/ano), ás ... (horas), no ... (lugar) deste centro, coa finalidade de informalo/a dos feitos 

acontecidos, das actuacións e medidas de urxencia adoptadas polo centro para a protección do/a 

seu/súa fillo/a e do protocolo que se vai seguir para esclarecer os feitos ata a súa conclusión.  

As medidas provisionais para a súa protección, adoptadas ante a posible gravidade das 

condutas consisten en: ...  

 1.  

 2.  

 ... 

 

Coa finalidade de recompilar toda a información posible que contribúa ao adecuado 

desenvolvemento do protocolo, proximamente solicitarase a súa colaboración e será convocado/a a 

unha nova entrevista.  

Así mesmo, será informado/a puntualmente das actuacións que se desenvolvan e que 

poidan afectarlle ao/á seu/súa fillo/a. 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(o/a  director/a) 

Recibín e fun informado/a 

 

 

 

 

(sinatura/s do/s representante/s legais do/a alumno/a ) 

 



 

 

Anexo 4(dentro de (ANEXO XIX) 
 

Primeira comunicación á familia da/s persoa/s presunta/s 
agresora/s 
 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos do pai, nai ou persoa titora legal do alumno ou alumna): 

 

Como persoa responsable da dirección do ... (nome do centro), diríxome a vostede co obxecto de lle 

comunicar que recibimos unha denuncia dunha posible situación de acoso escolar na que aparece 

implicado/a o/a seu/súa fillo/a ... (nome do/a alumno/a), segundo a información recibida nesta 

dirección ... (facer mención expresa da comunicación de posible acoso, do medio empregado e da 

data en que se efectuou), e de convocalo a unha reunión urxente que se vai desenvolver o próximo 

día ... (día/mes/ano), ás ... (horas), no ... (lugar) deste centro, coa finalidade de informalo/a dos feitos 

acontecidos, das actuacións e medidas de urxencia adoptadas polo centro e do protocolo que se vai 

seguir para esclarecer os feitos ata a súa conclusión.  

As medidas provisionais, adoptadas ante a aparente gravidade das condutas, consisten en: 

 1.  

 2.  

 ... 

 

Coa finalidade de recompilar toda a información posible que contribúa ao adecuado 

desenvolvemento do protocolo, proximamente solicitarase a súa colaboración e será convocado/a a 

unha entrevista.  

Así mesmo, será informado/a puntualmente das actuacións que se desenvolvan e que 

poidan afectarlle ao/á seu/súa fillo/a. 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(o/a  director/a) 

Recibín e fun informado/a 

 

 

 

 

(sinatura/s do/s representante/s legais do/a alumno/a ) 

 



 

 

Anexo 5(dentro de (ANEXO XIX) 
 

Nomeamento da persoa responsable das averiguacións previas 
O responsable das averiguacións previas será, preferentemente, unha persoa con formación e sensibilidade 

coa temática. Pode ser o orientador ou a orientadora do centro, un profesor o unha profesora membro da 

comisión de convivencia, un membro do equipo directivo ou calquera outro profesor ou profesora. 

 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos do docente): 

 

Como profesor/a que é do ... (nome do centro), diríxome a vostede co obxecto de lle comunicar que, 

logo da recepción dunha denuncia dunha posible situación de acoso escolar sufrida polo/a alumno/a 

... (nome do/a alumno/a), a dirección do centro decidiu que sexa vostede o que, conforme o protocolo 

establecido ao respecto, se faga responsable da posta en marcha das actuacións recollidas no citado 

protocolo e, de ser o caso, da tramitación do expediente que poida derivar da investigación dos feitos 

denunciados. 

Neste sentido, dáselle traslado da denuncia e do nome do alumnado implicado para que, 

con carácter inmediato e conforme o protocolo de actuación establecido, inicie os trámites 

oportunos e manteña informada de todas as actuacións efectuadas á persoa que ocupa a 

dirección do centro. 

Igualmente, queda convocado/a á reunión que se manterá o próximo día ... (día/mes/ano), 

ás ... (horas), no ... (lugar) deste centro, co obxecto de ofrecerlle a información oportuna 

sobre a situación. 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

 

Sinatura 

 

 

 

 

(o/a director/a) 

Recibín 

 

 

 

 

(sinatura da persoa nomeada) 

 



 

 

Anexo 6 (dentro de (ANEXO XIX) 
 

Comunicación a outros profesionais educativos e/ou axentes 
externos 
 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos do profesional a quen vai dirixida e do que se solicita 

colaboración), membro do ... (nome do organismo, EOE, Inspección): 

 

Como persoa responsable da dirección do ...(nome do centro), diríxome a vostede co obxecto de lle 

comunicar que, logo da recepción da denuncia dunha posible situación de acoso escolar que está a 

sufrir un/unha alumno/a deste centro educativo, solicitamos a súa colaboración para: 

desenvolvemento do protocolo establecido no centro ante situacións deste tipo. 

do protocolo establecido no centro ante situacións deste tipo. 

 

Por esta razón, convócoo/a a unha reunión urxente que se realizará o próximo día... (día/mes/ano), 

ás ... (horas), no ... (lugar) deste centro, co obxecto de ofrecerlle a información oportuna sobre a 

situación e solicitar a súa colaboración nalgúns aspectos do protocolo que se está a desenvolver. 

Así mesmo, será informado/a puntualmente das actuacións que se desenvolvan e que 

poidan requirir do seu coñecemento para a adopción de actuacións que complementen o 

protocolo posto en marcha polo centro educativo. 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(o/a director/a) 

Recibín e fun informado/a 

 

 

 

 

(sinatura da persoa da que se solicita colaboración) 

 



 

 

Anexo 7(dentro de (ANEXO XIX) 
 

Recollida inicial de información 
Datos do centro educativo 

Nome do centro 

 

Código do 

centro 

 

Persoa que comunica a situación de posible acoso escolar 

 

Data do requirimento da intervención (día/mes/ano) 

 

Posible vítima 

Nome e apelidos (ou iniciais destes) 

 

Curso e grupo Sexo 

  

Home 

Posible agresor/a 

Nome e apelidos (ou iniciais destes) 

 

Curso e grupo Sexo 

  

Home 

Tipo da agresión denunciada 

Verbal Física 

Alcumes ofensivos 

Insultos 

 Calumnia, desprestixio, falar mal de 

alguén 

Provocacións 

 

 

Incomodar (empurróns, agresións 

leves) 

Pegar, agresións importantes 

 

Romper cousas 

Roubar cousas 

 

Social Maltrato mixto 

Non dirixirlle a palabra 

llar no grupo e/ou no centro 

Ignorar 

 

Chantaxe 



 

 

 

etc. 

Comentarios sobre o sexo, raza, 

relixión etc. 

 

ameazas 

Intimidacións 

relixión etc. 

 

Acoso ou abuso sexual Outros 

Si Non 

 

 

 

Novas tecnoloxías   

Mensaxes ao móbil 

Chamadas anónimas ao móbil 

Correos electrónicos 

Utilización da imaxe 

Gravacións de sucesos 

 

 

 

  

  

 

  

 
Lugares  e momentos onde se produce o maltrato 

No patio 

Nos corredores 

 Nos baños 

s vestiarios do ximnasio  

 

 

 

 

 

 

(lugares de ocio e do barrio) 

ntrada á clase  

 

ao encerado  para explicar  

atender a algún/ha alumno/a  

(wsp ou 

sms) 

sms) 

(redes sociais, chat ou correo 

electrónico) 



 

 

 (redes sociais, chat ou correo 

electrónico) 

ares de 

ocio (redes sociais, chat ou correo 

electrónico) 

 

Características do acoso que se detectan 

Característica Si Non Non 
sabe/Non 
contesta 

                                           

        

      

                  

            

  

(2)                   

            

  

 Repetición (3) 

                  

           

  

    

              

                  

            

  

 

                  

            

  

Observacións  
– 1) Indefensión: a vítima non responde ao maltrato, cala, amosa temor ao falar, no 

quere ir ao centro, cede ás ameazas e chantaxes. 

– 2) Desequilibrio de poder: a persoa agresora actúa en grupo, ten máis forza física, 

idade ou poder ca a vítima, presume das súas falcatruadas ante o grupo, considera 

mexericas a vítima. 



 

 

– 3) Repetición: dedúcese do número de ocasións en que se produce o acoso e/ou 

da súa duración no tempo. 

– 4) Personalización: a vítima  é sempre a mesma, elíxese algunha característica 

súa diferencial e etiquétase. 

– 5) Invisibilidade: o acoso prodúcese en ausencia de adultos ou en lugares (baños, 

vestiarios, recreos, entradas/saídas) de máis difícil control. 

– 6) Outros: existe documentación escrita de inxurias (mensaxes de teléfono, 

internet…), de lesións físicas ou hai evidencias destas lesións. 

Feitos observados 

Data e lugar de 
realización 

Conduta observada Implicados e 
testemuñas 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(persoa receptora da información, responsable das averiguacións previas) 



 

 

Anexo 8(dentro de (ANEXO XIX) 

Entrevista coa presunta vítima 

Con este cuestionario preténdese obter información dende a perspectiva da posible vítima, 

así como tranquilizala e romper o seu illamento social, á vez que se lle amosa apoio e 

protección. 

A persoa que empregue este cuestionario deberá ser especialmente coidadosa, amosar 

unha actitude receptiva e manifestar compromiso obxectivo na recollida da información. 

Debe contrastarse a veracidade da sospeita ao mesmo tempo que ofrecer apoio e escoita. 

Terase en conta que pode non querer falar, polo que deberemos facilitar a súa comunicación 

cunha actitude comprensiva, deixándoa falar e aproximándose asertivamente, e que non se 

sinta cuestionada. 

Debemos iniciar esta entrevista con preguntas xenéricas, abertas, de forma indirecta, de 

xeito que se relaxe e establecer un ambiente distendido, para logo centrar a entrevista nos 

supostos feitos e gañar a confianza do interlocutor (frases do tipo “estamos aquí para 

axudarche”, “todo o que falemos queda entre nós”, “non tes que sentirte culpable do que che 

pasa”... Nos casos de ciberacoso sexista e/ou sexual, preguntar sobre contidos deste tipo de 

acoso para verificalo). Rematarase amosando unha actitude tranquilizadora (frases do tipo: 

“esta situación vai cambiar”, “non estás só/soa nisto”, “podémosche axudar”...). 

Algunhas preguntas tipo son as que se rexistran a continuación. Este cuestionario de 

preguntas é totalmente aberto e deberá adaptarse ás respostas que vaia dando a persoa 

entrevistada, coa finalidade de recadar a máxima información nun clima de seguridade para 

a posible vítima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datos persoais da presunta vítima 

Nome e apelidos (ou iniciais destes) 

 

Curso e grupo 

 

Sexo 

  

Home 

Preguntas para a recollida dunha información inicial e rexistro das respostas 

As respostas permitirán saber como é a situación da presunta vítima no centro.  

Preguntas tipo Respostas 

 Como te atopas na clase?   

 Sénteste integrado/a no centro?   

 Tes amigos/as?   

 Como son as relacións cos teus 

compañeiros e coas túas compañeiras?  

 

 Como son as relacións co 

profesorado? 

 

 E co persoal non docente?   

 Sabes en que consiste o acoso?   

 Son frecuentes estas situacións no 

centro? Cales son as máis habituais?  

 

 Por que cres que se dan este tipo de 

situacións?  

 

 Sufriches algunha destas situacións 

nalgunha ocasión? 

 

 ...  

 ...  

 ..  

Preguntas para a análise da situación ocorrida e rexistro das respostas 

Trátase de que a presunta vítima faga un relato do suceso no que se ve implicada.  

Preguntas persoais Respostas 

 Que foi o que aconteceu?   

 Cando sucederon os feitos?  



 

 

 Onde sucederon os feitos?   

 Repetiuse esta situación noutras 

ocasións?  

 

 Desde cando ocorre esta situación?   

 Como te sentes ante estes sucesos?   

 Que fas ti para evitar o conflito?   

 Que fas ti cando ocorre?  

 Que fas ti para solucionar o ocorrido?   

 Que pensas que se podería facer para 

evitar que se reproducise unha situación 

similar?  

 

 ...  

 ...  

 

 Preguntas persoais específicas do 
ciberacoso 

Respostas 

 Souben que hai mozos e mozas que 

se están a meter con outros/as por 

medio do móbil e de internet. Ti sabes 

algo? 

 

 Que opinas disto? Por que cres que o 

fan? 

 

 Que fai a persoa que recibe estes 

insultos ou burlas? Que pensas que 

podería facer? 

 

 Coñeces a alguén que lle estea 

pasando? 

 

 Sabes de alguén que se burle dos 

demais ou que sufra burlas?  

 

 Ti sabes que no centro estamos para  



 

 

axudarvos e que non podemos permitir 

que isto lle suceda ao noso alumnado. 

Ocorreuche algunha vez a ti? Estache a 

pasar? 

 O problema é con internet ou co 

teléfono móbil? Redes sociais, 

messenger, chat, correo electrónico, 

sms, mms, youtube…? 

 

 ...  

 …  

 

Preguntas sobre a/s persoa/s 
presuntamente acosadora/s 

Respostas 

 Sabes quen é a persoa que está a 

facer isto? É unha persoa soa ou son 

varias? 

 

 Como o sabes?  Adoita ser moi difícil 

saber quen fai estas cousas, non? 

 

 A que se debe que o fixese ou 

fixesen? 

 

 ...  

 …  

 

Preguntas sobre as persoas 
observadoras/espectadoras 

Respostas 

 Hai máis persoas que o saben? Quen 

máis coñece a situación?  

 

 Por que o sabe? Contáchesllo ti?  

 Onde estaba esa persoa cando 

sucederon os feitos?  

 



 

 

 Como reaccionou ou reaccionaron as 

persoas que estaban presentes?  

 

 ...  

 ...  

 

Preguntas sobre as propostas da 
presunta vítima 

Respostas 

 Que pensas que debería facer o 

profesorado do centro ou a dirección 

para solucionar o problema? 

 

 ...  

 ...  

 

Comunicación de accións 
Resumo da información á presunta vítima sobre as medidas urxentes de protección que se 

poden poñer en marcha para tranquilizala. 

Medidas urxentes de protección á presunta vítima 

 ... 

 ... 

 ... 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 
 
 
 

(persoa receptora da información, responsable da tramitación) 



 

Páxina 1 

Anexo 9(dentro de (ANEXO XIX) 

Entrevista coa/s persoa/s presuntamente acosadora/s 

Con este cuestionario preténdese obter información dende a perspectiva da/s posible/s 

persoa/s agresora/s, amosándolle/s a postura do centro de intolerancia ás agresións e 

facéndolles visualizar as consecuencias da súa conduta. No caso de seren varias as 

persoas posibles acosadoras, faráselle unha entrevista individual a cada unha delas e 

por separado, intentando que non se comuniquen entre elas ata que se entreviste a 

todas. Previamente, deberáselle facer a entrevista á vítima. 

A persoa que faga esta entrevista deberá ser especialmente coidadosa, amosar 

unha actitude receptiva e manifestar compromiso obxectivo na recollida da información, 

adecuándoa ás características da situación e do/a agresor/a (líder, cómplice...). Deberá 

deixar claro que está contrastando a veracidade da sospeita e que se pretende escoitar 

a todas as partes, sen que a persoa entrevistada se sinta cuestionada. 

Terase en conta que pode non querer falar, polo que deberemos manter unha 

actitude firme, non sermonar, non adiantar información e buscar un tempo e un espazo 

adecuados que faciliten a comunicación nun ambiente distendido.  

Debemos iniciar esta entrevista de forma xenérica, con preguntas abertas e 

indirectas, preguntando pola vítima, amosando certo coñecemento da situación, 

partindo de preguntas xenéricas e menos comprometidas para logo centrarse no tema 

e chegar a preguntas máis específicas e difíciles, amosando certa empatía para 

provocar a apertura do interlocutor, e rematar deixando claro que o centro non é neutral 

(frases do tipo: “no noso centro non se permiten estas condutas”). Debemos 

comunicarlle as medidas que se poden adoptar e deixar aberta a posibilidade de que 

o/a agresor/a amose arrepentimento, tendo en conta a vontade da vítima. 

Algunhas preguntas tipo son as que se rexistran a continuación. Este cuestionario de 

preguntas é totalmente aberto e deberá adaptarse ás respostas que vaia dando a 

persoa entrevistada, coa finalidade de recadar a máxima información nun clima de 

confianza. 

 

 

 

 



 

Páxina 2 

 

 

 

 

 

 

Datos persoais da persoa presuntamente acosadora 

Nome e apelidos (ou iniciais destes) 

 

Curso e grupo 

 

Sexo 

  

Home 

Preguntas para a recollida dunha información inicial e rexistro das respostas 

As respostas permitirán saber como é a situación da persoa presuntamente acosadora 

no centro. 

Preguntas tipo Respostas 

 Como te atopas na clase?   

 Sénteste integrado/a no centro?   

 Tes amigos/as?   

 Como son as relacións co 

profesorado? 

 

 E co persoal non docente?   

 Sabes en que consiste o acoso?   

 Son frecuentes estas situacións no 

centro? Cales son as máis habituais?  

 

 Por que cres que se dan este tipo 

de situacións?  

 

 Sufriches algunha destas situacións 

nalgunha ocasión? 

 

 ...  
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Preguntas tipo Respostas 

 ...  

Preguntas para a análise da situación ocorrida e rexistro das respostas 
Trátase de que a persoa presuntamente acosadora faga un relato do suceso no que se 

ve implicada. 

Preguntas tipo Respostas 

 Molestaches a algún compañeiro ou 

compañeira nos últimos días?  

 

 Es amigo/a de .....?   

 Sabes se lle pasa algo?   

 Deixádelo/a de lado? Por que o 

facedes?  

 

 A ti cónstache que haxa algún 

motivo ou que pasase algo 

importante? 

 

 Que foi o que aconteceu?   

 Onde sucederon os feitos?   

 Dende cando ocorre esta situación? 

Son feitos illados ou repítense? 

 

 A que foi debida esta situación?  

 Pensas que é motivo para que se 

metan con el ou con ela?  

 

 Como te sentirías ti no seu lugar? 

Que fai esa persoa? Cres que llo 

conta a alguén? 

 

 Pensas que se puido evitar?   

 Que fan as persoas que te rodean  
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para evitar esta situación? Cóntanllo a 

alguén? 

 Os demais fan algo para axudarlle? 

E para axudarche a ti? Necesitas 

axuda ti tamén? 

 

 Como pensas que se podería 

solucionar o problema?  

 

 Cal é o teu compromiso para levar 

adiante esta solución?  

 

 

Preguntas específicas do 
ciberacoso 

Respostas 

 Souben que hai mozos e mozas que 

se están a meter con outros por medio 

do móbil e de internet. Ti sabes algo? 

 

 Que opinas disto? Por que cres que 

o fan? 

 

 Que fai a persoa que recibe estes 

insultos ou burlas? Que pensas que 

podería facer? 

 

 Coñeces a alguén que lle estea 

pasando?  

 

 Sabes de alguén que se burle dos 

demais ou que sufra burlas?  
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Preguntas específicas do 
ciberacoso 

Respostas 

 Ti sabes que no centro estamos 

para axudarvos e que non podemos 

permitir que isto lle suceda ao noso 

alumnado. Parece ser que dende hai 

algúns días se está a producir unha 

situación destas, ti sabes algo? 

 

 Cóntame algunhas cousas das que 

fixeches co móbil ou con internet que 

creas que puidesen resultarlle 

desagradables a algún compañeiro ou 

compañeira. 

 

 Ocorreuche algunha vez a ti? E ti, 

fixéchelo algunha vez?  

 

 Estás a facelo agora? Por que o 

fas? 

 

 Para isto, utilizas internet ou o 

teléfono móbil? Redes sociais, 

messenger, chat, correo electrónico, 

sms, mms, youtube…? 

 

 Por que cres que non lle gusta o 

que fas? Como o sabes? Sabe esa 

persoa que es ti? 

 

 Falo tamén na vida real, cara a 

cara? 

 

 ...  

 ...  
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Preguntas sobre as propostas da 
persoa presuntamente acosadora 

Respostas 

 Que pensas que debería facer o 

profesorado do centro ou a dirección 

para solucionar o problema? 

 

 ...  

 ...  

Comunicación de accións 
Resumo da información ao/á presunto/a acosador/a das medidas urxentes de 

protección que se poden poñer en marcha para frear a posible conduta incorrecta. 

Medidas urxentes de protección para frear a posible conduta incorrecta 

 ... 

 ... 

 ... 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 
 
 
 

(persoa receptora da información, responsable da tramitación) 
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Anexo 10(dentro de (ANEXO XIX) 

 
Entrevista coas persoas observadoras/espectadoras 

Con este cuestionario preténdese obter información dende a perspectiva das persoas 

observadoras/espectadoras, para poder revisala e contrastala coa información obtida 

do alumnado implicado directamente (posible vítima e persoa ou persoas 

presuntamente agresora/s), amosándolles a postura do centro de intolerancia ás 

agresións e facéndolles ver as consecuencias da conduta da persoa ou persoas 

posible/s agresora/s e a súa propia se non colaboran informando do acontecido.  

No caso de ser varias as persoas observadoras/espectadoras, faráselle unha entrevista 

individual a cada unha delas e por separado, e intentarase que non se comuniquen 

entre elas ata que se entreviste a todas. Previamente, deberáselle facer a entrevista á 

presunta vítima. 

A persoa que faga esta entrevista deberá amosar unha actitude receptiva e manifestar 

compromiso obxectivo na recollida da información. Coidarase moito non adiantar 

información e buscar un tempo e espazo adecuados que faciliten a comunicación, á 

vez que se insistirá na confidencialidade da entrevista e na garantía do seu anonimato. 

Debemos iniciar esta entrevista con preguntas xenéricas, abertas e de forma indirecta, 

partindo de preguntas menos comprometidas, preguntando pola presunta vítima, 

amosando certo coñecemento da situación para logo centrarse no tema e amosar 

empatía, co fin de provocar a apertura do interlocutor, e rematar con preguntas máis 

específicas e difíciles, deixando claro que o centro non é neutral (frases do tipo: “no 

noso centro non se permiten estas condutas) e que evitar o maltrato ou acoso escolar é 

unha responsabilidade de todos. Buscarase tamén a empatía das persoas 

observadoras/espectadoras coa suposta vítima. 

Algunhas preguntas tipo son as que se rexistran a continuación. Este cuestionario de 

preguntas é totalmente aberto e deberá adaptarse ás respostas que vaia dando a 

persoa entrevistada, coa finalidade de recadar a máxima información nun clima de 

confianza. 
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Datos persoais da persoa observadora/espectadora 

Nome e apelidos (ou iniciais destes) 

 

Curso e grupo 

 

Sexo 

  

Home 

Preguntas para a recollida dunha información inicial e rexistro das respostas 
As respostas permitirán saber como é a situación da persoa observadora no centro.  

Preguntas tipo Respostas 

 Como te atopas na clase?   

 Sénteste integrado/a no centro?   

 Tes amigos/as?   

 Como son as relacións cos teus 

compañeiros e  compañeiras?  

 

 Mantédesvos en contacto, ademais 

de no centro, na rúa, por internet ou 

por teléfono móbil? 

 

 Como son as relacións co 

profesorado? 

 

 E co persoal non docente?   

 Sabes en que consiste o acoso?   

 Son frecuentes estas situacións no 

centro? Cales son as máis habituais?  

 

 Por que cres que se dan este tipo de 

situacións?  

 

 Sufriches algunha destas situacións 

nalgunha ocasión? 

 

 ...  

 ...  
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Preguntas para a análise da situación ocorrida e rexistro das respostas 
Trátase de que faga un relato do suceso no que estaba como observador/espectador.  

Preguntas tipo Respostas 

 Nos últimos días, fuches testemuña 

dalgunha destas situacións? Cal? 

 

 Es amigo/a de .....?   

 Sabes se lle pasa algo?   

 A ti cónstache que haxa algún 

motivo ou que pasase algo 

importante? 

 

 Que foi o que aconteceu?   

 Onde sucederon os feitos?   

 Dende cando ocorre esta situación? 

Son feitos illados ou repítense? 

 

 Onde estabas cando aconteceu?   

 A que foi debida esta situación? Por 

que cres que sucederon os feitos? 

 

 Son simples bromas, queren 

molestar á outra persoa ou merecíao? 

 

 Como cres que se sente? Como te 

sentirías ti se estiveses na súa 

situación? 

 

 Como te sentes cando presenzas 

este tipo de situacións?  
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 Ocorreuche algunha vez a ti?  E ti, 

fixéchelo algunha vez?   

 

 Ti que farías na súa situación?   

 Había alguén máis cando se 

produciu o incidente?  

 

 Poderíase facer algo para 

solucionalo?  

 

 Fixeches algo para evitar que se 

producise esta situación? 

 

 Cantas persoas máis saben o que 

aconteceu?  

 

 Que pensas que se podería facer 

para solucionar o problema?  

 

 Que estás disposto a facer ti?  

 ...  

 ...  

 

Preguntas específicas do 
ciberacoso 

Respostas 

 Souben que hai mozos e mozas que 

se están a meter con outros por medio 

do móbil e de internet. Ti sabes algo? 

 

 Que opinas disto? Por que cres que 

o fan? 

 

 Que fai a persoa que recibe estes 

insultos ou burlas? Que pensas que 

podería facer? 
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Preguntas específicas do 
ciberacoso 

Respostas 

 Coñeces a alguén que lle estea 

pasando?  

 

 Sabes de alguén que se burle dos 

demais ou que sufra burlas?  

 

 Parece ser que dende hai algúns 

días se está a producir unha situación 

destas. Ti sabes algo? 

 

 Ti sabes que no centro estamos 

para axudarvos e que non podemos 

permitir que isto lle suceda ao noso 

alumnado. Se presenciaches algunha 

situación deste tipo, ti sabes por que 

empezou esta situación e que medios 

empregaron para acosar a ese amigo 

/compañeiro/coñecido (redes sociais, 

messenger, chat, correo electrónico, 

sms, mms, youtube…?  

 

 ...  

 ...  

 

Preguntas sobre as propostas da 
persoa observadora/espectadora 

Respostas 

 Que pensas que debería facer o 

profesorado do centro ou a dirección 

para solucionar o problema? 

 

 ...  
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 ...  

Comunicación de accións 
Resumo da información á persoa observadora/espectadora das medidas urxentes de 

protección adoptadas para frear a posible conduta incorrecta e protexer a vítima. 

Medidas urxentes de protección para frear a posible conduta incorrecta e 
protexer a vítima 

 ... 

 ... 

 ... 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 
 
 
 

(persoa receptora da información, responsable da tramitación) 
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Anexo 11(dentro de (ANEXO XIX) 

 
Entrevista á familia da posible vítima 

Convocatoria 
 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos do pai, nai ou persoa titora legal do alumno ou 

alumna): 

 

Como persoa responsable da tramitación do protocolo de acoso escolar iniciado no ... (nome 

do centro), diríxome a vostede co obxecto de continuar co proceso facilitador do 

esclarecemento dos feitos nesta fase de averiguacións previas. 

Coa finalidade de recadar nova información referida a determinados aspectos da 

situación do/a seu/súa fillo/a, convócoo a unha nova reunión o próximo día ... 

(día/mes/ano), ás ... (horas), no ... (lugar) deste centro. 

Así mesmo, continuarán sendo informados puntualmente das actuacións que se 

desenvolvan e que poidan afectarlle ao/á seu/súa fillo/a. 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(persoa receptora da información, 

responsable da tramitación) 

Recibín e fun informado/a 

 

 

 

 

(sinatura/s do/s representante/s legais 

do/a alumno/a ) 
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Entrevista á familia da posible vítima 

Cuestionario 

A entrevista coa familia da presunta vítima debe ser especialmente coidadosa, coa 

finalidade de contrastar a veracidade dos feitos ao tempo que se lle ofrece apoio e 

escoita. É moi importante que non se sinta cuestionada e que perciba que o centro 

quere o mellor para o seu fillo ou a súa filla.  

Débese comezar con preguntas xenéricas e abertas, intentando establecer un 

ambiente distendido, para logo continuar centrando a entrevista na situación de acoso, 

partindo de preguntas menos comprometidas ata chegar ás máis específicas e difíciles. 

En todo momento, débese intentar tranquilizar os familiares informándoos sobre os 

feitos que se están investigando e as actuacións inmediatas xa adoptadas no centro. 

Pódese rematar a entrevista ofrecéndolles, verbalmente e por escrito, algúns consellos 

sobre como actuar dende a familia ante situacións deste tipo, buscando a maior 

colaboración posible durante todo o proceso. 

Algunhas temáticas que se deberán recoller nas preguntas tipo son as que se rexistran 

a continuación. Este cuestionario de preguntas é totalmente aberto e deberá adaptarse 

ás respostas que vaia dando a persoa entrevistada, coa finalidade de recadar a 

máxima información nun clima de confianza.  
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Datos persoais do pai, nai ou persoa titora legal da presunta vítima 

Nome e apelidos 

  

DNI 

 

Sexo 

  

Home 

Preguntas para a recollida dunha información inicial e rexistro das respostas 

Preguntas tipo Respostas 

 Relacións con outros compañeiros 

ou  compañeiras, membros da 

familia… (medios que emprega): como 

lle vai no centro? Lévase ben cos 

compañeiros e/ou compañeiras? 

Están en contacto tamén co móbil e 

internet? 

 

 Estado de saúde e/ou emocional do 

seu fillo ou da súa filla (sono, apetito, 

sensibilidade...). Información sobre a 

posibilidade de recibir algún apoio 

externo especializado, de ser 

necesario. 

 

 Aspectos destacables sobre o seu 

comportamento na casa ou noutros 

contextos diferentes ao centro 

educativo (illamento, medo, mutismo, 

comunicación…): notaron algún 

cambio recente no seu fillo ou na súa 

filla? Cal? 

 

 Estamos a recibir noticias de que o 

seu fillo ou a súa filla podería estar 

tendo problemas con internet e/ou o 

móbil. Saben algo disto? Contoulle o 
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Preguntas tipo Respostas 

seu fillo ou a súa filla algo ao 

respecto? 

 Actividades diarias do alumno ou da 

alumna (horarios, tempo de familia, 

tempo de estudo, tempo de ocio, 

horario de TV, horario de ordenador, 

actividades extraescolares…). Utiliza 

moito o móbil? Ten acceso a internet 

dende o móbil?  

 

 Actividades de ocio e tempo libre: 

ordenador, cine, deporte, lectura, 

videoxogos… 

 

 Outras (as que se consideren de 

interese para completar información 

que conduza a esclarecer os feitos): 

cren que poida estar sucedendo algo? 

Como que? Falaron con el ou ela?  

Que lles contou? Como cren que lle 

podemos axudar? 

 

 ...  

 ...  

 ...  

 ...  

 ...  

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 
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Sinatura 

 
 
 
 

(persoa receptora da información, responsable da tramitación) 
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Anexo 12(dentro de (ANEXO XIX) 

 
Entrevista á familia da/s posible/s persoa/s acosadora/s 

Convocatoria 
 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos do pai, nai ou persoa titora legal do alumno ou 

alumna): 

 

Como persoa responsable da tramitación do protocolo de acoso escolar iniciado no ... (nome 

do centro), diríxome a vostede co obxecto de continuar co proceso facilitador do 

esclarecemento dos feitos nesta fase de averiguacións previas. 

Coa finalidade de recadar nova información referida a determinados aspectos da 

situación do/a seu/súa fillo/a, convócoo a unha nova reunión o próximo día ... 

(día/mes/ano), ás ... (horas), no ... (lugar) deste centro. 

Así mesmo, continuarán sendo informados puntualmente das actuacións que se 

desenvolvan e que poidan afectarlle ao/á seu/súa fillo/a. 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

 

(persoa receptora da información, 

responsable da tramitación) 

Recibín e fun informado/a 

 

 

 

 

(sinatura/s do/s representante/s legais 

do/a alumno/a ) 
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Entrevista á familia da/s posible/s persoa/s acosadora/s 

Cuestionario 
A entrevista coa familia ou familias da presunta persoa/s acosadora/s debe ser 

especialmente coidadosa, coa finalidade de contrastar a veracidade dos feitos ao 

tempo que se lle ofrece apoio e escoita. É moi importante que non se sinta cuestionada 

e que perciba que o centro quere o mellor para o seu fillo ou a súa filla.  

Débese comezar con preguntas xenéricas e abertas, intentando establecer un 

ambiente distendido, para logo continuar centrando a entrevista na situación de acoso, 

partindo de preguntas menos comprometidas ata chegar ás máis específicas e difíciles.  

En todo momento, débese intentar tranquilizar os familiares informándoos sobre os 

feitos que se están investigando e as actuacións xa adoptadas no centro. Asemade, 

débese evitar que se sintan culpables polo que poida facer o seu fillo ou a súa filla, e 

que cuestionen a persoa que está sendo a suposta vítima. Afirmaremos que este tipo 

de feitos non se poden permitir e que o centro vai desenvolver as actuacións que 

considere axeitadas para o ben do seu fillo ou da súa filla e do resto dos/das 

compañeiros/as. No caso de que se trate dunha situación de posible ciberacoso, é 

conveniente facerlles ver que internet e o teléfono móbil son ferramentas moi potentes 

que poden causar graves danos dos que son corresponsables. 

Pódese rematar a entrevista ofrecéndolles, verbalmente e por escrito, algúns consellos 

sobre como actuar dende a familia ante situacións deste tipo, buscando a maior 

colaboración posible durante todo o proceso. 

Algunhas temáticas que se deberán recoller nas preguntas tipo son as que se rexistran 

a continuación. Este cuestionario de preguntas é totalmente aberto e deberá adaptarse 

ás respostas que vaia dando a persoa entrevistada, coa finalidade de recadar a 

máxima información nun clima de confianza.  
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Datos persoais do pai, nai ou persoa titora legal da presunta persoa acosadora 

Nome e apelidos  

 

DNI 

 

Sexo 

  

Home 

Preguntas para a recollida dunha información inicial e rexistro das respostas 

Preguntas tipo Respostas 

 Relacións con outros compañeiros 

ou  compañeiras, membros da 

familia… (medios que emprega): 

Como lle vai no centro? Lévase ben 

cos compañeiros e/ou compañeiras? 

Están en contacto tamén co móbil e 

internet? 

 

 Estado de saúde e/ou emocional do 

seu fillo ou da súa filla (sono, apetito, 

sensibilidade...). Información sobre a 

posibilidade de recibir algún apoio 

externo especializado, de ser 

necesario. 

 

 Aspectos destacables sobre o seu 

comportamento na casa ou noutros 

contextos diferentes ao centro 

educativo (agresividade, mutismo, 

ocultación, mentira, falta de 

comunicación…): notaron algún 

cambio recente no seu fillo ou na súa 

filla? Cal? 

 

 Estamos a recibir noticias de que o 

seu fillo ou a súa filla podería estar 

usando internet ou o móbil para 
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Preguntas tipo Respostas 

molestar a outro rapaz ou a outra 

rapaza. Saben algo disto? Contoulle o 

seu fillo ou filla algo ao respecto? 

Contóullelo a outras persoas da 

familia? A amigos ou amigas? 

 Actividades diarias do alumno ou da 

alumna (horarios, tempo de familia, 

tempo de estudo, tempo de ocio, 

horario de TV, horario de ordenador, 

actividades extraescolares…). Utiliza 

moito o móbil? Ten acceso a internet 

dende o móbil?  

 

 Actividades de ocio e tempo libre: 

ordenador, cine, deporte, lectura, 

videoxogos… 

 

 Outras (as que se consideren de 

interese para completar información 

que conduza a esclarecer os feitos): 

cren que poida estar sucedendo algo? 

Como que? Falaron con el ou ela?  

Que lles contou? Como cren que lle 

podemos axudar? 

 

 ...  

 ...  

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 
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(persoa receptora da información, responsable da tramitación) 
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Anexo 13(dentro de (ANEXO XIX) 

 
Solicitude de asesoramento e/ou apoio técnico ao departamento de orientación 

do centro 

 

Estimado/a señor/a D/Dª ... (nome e apelidos da persoa responsable da xefatura do 

departamento de orientación): 

 

Como orientador/a que é do ... (nome do centro), diríxome a vostede co obxecto de lle 

comunicar que, logo da recepción dunha denuncia por posible acoso escolar sufrido polo 

alumno/a ... (nome do/a alumno/a), solicitamos o seu asesoramento e/ou apoio técnico, de 

acordo co protocolo establecido ao respecto. 

Será precisa a súa colaboración e/ou intervención para os seguintes aspectos: 

mento do 

protocolo establecido no centro ante situacións deste tipo, especialmente no 

referido á adopción das medidas urxentes de protección á presunta vítima. 

elaboración da resolución, orientando a persoa instrutora na adopción das 

medidas reeducadoras e correctoras que puidesen impoñerse. 

que se lles van realizar aos implicados, tal como se establece no citado 

protocolo. 

 

Polo que, queda convocado/a á reunión que se manterá o próximo día ... (día/mes/ano), ás ... 

(horas), no ... (lugar) deste centro, co obxecto de ofrecerlle a información oportuna sobre a 

situación e solicitar a súa colaboración. 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

Recibín 
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(persoa responsable da tramitación 

ou o/a director/a) 

 

(persoa responsable da  xefatura do 

departamento de orientación) 

 

Anexo 14(dentro de (ANEXO XIX) 

 
Solicitude de asesoramento e/ou apoio técnico a outros organismos  

 

Estimado/a señor/a D/Dª... (nome e apelidos da persoa responsable de ...): 

 

Como ... (cargo no organismo que se consulta) do ... (nome do organismo ao que nos 

diriximos), diríxome a vostede co obxecto de lle comunicar que, logo da recepción dunha 

denuncia por posible acoso escolar sufrido por un/unha alumno/a do ... (nome do centro 

educativo), solicitamos o seu asesoramento e/ou apoio técnico, de acordo co protocolo 

establecido ao respecto. 

Será precisa a súa colaboración e/ou intervención para os seguintes aspectos: 

protocolo establecido no centro ante situacións deste tipo, especialmente no 

referido á adopción das medidas que poidan extralimitar o contorno educativo. 

ico, necesario para a estruturación das entrevistas 

que se lles van realizar aos implicados, sobre todo no contorno das súas 

familias, tal como se establece no citado protocolo. 

 

Polo que, queda convocado/a á reunión que se manterá o próximo día ... (día/mes/ano), ás ... 

(horas), no ... (lugar) deste centro, co obxecto de ofrecerlle a información oportuna sobre a 

situación e solicitar a súa colaboración. 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 

 

 

Recibín 
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(o/a director/a) 

 

(sinatura da persoa representante do 

organismo) 
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Anexo 15(dentro de (ANEXO XIX) 

 
Análise da información 

Datos do centro educativo 

Nome 

 

Código 

 

Enderezo 

 

Responsable da dirección 

 

Breve descrición dos feitos (data de coñecemento, tipo de incidencia, lugar...) 

Feito Medio/Forma Lugar Data 

    

    

    

    

Observacións 

 

Datos do alumnado implicado 

Datos da presunta vítima 

Nome e  apelidos 

 

Curso/Grupo 

 

Idade 

 

Sexo    

  

Home 

Representante legal 1  

 

DNI 

 

Parentesco 
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Representante legal 2 

 

DNI 

 

Parentesco 

 

 

 

 

Datos do/a presunto agresor/a 

Nome e  apelidos 

 

Curso/Grupo 

 

Idade 

 

Sexo     

  

Home 

Representante legal 1  

 

DNI 

 

Parentesco 

 

Representante legal 2 

 

DNI 

 

Parentesco 

 

Nome e  apelidos 

 

Curso/Grupo 

 

Idade 

 

Sexo    

  

Home 

Representante legal 1  

 

DNI 

 

Parentesco 

 

Representante legal 2 

 

DNI 

 

Parentesco 

 

 

Datos do alumnado observador/espectador 

Nome e  apelidos 
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Datos do alumnado observador/espectador 

Curso/Grupo 

 

Idade 

 

Sexo    

  

Home 

Nome e  apelidos 

 

Curso/Grupo 

 

Idade 

 

Sexo    

  

Home 

Nome e  apelidos 

 

Curso/Grupo 

 

Idade 

 

Sexo    

  

Home 

 

Datos doutros posibles observadores Cargo/Posto 

Nome e apelidos 

 

 

Nome e apelidos 

 

 

Nome e apelidos 

 

 

Nome e apelidos 

 

 

Datos dos profesionais implicados 

 Nome e apelidos Cargo/Posto 

Director/a 
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Responsable atención/apoio á vítima 

 

 

Responsable tramitación protocolo 

 

 

Instrutor/a do expediente 

  

 

Departamento de orientación 

 

 

Outros profesionais do centro 

 

 

Outros profesionais externos 

 

 

Outros 

 

 

Medidas adoptadas de protección e control 

Persoa obxecto da 
medida 

Medidas 

A presunta vítima  

A/s presunta/s persoa/s 

agresora/s 

 

O alumnado 

observador/espectador 

 

Actuacións desenvolvidas 

Entrevistas Nome e apelidos Data 

Presunta 

vítima 

Alumno/

a 

  

Familia   
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Entrevistas Nome e apelidos Data 

Presunto/s 

agresor/es 

 

Alumno/

a 

  

Familia   

Alumno/

a 

  

Familia   

Alumno/

a 

  

Familia   

Alumnado 

observador/es

pectador 

Alumno/

a 

  

Alumno/

a 

  

Alumno/

a 

  

Outros profesionais do 

centro e/ou externos 

  

Outros profesionais do 

centro e/ou externos 

  

Outros profesionais do 

centro e/ou externos 

  

 

Outras actuacións (se son relevantes) 

Actuación Información recollida (breve 
descrición) 

Data 
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Observacións  
Recoller os aspectos que se consideren relevantes e non estean reflectidos nos 

apartados anteriores 

 

 

 

 
 
Conclusións e proposta 

Situación ou non de acoso escolar 

dunha situación de acoso escolar e/ou 

ciberacoso, logo da análise da 

información recadada 

recadada non se derivan indicios 

suficientes da existencia de acoso 

oportuno á dirección do centro de prevención e sensibilización do 

centro, en materia de convivencia, 

sobre todo: 

convivencia 

funcionamento do centro 
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outros organismos (casos de especial 

gravidade) 

 

 

   

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 
 
 

(persoa receptora da información, responsable da tramitación) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16(dentro de (ANEXO XIX) 

 
Proposta de medidas que hai que adoptar. Seguimento e avaliación  
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Proposta que lle fai a persoa responsable da tramitación á dirección do centro 

educativo. Estas medidas son continuación das adoptadas nun primeiro momento pola 

dirección do centro como medidas urxentes/cautelares ao inicio do procedemento. 

Datos do centro educativo 

Nome 

 

Código 

 

Enderezo 

 

Responsable da dirección 

 

Medidas propostas de protección á presunta vítima 

Medida Grao de consecución Avaliación 

   

   

   

Outras medidas 

Medida Grao de consecución Avaliación 

Co grupo-clase do alumnado implicado 

   

   

Co alumnado observador/espectador 

   

   

Coas familias do alumnado implicado 
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Medida Grao de consecución Avaliación 

Coas familias do alumnado do centro en xeral 

   

   

Co equipo docente do alumnado implicado 

   

   

Co equipo docente do centro en xeral 

   

   

 
Observacións  

Recoller os aspectos que se consideren relevantes e non estean reflectidos 

nos apartados anteriores 

 

 

 

 

.....................................,  ......... de ........................... de ............... 

Sinatura 

 

 

(persoa responsable da tramitación) 

Recibín 

 

 

 

 

(o/a director/a) 
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     (ANEXO XX) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actuacións básicas en urxencias de saúde e primeiros 

auxilios. Addenda diabetes.  

 Plan de atención individualizado. Anexo I. 

 Rexistro de actuacións en emerxencias e incidencias. Anexo 

II 

 Formulario en Alerta Escolar. Anexo III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO XERAL 

 

EN ACTUACIÓN ANTE URXENCIAS 

SANITARIAS E ENFERMIDADE 

CRÓNICA 
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      (ANEXO XXI) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARTE SINISTRO 

RESPONSABILIDADE CIVIL 
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(ANEXO XXII) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CUESTIONARIOS DE 

CONVIVENCIA 
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(ANEXO XXIII) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

PROGRAMA DE 

HABILIDADES SOCIAIS 
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(ANEXO XXIV) 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

PROTOCOLO DO 

TRATAMENTO EDUCATIVO 

DO ALUMNADO CON 

TRASTORNO DO ESPECTRO 

DO AUTISMO (TEA) 
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Este Plan de Convivencia foi aprobado pola Dirección do Centro 
despois de ser avaliado positivamente polo Consello Escolar, en 
reunión ordinaria celebrada o día 15 de marzo de 2016, por 
adaptación do anterior Plan ao Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro  polo 
que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño. 
 
 
Valadares, 15 de marzo de 2016 
 
 
 
 
A Directora 

 
 
 

 
Mª Cristina Rodríguez Abalde 
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2.- NORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E CONVIVENCIA 

 

 

CEP PLURILINGÜE  IGREXA VALADARES 

 

 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E 

CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 2015-2016 
As NOFC foron aprobadas pola Dirección do Centro despois de ser avaliadas 
positivamente polo Consello escolar o 26 de xaneiro de 2016, en reunión ordinara 
por adaptación do anterior RRI ao Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro, polo que se 
desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño. 
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o Avaliación interna do Centro 
o Ficha de actualización de datos para o Centro 
o Ficha de actualización dedatos para o profesor/a 
o Solicitude de relixión e idioma estranxeiro 
o Ficha autorización para a realización de fotos 
o Ficha autorización de saídas escolares 
o Ficha autorización rechollida do alumnado no Centro Escolar 
o Ficha para a saída do alumnado do colexio sen acompañamento 
o Solicitude para saír antes do servizo de comedor 
o Xustificante de faltas de puntualidade ou recollida antes da hora de saída 
o Solicitude do servizo de comedor e/ou transporte escolar 
o Ficha control do menú do alumno/a no comedor escolar 
o Ficha  de observacións no comedor escolar 
o Protocolo de amoestación por actos contrarios ás normas de convivencia 
o Ficha de constatación de feitos constitutivos de condutas gravemente prexudiciais para a 

convivencia 
o Solicitude de permiso para a utilización das instalacións escolares 
o Concesión de permiso para a utilización das instalacións escolares 
o Xustificante de entrega de chaves para o uso das instalación escolares 
o Procedemento corrector de condutas contrarias ás normas de convivencia (Estratexia 

Galega de Convivencia Escolar 2015-2020) 
 

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 compoñentes da 
Comunidade Escolar. Este documento é unha adaptación do actual 
Regulamento de Réxime Interno RRI, á normativa actual. 

 
2.- FUNDAMENTACIÓN 
 
O noso Centro, no exercicio da súa autonomía procede a elaborar as normas de 
Organización, funcionamento e concivencia 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. 
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 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. 

 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. 
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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: 
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. 
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- 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. 
 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.  
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 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.  
 ñ) Aprobar a obtención de recursos complementarios de acordo co 
establecido no artigo 122.3. da LOMCE. 
 o) Fixar as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais 
cas Administracións locais, con outros centros, entidades e organismos. 
 p) Calesqueira outras que lle sean encomendadas pola Administración 
educativa. 
 
 
 

Segundo o artigo 8 do Decreto8/2015, do 8 de xaneiro, o Equipo Directivo terá 

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 
           



 

Páxina 52 

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 

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 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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: 
 

i) O Director/a que será o seu presidente/a 

j) O Xefe/a de Estudios 

k) Un representante do Concello de Vigo 

l) 5 mestres elexidos polo Claustro 

m) 4 representantes dos pais de alumnos 

n) 1 pai proposto pola ANPA con maior número de afiliados 

o) Un representante do persoal da administración e de servicios 

p) 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 

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; 
 

h) Aprobar e publicar os censos electorais que deberán reflexar en todo caso, 

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

i) Concretar o calendario electoral de acordo coa lei. 

j) Ordenar o proceso electoral. 

k) Admitir e proclamar condidaturas. O prazo de admisión de candidaturas non 

será inferior a sete días. Pechado o prazo, proclamará ós candidatos. 

l) Promover a constitución das distintas mesas electorais. 

m) Resolver as reclamacións presentadas contra a resolución das mesas 

electorais. 

n) 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 

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. 
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- 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 

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 
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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: 

 

 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 
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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. 

 

- 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: 
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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 

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: 
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 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. 

 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.  
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 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. 

 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 
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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 

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. 
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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 

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. 
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 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. 

- 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 
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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 

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 
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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 lingua galega. Estará integrada por un profesor de 

cada nivel, por proposta dos seus integrantes e nomeados polo Director/a. 

 

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. 
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 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, lingua, 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 actividade 

concreta. Será designado polo Director/a, oído a Comisión de Coordinación 

Pedagóxica.  

 

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 
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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: 

c) Ser especialista da materia que vai impartir en lingua estranxeira, ou estar 

en posesión da habilitación correspondente. 

d) Acreditar o nivel B2 do Marco Común Europeo de Referencia para as 

Linguas (MCERL). 

 

Segundo o artigo 8º da citada Orde, o Equipo de Plurilingüísmo asumirá os 
seguintes compromisos: 

e) Impartir a área ou materia da súa especialidade en lingua estranxeira. 

f)  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. 

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

h) 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: 

g) 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. 

h) Coordinarse coa persoa responsable do EDLG. 

i) 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. 

j) Identificar as necesidades de formación permanente e trasladárllelas ás 

estructuras de formación, a través da Dirección do Centro. 

k) 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). 

l) 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. 

 

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. 
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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) Elaborar as propostas do Plan de Orientación Académica e do Plan de acción 

titorial, incidindo na desenvolvemento persoal, social e cognitivo do alumnado e 

ofrécenlle 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 adecuación dos criterios de promoción. 

 d) Deseñar 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 conflitos. 

 g) Impulsar a participación do profesorado en programas de investigación e 

innovación educativa. 

 h) Copear 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 aqueles outros aspectos que favorezan o desenvolvemento evolutivo do 

alumnado. 

 k) establecer canles de comunicación cos diferentes servizos ou institucións na 

ámbito das súas competencias. 

 l) Aqueloutras 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 
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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 

medidas 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 conflitos, 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 cumprimento 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. 

 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 
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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: 

 

 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 
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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 ademais 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 principios de avaliación 

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. 
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 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 linguas 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) Cumprimentar 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 

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. 
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 k) A coñecer o estado financieiro 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 respectado, 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 pública e disfrute da 

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 regulamentariamente, teñan a presunción de veracidade, 

sen prexuízo das probas que na súa defensa puidera sinalar ou aportar o alumnado ou 

os seus representantes legais. 
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B) DEBERES  DO PROFESORADO 

 

O profesorado terá os seguintes deberes: 
a) Cumprir as normas de convivencia do Centro nos apartados que 

especificamente 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 

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) Respectar en todo momento as opinións dos demais aínda que non se 

compartan. 
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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 respectar 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 sixilo 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 

peonil do colexio, portal pequeno 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 
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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 produto 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 

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: 
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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  respectados  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 

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 respecta a tales crencias ou 

conviccións. 

f) A que o ensino que reciben estea baseado na obxectividade e excluído de 



 

Páxina 81 

toda manipulación propagandística e ideolóxica, sen prexuízo 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 elixidos de entre os 

alumnos de 3º e 6º nivel. Serán funcións de ditas Xuntas as seguintes: 

 

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

Consello Escolar dos problemas de cada grupo. 

f) A ser informados polos representantes dos alumnos (se os houbese) 

dos asuntos tratados nos Consellos Escolares. 

g) A informar aos compañeiros das actividades propostas. 

h) 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 legais poderán reclamar contra as 

cualificacións das devanditas avaliacións. 

 As reclamacións faranse e tramitaranse da forma establecida no  

normativa legal vixente, poderán basearse en: 

 

c) Inadecuación das probas propostas aos obxectivos e contidos da 

materia sometida a avaliación. 

d) Incorrecta aplicación dos criterios de avaliación establecidos. 
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 O Centro deberá facer público ao comezo 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. 

 

 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  
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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, respectando 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. 

 

4.2.3. PROCEDEMENTOS A SEGUIR POLO  ALUMNADO  

 

 a) O alumnado non poderá acceder ao recinto con teléfono móbil nin con 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 produto que porte e que estea expresamente prohibido polas normas do 

Centro, resulte perigoso para a saúde, integridade persoal ou poida perturbar o normal 
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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 prexuízo das corrección disciplinarias que 

puideran 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 

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 
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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 condutas 

contrarias á convivencia, tipificadas como faltas, clasificaranse nas seguintes: 
 

c) CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA, 

recollidas 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 

 

d) 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 

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: 
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 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 causados: 
  
 - 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:  
 

d) En calquera tipo de actividade que se desenvolva dentro do recinto 

escolar. 

e) En calquera actividades complementarias ou extraescolares fóra recinto. 

f)  Así como durante os servizos de comedor e transporte escolar. 

  

 Poderán corrixirse condutas do alumnado producidas fóra do recinto 

escolar se están directamente relacionadas coa vida escolar e afectan a 

outros membros da comunidade educativa. 
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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. 

 

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

instalacións e aos materiais do Centro, incluídos os equipamentos informáticos e o 

software, ou aos bens doutros membros da comunidade educativos 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 
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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 extraescolares, 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) Abandonar 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 

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: 
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 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). 

   

m) Cambio de Centro. 

 

 - A medida correctora de cambio de Centro terá: 
 

 Carácter excepcional. 

 Comprobarase que previamente 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 

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. 
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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 circunstancia 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 

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 
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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 consideraranse faltas leves: 
 
 a) Faltas leves no servizo de comedor ou transporte. 

 b) A non realización sistemática das tarefas escolares. 

 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. 

 

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. 
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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 co 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. 

 

 

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 
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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: 
 

c) Aos pais ou titores legais antes que que estas se fagan efectivas. 

d) 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: 

 

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. 
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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 instrutor/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 

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 
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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 

instrución. 

 c) Propor á Dirección do Centro a adopción de medidas provisionais, medidas 

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: 
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1º Profesorado que nunca lle dera clase. 

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

 

  Funcións da persoa mediadora: 
 
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 condutas 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. 

 

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. 
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 - O procedemento conciliado  NON procederá nos seguintes casos: 

 

 a) Cando se trate dunha conduta 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. 

 

 3º) A persoa instrutora proporá algunha 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. 
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 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 instrutora que, por acordo  nas normas do Centro 

será o Orientador/a.  

 

b) O/a instrutor/a disporá de cinco días lectivos (contados a partir da súa 

designación) para a instrución do procedemento corrector.  

 

c) O instrutor/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). 

 

 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. 
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     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 representantes legais 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. 
 

 

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  segundo 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 produzan no mesmo. 

e) A ser oído polo  persoal  do  Centro ao expresar as reclamacións ou 

suxerencias que coide oportuno. 
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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 elixir ou ser elixido  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 prexuízo dos establecidos nas correspondentes leis 

orgánicas: 

 

 a) A ser respectados  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. 

  

 

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 requirido/a. 

d) Procurar que o seu fillo/a ou tutelado/a asista puntualmente ás clases e co 

debido aseo persoal e as horas de descanso 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. 
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 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 

respectar, así como respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou 

orientacións educativas do profesorado no exercicio das súas competencias. 

 c) Fomentar o respecto 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 

garda para atender ao alumnado.  

 e) As familias e titores/as do alumnado absteranse de interromper as clases e 

exporán as súas opinións co debido respecto. 

 f) Facilitarán aos seus fillos/as o cumprimento 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 sos 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 Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

persoal e da Lei de Protección do Menor, aconséllase non realizar fotografías, 

gravacións nin difusión de imaxes de calquera índole. 

 j) Velarán polo cumprimento dos compromisos educativos establecidos entre o 

Centro e as familias. 
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 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 respectado, 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 

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. 
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 b) Procurar traballar en equipo.  

 c) A cooperar coa súa  conduta 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 desperfetos 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, 

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 estruturas 

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 
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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. 

 

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 
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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 

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. 
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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 

aprobadas, figurarán na Programación Xeral anual. 

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 coñecemento 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 
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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 

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. 
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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. 

 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. 
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 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. 

 

 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 
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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 

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. 
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 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 

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 estender 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 
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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 

 

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 estatística 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. 
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 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 reflectir 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. 
 
 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 
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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. 

 

 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: 
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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 
 
 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. 
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 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. 

 

 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 .  

 



 

Páxina 117 

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. 

 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 
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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 

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. 
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 n) Respectarase 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 

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 
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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 

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. 
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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, 

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 
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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. 

  

 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. 
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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 plantas 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. 

 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 realización de actividades 

académicas. 
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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 

polos corredores do colexio. 

 

6.2. ORGANIZACIÓN NOS ESPAZOS, INSTALACIÓNS E RECURSOS E SERVIZOS 

 

6.2.1. NORMAS XERAIS DE CONVIVENCIA  
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 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 coa 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 produto 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. 

 

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. 
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 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 canón 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. 

 

B) EMPRÉSTITOS E DEVOLUCIÓNS 

 

 a) Cada alumno/a poderá levar en empréstito un libro, agás nos meses de 
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xaneiro e febreiro, nos que se celebran “As Rebaixas na Biblioteca” e o a lumnado 

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, 

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. 
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 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 conduta 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. 

 

F) FUNCIÓNS DO EQUIPO DE BIBLIOTECA 

 

 O equipo de apoio estará formado por profesores/as dos diferentes ciclos que 
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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 

  

l) Haberá dous alumnos/as “axudantes de patio” diariamente na ludoteca  

que serán os encargados de distribuír e organizar os xogos. 

m) 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. 

n) 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. 

o) 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. 

p) Os usuarios deberán indicar aos axudantes calquera anomalía no xogo  

ou nas súas pezas. 

q) Na ludoteca non se pode comer. 

r) Os usuarios da ludoteca empregarán os servizos exteriores 

s) Ao final os axudantes de patio recollerán e pecharán os xogos no armario 

correspodente. 

t) O alumnado que sae non pode volver a entrar. 

u) Os xogadores deben ter decidido antes de entrar a que xogo queren 

xogar e non poden cambiar de xogo durante un mesmo recreo. 

v) Na ludoteca estableceranse turnos por niveis en función do número de 

alumnado matriculado. 

 

6.2.4. AULA DE INFORMÁTICA 
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 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 propoñer 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) Respectarase 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 comportamento 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 

correspondente. Nos casos de alumnos/as de 5º e 6º de primaria, se o profesorado o 
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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 solicitude 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 interfira 
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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 ninguén 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 requiridas 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 respectar 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. 
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c) Subirán aos autobuses en orden ocupando os asentos que lle teña asignado 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 este 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. 
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- Repartir polas diferentes mesas leite (quente ou fría) segundo llo demanden os 

demais comensais. 

- 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 
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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. 

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 
 
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. 
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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. 

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. 
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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: 

 

g) Menosprezo cara ó persoal colaborador, de cociña ou conserxe. 

h) Botar cousas na comida dalgún/a comensal. 

i) Tirar comida. 

j) Pelexarse cos compañeiros/as durante o tempo de servizo do comedor (antes, durante 

ou despois da comida). 

k) Non obedecer as indicacións do persoal colaborador ou de cociña. 

l) 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. 
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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. 

 

 

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. 
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 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. 

 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,…, 
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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. 

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. 
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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. 

 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 
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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 

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. 
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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. 

 

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. 
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 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. 

 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 
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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 

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 
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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 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. 
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 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 

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 
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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 

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 
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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 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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 

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. 
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 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 

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) 
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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 Lingua 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. 

 

 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. 
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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. 

 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: 
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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. 

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 
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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. 

 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. 
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 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: 

 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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ANEXOS 
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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.: _______ 
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Materia: _______________ Nº Alumnos/as: ______ Aval. positiva: _________ Aval. negat.: _______ 

 

Especialidad : __________ 

 

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: 
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Bo: _________                               Moi bo: ____________ 

Regular:  ________                          Malo: _____________ 

 

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? 
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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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Teléfono: 986467019   FAX: 986 467868 

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

...................................................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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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/ 

   

 

 

  

mailto:ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es
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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 

         

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es
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AUTORIZACIÓN PARA O USO DE IMAXES POLO CENTRO EDUCATIVO 

 

Segundo o PROTOCOLO DE PROTECCIÓN DATOS publicado pola Consellería 

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, parágrafo 7.4, en 

abril de 2016: 

 

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

con DNI ………………………., na miña condición de representante legal do alumno/a 

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

 AUTORIZO 

NON AUTORIZO 

durante o curso 2017-2018 o tratamento da súa imaxe en relación coas actividades 

escolares e extraescolares promovidas polo centro ou polos responsables e autoridades 

educativas: 

 na páxina web ou blog do centro ou institucional, 

 na revista escolar  

 en medios de comunicación  

 nos taboleiros do centro 

 na orla fin de primaria 

 trípticos informativos 
 

Sempre exclusivamente para un uso educativo e sen fins comerciais. 

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

De acordo coa lei de protección de datos de carácter persoal, Lei 15/1999, de 13 de decembro, as 

familias terán dereito de acceso, rectificación e cancelación da información obxecto a tratamento. 

Para facer efectivo este dereito deberán dirixirse á Secretaría do Centro. 

En Valadares, a ....... de ............................. de ................... 

Asdo.: 

Nota:No caso de separación ou divorcio, será necesaria a sinatura de ambos proxenitores, agás que 

a patria postestade estea atribuída con carácter exclusivo a un deles. 

 

 

http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexavaladares/
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AUTORIZACIÓN PARA REGRESAR SÓS Á CASA 

 

 

D./Dna.___________________________________________________________con 

DNI__________________e teléfonos:_______________________________________ 

 __________________________________________________________________. 

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

1: ___________________________________________________ de  ______ curso 

2: ___________________________________________________ de  ______ curso 

3: ___________________________________________________ de  ______ curso 

 

DOU A MIÑA AUTORIZACIÓN 

 

para que regresen á casa sós, ou acompañando aos seus irmáns: 

1: __________________________________________________ de  _______ curso 

2: __________________________________________________ de  _______ curso 

3: __________________________________________________ de  _______ curso 

 

unha vez rematado o horario escolar, servizo de comedor, actividades extraescolares e 

visitas/excursións. 

Esta autorización exime á Consellería de calquera responsabilidade por danos ou lesións 

indemnizables que poidan sufrir os escolares. 

 

Valadares a _____ de ________________________ de 20___ 

O pai/nai ou titor/a 

 

Asdo: _______________________________ 

mailto:ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es
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AUTORIZACIÓN PARA A RECOLLIDA DO ALUMNADO  

NA PARADA DE TRANSPORTE 

 

D./Dna._________________________________________________________con DNI  

_____________ e teléfono____________________________________________ como 

pai/nai/titor dos seguintes alumnos/as: 

1: ___________________________________________________ de  ______ curso 

2: ___________________________________________________ de  ______ curso 

3: ___________________________________________________ de  ______ curso 

DOU A MIÑA AUTORIZACIÓN 

(marcar  unha  X no  círculo segundo proceda ) 

 

  Para que sexan recollidos na parada de transporte  polas seguintes persoas: 

1:_______________________________DNI____________Teléf.__________________ 

2:_______________________________DNI____________Teléf.__________________ 

3:_______________________________DNI____________Teléf.__________________ 

4:_______________________________DNI____________Teléf.__________________ 

   Para que regrese só a casa, dende a parada, (só alumnado de 5º e 6º curso) 

   Para que regrese só a casa, dende a parada, (só alumnado de 5º e 6º curso) acompañando ao 

seu/súa irmán/á: 

1: ______________________________________________ de ________ curso 

2: ______________________________________________ de ________ curso 

3: ______________________________________________ de ________ curso 

Esta autorización exime á Consellería de calquera responsabilidade por danos ou lesións 

indemnizables que poidan sufrir os escolares. 

Valadares a _____ de ________________________ de 20___ 

O pai/nai ou titor/                                                           Asdo: _____________________________ 

mailto:ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es
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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 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 

  
 
 
                

mailto:ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexavaladares/
http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexavaladares/
mailto:ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es


 

Páxina 173 

 

 

 
 

 

CEP PLURILINGÜE IGREXA-VALADARES 
Camiño Caseiro, s/n  

36314 Vigo  (Pontevedra) 

Teléfono: 986467019   FAX: 986 467868 
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E-mail: 

ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es 

 

  

 

 

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 do horario oficial de saída ou para 

deixalo despois da hora de entrada deberán asinar a recollida ou entrega nun 

impreso en Dirección. Se a recollida é durante o horario do comedor, deberán 

comunicalo a un dos profesores colaboradores do servizo e asinar en Dirección. 

 

 

 

mailto:ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexavaladares/
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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: _______________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      
                                                                                             CEP Plurilingüe Igrexa Valadares 

                      Camiño Caseiro s/n,    C.P: 36314 VIGO 

                      Teléfono: 986.467019   Fax: 986. 467868 

                      ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es 
                      http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexavaladares/  

  

 

     

mailto:ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es
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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. 

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.. 
(Indicar) 

 
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 nº 25)   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: 
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    O PERSOAL COLABORADOR                                       Enterado o pai/nai/titor 

COMEDOR ESCOLAR CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES 

OBSERVACIÓNS            curso: ____________ 
 

 

 

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 

          

          

          

          

          

          

          



Proxecto Lector 
CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES 

 181 
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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 
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20……. 

 

 

 
 

 

     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/ 
 

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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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/ 
  

 

 

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 

mailto:ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es
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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/ 

 
  

 

 

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 

 

 

mailto:ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es
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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/ 

 

 

 

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: 
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CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN 
UNIVERSITARIA 
 

MODELOS NORMALIZADOS 

 

PROCEDEMENTO CORRECTOR DE CONDUTAS CONTRARIAS ÁS 
NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

ÍNDICE 

 

 

 

1. Dilixencia para facer constar o posible cómputo de condutas leves 

contrarias á convivencia a efectos de determinación de reiteración 

....................................... 5 

2. Resolución sobre o cómputo de condutas leves contrarias á convivencia 

a efectos de determinación de reiteración 

............................................................. 7 

3. Alegacións ante medidas correctoras g) e h) de condutas contrarias á 

convivencia de carácter leve 

.............................................................................. 9 

4. Resolución sobre revisión de medidas correctoras de condutas leves 

contrarias á convivencia 

.................................................................................................... 11 

5. Comunicación dunha posible conduta gravemente prexudicial para a 

convivencia 

....................................................................................................... 13 

6. Incoación de procedemento para a imposición de medidas correctoras 

.......... 15 

7. Recusación da persoa instrutora 

...................................................................... 19 

8. Abstención da persoa instrutora 

....................................................................... 21 

9. Ratificación ou revisión da persoa instrutora 

.................................................... 23 

10. Procedemento conciliado: aceptación e 

citación............................................... 26 

10a. Aceptación do procedemento conciliado e citación 

.................................. 26 

10b. Citación á reunión de conciliación da persoa mediadora 

.........................  29 

10c. Citación á reunión de conciliación da persoa instrutora 

............................ 31 
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11. Comunicación sobre tramitación de procedemento corrector polo 

procedemento común 

........................................................................................... 33 

12. Acta de reunión de conciliación con acordos 

................................................   35 

13. Acta de reunión de conciliación sen acordos 

.................................................  37 

14. Fin de procedemento conciliado por incumprimento e paso a 

procedemento común 

..................................................................................................................  39 

15. Fin de procedemento conciliado e arquivo 

....................................................  41 

16. Medidas provisionais 

.....................................................................................  43 

      16a. Proposta á dirección de medidas provisionais 

......................................  43 

      16b. Resolución sobre medidas provisionais 

................................................  45 

17. Citación á entrevista 

......................................................................................  47 

18. Entrevista, proposta de resolución e audiencia 

.............................................  49 

      18a. Acta de entrevista 

..................................................................................  49 

      18b. Proposta de resolución 

..........................................................................  51 

       18c. Citación para trámite de audiencia 

.......................................................  54 

19. Acta de audiencia de procedemento corrector 

..............................................  56 

20. Traslado da instrución e da proposta de resolución á dirección 

....................  58 

21. Instrución complementaria 

.............................................................................  60 

      21a. Citación a entrevistas para instrución complementaria 

..........................  60 

      21b. Acta de entrevistas complementarias 

..................................................... 62 

      21c. Citación a trámite de audiencia complementario 

.................................... 64 

      21d. Acta do trámite de audiencia complementario 

.......................................  66 

22. Resolución do procedemento corrector 

.......................................................... 68 



Proxecto Lector 
CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES 

 188 

      22a. Resolución do procedemento corrector 

.................................................. 68 

      22b. Proposta de resolución de cambio de Centro. 

........................................ 72 

23. Trámite de cambio de Centro 

.......................................................................... 76 

       23a. Solicitude de autorización de cambio de Centro 

.................................... 76 

       23b. Resolución de cambio de Centro 

........................................................... 78 

24. Alegacións e solicitude de revisión de medidas impostas en 

procedemento corrector 

................................................................................................................ 82 

25. Resolución sobre revisión de medidas correctoras de condutas 

gravemente prexudiciais para a convivencia 

............................................................................ 84 

26. Suspensión de medidas correctoras por compromiso educativo 

................... 87 

                                                                            

NOTA: ESTE DOCUMENTO ESTÁ INSERTADO NA VERSIÓN PDF DAS 
NOFC 
 

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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Capítulo V: XESTIÓN ECONÓMICA (¿Cómo nos financiamos? 
 

XESTIÓN ECONÓMICA 
 
 O Colexio de Primaria IGREXA VALADARES disporá de autonomía  na 
súa xestión  económica  no marco da lexislación vixente e elaborará de acordo 
coa normativa actual o seu Proxecto de Xestión. 
 
  
 O Centro PLURILINGÜE IGREXA VALADARES  poderá recibir achegas 
de organismos públiocos ou privados ou dos pais dos alumnos de acordo coa 
lexislación vixente e sempre coa debida autorización da Xefatura Territorial. 
 
 A Comisión  Económica, logo da aprobación do Consello Escolar, 
deberá presentar a Delegación Provincial de Educación  o plan de accións 
encamiñadas a obtención de recursos  complementarios a que se refire os 
apartados anteriores. 
 
 Segundo a Orde do 22 de xullo de 1997 (DOG nº 168 do 2 de setembro) 
 no réxime económico deberá terse en conta o seguinte: 
 

a) A aprobación e xustificación dos gastos farase de acordo  co 
disposto no Decreto 464/1987 de 17 de decembro  (DOG do 31 
de decembro) e maila Orde do 12 de xaneiro  de 1988 (DOG do 
21 de xaneiro). No referente o servizo de comedor  escolar 
observarase  o disposto no Capitulo VIII  desta Orde. 

 
b) Poderanse comprometer fondos do ano seguinte  nunha 
cuantía que  non supere o 5% do total do exercicio 

 
c) No mes de decembro de cada ano o Director presentaralle o 
Consello Escolar  a xustificación dos fondos do ano natural 

 
d) Antes do 31 de xaneiro de cada ano os directores remitirán á 
Xefatura Territorial unha copia  certificada polo secretario  da 
xustificación das contas recibidas, igualmente enviarase ao 
Concello a xustificación da conta de mantemeno. 

 
e) Os xustificantes e as facturas deberan arquivadas no centro 

 
f) O centro terá unha conta aberta nunha entidade bancaria baixo 
as sinaturas  do equipo directivo. Para os movementos desa 
conta será necesario dúas firmas, unha delas será sempre a do 
director/a. 
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1.- INTRODUCIÓN 
 
  O proxecto de xestión do Centro é un documento onde se recolle a 

ordenación e utilización dos seus recursos, tanto materiais como humanos.  

O modelo de xestión que propoñemos establece mecanismos sinxelos 

para dar resposta ás esixencias do funcionamento do Centro. 

 Segundo o artigo 1º do Decreto 201/2003, do 20 de marzo, os Centros 

docentes dispoñen de autonomía na xestión económica dos seus recursos. 

Esta autonomía refírese á xestión polo propio Centro dos gastos necesarios 

para o seu funcionamento. Esta xestión está limitada nos recursos que recibe o 

Centro con carácter finalista. 

 A lexislación na que se basea este proxecto é a seguinte. 

 Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio de Educación. 

 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro para a mellora da Calidade 

Educativa. 

 Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se proba o regulamento 

orgánico das escolas de Educación Infantil e Primaria. 

 Decreto 201/2003, do 20 de marzo, DOG do 4 de abril, polo que se 

desenvolve a autonomía na xestión económica nos centros docentes 

públicos non universitarios. 

 Orde do 12 de xaneiro de 1988, DOG  do 21 de xaneiro,  pola que se 

regula a aprobación e xustificación dos gastos de funcionamento dos 

Centros docentes públicos de niveis non universitarios. 

 Orde do 22 de xullo de 1997, DOG do 2 de setembro, para os Centros 

de Educación Infantil e/ou primaria, que modifica á Orde do 12 de 

xaneiro de 1988. 

 Orde do 26 de febreiro de 1993, DOG do 8 de marzo, de librameto, que 

modifica a Orde do 22 de xullo de 1997. 

 

 
2.- CRITERIOS PARA A ELABORACIÓN DOS ORZAMENTOS ANUAIS DO 
CENTRO E PARA A DISTRIBUCIÓN DOS INGRESOS 
 
1.- O Orzamento do Centro é a expresión dos ingresos e gastos previstos. 

Trátase dun instrumento de planificación económica de carácter limitativo de 

xeito que os gastos non poden superar aos ingresos. 

2.- O Equipo Directivo, durante os meses de outubro, novembro e decembro, 

analizará a evolución do gasto nos últimos anos, para axustar as previsións ás 

necesidades do Centro. Terase en conta a cantidade asignada polo Delegación 

no ano en curso. 

3.- O Equipo Directivo realizará unha avaliación das necesidades detectadas e 

das notificacións expresadas a través das memorias finais de curso para 

establecer un balance de prioridades. 
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4.- A elaboración do anteproxecto do orzamento anual do Centro será 

competencia do secretario/a previo informe da Xefatura de Estudos e 

Director/a. Este comprenderá unha previsión detallada de todos os ingresos e 

gastos que o Centro teña previsto recibir. 

5.-  Terán preferencia na ordenación de gastos os fixos e periódicos. 

6.- O anteproxecto do orzamento será presentado á Comisión Económica e 

Consello Escolar para a súa avaliación durante o mes de xaneiro.  
7.- O Director/a do Centro será o encargado de aprobar o anteproxecto anual 

do Centro e de remitilo á Xefatura Territorial para o seu coñecemento, 

constancia e revisión a efectos de legalidade. Unha vez aprobado converterase 

en proxecto de orzamento. 

8.- De non existir reparo no prazo dun mes, o proxecto de orzamento 

entenderase definitivo. Ante calquera corrección, sempre motivada, 

procederase á adecuación á legalidade, remitindoo de novo á Delegación.  

9.- Se o Consello Escolar non avaliase positivamente o orzamento, este 

remitirase á Xefatura Territorial xunto coa certificación da acta da sesión onde 

figuren os motivos paran a súa non avaliación positiva. A Xefatura Territorial 

resolverá no prazo dun mes. 

10.- Para a elaboración do orzamento, terase en conta a porcentaxe do 10 %, 

que a lei establece para a adquisición ou reposición de material inventariable e 

outro 10 % para gastos diversos, segundo a Orde do 12 de xaneiro de 1988. 

11.- Na elaboración dos orzamentos, respetaranse os apartados de ingresos e 

gastos previstos na normativa vixente relativa á contabilidade dos Centros. 

(artigo 5º e 6º do Decreto 201/2003, do 20 de marzo). 

12.- O presuposto deberá satisfacer, en calquera caso, todas a necesidades de 

funcionamento xeral (mantemento básico da seguridade e confort nas 

instalacións, mantemento das comunicacións telefónicas, postais, electrónicas 

e comunicación escritas do Centro coa comunidade e as administracións, 

soporte das tarefas básicas do profesorado, titores, …) 

13.- Unha vez satisfeitas as necesidades consideradas básicas, destinarase 

unha parte do orzamento aos distintos equipos, aulas e especialidades a fin de 

que poidan repoñer ou completar, de xeito participativo e descentralizado, os 

seus respectivos recursos. 

15.- Cando existan circunstancias motivadoras, previa memoria xustificativa e 

información á Comisión Económica e Consello Escolar, procederase á 

modificación de orzamento anual. Estas modificacións, xunto cunha memoria 

xustificativa remitiranse no prazo dun mes á Xefatura Territorial para a súa 

reparación ou observación. O Director/a é o órgano competente para propor as 

modificacións oportunas. 

16.-  Os créditos de gasto do orzamento aprobado vinculan co nivel de 

desagregación con que se aprobaron. Non obstante, poderán ser modificados: 

a) Por redistribución dos créditos do propio Centro, atendendo á finalidade do 

gasto. 

b) Por aumento dos ingresos procedentes da Consellería de Cultura, 
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Educación e Ordenación Universitaria. 

c) Polos ingresos efectivamente realizados e que superen aos inicialmente 

previstos no orzamento do Centro. 

17.-Todos os pagos que realice o Centro serán a través de cheques, 

transferencias ou domiciliacións na conta bancaria oficial para garantir a total 

transparencia da actividade económica do Centro. 

18.- Poderán comprometerse fondos do ano seguinte nunha cuantía que non 

supere ao 5% do total do exercicio. 

 

 

3.-ELABORACIÓN DO ORZAMENTO ANUAL DO CENTRO. 
3.1.- Estado de ingresos e gastos para a elaboración do orzamento anual 
do Centro.  

O orzamento anual do Centro estará integrado polas seguintes partidas 

e axustarase ao establecido nos artigos 5º e 6º do Decreto 201/2003, do 20 de 

marzo. 

PROXECTO DE ORZAMENTO Ano: 20
… 

        
Don/a:   director do: 

Código de 
centro: 

  Nome do centro:   

Concello:   Provincia:   

        
Certifico que o presente proxecto de orzamento foi aprobado 

polo consello escolar do centro na súa reunión celebrada en : 
  

o día:   

        
        
A) Estado de ingresos: 

 
a) Dotacións procedentes da Consellería de Cultura, Educación 
e Ordenación Universitaria  0,00 € 

a.1) Gastos de funcionamento (incluíndo os gastos de 
funcionamento do fondo social europeo, os do programa PROA, os 
destinados á biblioteca, os recibidos por participación en distintos 
proxectos de ordenación e innovación educativa, etc.) 

  

a.2) Programa de libros de texto (préstamo).   

a.3) Dotacións para a biblioteca escolar (fondos documentais, 
mobiliario e equipos informáticos  - incluídos os ingresos do plan de 
mellora de biblioteca escolares para estas finalidades-) 

  

a.4) Fondos recibidos para o plan de mellora de calidade dos 
centros. 

  

a.5) Fondos recibidos para proxectos de ordenación e innovación 
educativa e similares. 
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a.6) Comedores escolares.   

a.7) Fondos da Secretaría Xeral de Política Lingüística   

a.8) Outros 
(indicar): 

a.8.1)     

  a8.2)     

  a8.3)     

b)  Os  procedentes  doutros  organismos  públicos,  das 
institucións da Unión Europea ou doutros organismos 
internacionais. 

  

c)  Achegas  económicas  procedentes  de  legados  e  doazóns  
legalmente adquiridas,  axudas  e  subvencións  de calquera 
entidade ou institución privada, ou particulares. 

  

d) Ingresos derivados de convenios con persoas físicas ou 
xurídicas, de acordo coa normativa reguladora. 

  

e) Os procedentes do alleamento de bens mobles en desuso, que 
requirirán a autorización  documental  previa  da  Consellería  de 
Cultura, Educación  e  Ordenación Universitaria. 

  

f) Os procedentes da prestación de servizos distintos dos 
remunerados polos prezos públicos dos servizos académicos, e os 
derivados das pequenas vendas de produtos obtidos polos centros 
a través das súas actividades lectivas. 

  

g) Os derivados do uso das instalacións do centro.   

h) Os remanentes do exercicio anterior   

i) Os derivados da venda de fotocopias e uso do teléfono.   

j)  Achegas de entidades ou particulares para o pagamento dos 
servizos de comedor, residencias, instalacións deportivas e outros. 

  

k) Xuros da conta bancaria.   

l)  Calquera  outro  ingreso,  para  o  que  se  deberá contar coa 
autorización da delegación provincial da Consellería de Educación 
e Ordenación Universitaria. 

  

A. Total ingresos  0,00 € 

B) Estado de gastos: 
1. Arrendamentos.   

2. Reparacións, mantemento e conservación.   

3. Material de oficina.   

4. Subministracións.   

5. Comunicacións.   

6. Transporte.   

7. Traballos realizados por outras empresas.   

8. Primas de seguro.   

9. Tributos.   
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10. Axudas de custo e locomoción.   

11. Gastos diversos.   

12. Mobiliario e utensilios inventariables.   

13. Outros materiais inventariables.   

14. Comedores escolares   

       
  

 B. Total gastos 0,00 € 

   

   

        
Lugar e data:   

        
O/a director/a do centro 

O/a secretario/a do 
consello escolar 

        

        

        

        

Asdo.:   Asdo.:   

         
3.1.1.- Orientacións para cubrir o apartado de gastos. 
 
1.- MATERIAL DE OFICINA. Neste apartado incluirase todo o relacionado co 

material de oficina non inventariable (funxible) incluído o material informático 

(tóner, consumibles, repostos e accesorios), impresos en xeral, adquisición de 

libros, publicacións, manuais, revistas e documentos (excepto os que pasen a 

formar parte de fondos da biblioteca), fotocopias, etc. 

 

2.- GASTOS DIVERSOS. Incluirase todo aquel gasto que non encaixe en 

ningún dos apartados de gastos que indica o Decreto e que figuran na 

aplicación Xecocentros. É, por  así dicilo, o "caixón de xastre". Este apartado, 

con carácter xeral, non debe superar o 10 % do orzamento de ingresos. 

Incluiríanse os materiais que usan os docentes para as súas actividades. 

 

3.- MATERIAL E UTENSILIOS INVENTARIABLES.  Na aplicación 

Xecocentros hai dous grandes apartados destinados a materiais inventariables: 

Un refírese a materiais  e utensilios inventariables que englobaría obxectos dun 

maior tamaño/custo: mobiliario, equipos informáticos, impresoras, altavoces, 

gravadoras, fotocopiadoras, ... 
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E un segundo apartado referido a outros materiais inventariables. Neste irían 

os obxectos ou utensilios de menor tamaño/prezo, por exemplo: libros para a 

biblioteca, material de oficina inventariable (calculadoras, encuadernadoras, 

taladradoras, ...), xogos, materiais de educación física, ... 

Existe unha limitación do 10 % do orzamento da partida de gastos de 

funcionamento do exercicio corrente para a adquisición de materiais 

inventariables ou equipos informáticos (Orde do 12 de xaneiro de 1988) . 

Exclúese o Fondo Social Europeo 

 

4.- SUBMINISTRACIÓNS. Aquí poderiamos incluír os gastos de 

subministración de enerxía eléctrica, auga, combustible, alimentos, ... 

 

5.- TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS.  

Incluiría facturas de   empresas ou particulares que realizan obradoiros no 

Centro. Se fora unha actividade de formación na que se lle aboa un importe e 

se practica a retención do IRPF correspondente, incluiríase en gastos diversos. 

Se é un funcionario ao que se lle pagan dietas de desplazamento, a contía 

destas iría en axudas de custo e locomocion. 

A normativa aplicable en España no referente ás "dietas" ou indemnizacións 

por razón do servicio é a seguinte: Decreto 144/2001, do 7 de xuño, (DOG do 

25 de xuño de 2001) e Resolución do 29 de decembro e 2005, (DOG do 30 de 

decembro de 2005). 

 

3.2.- Estado de ingresos e gastos para a elaboración do orzamento anual 
do comedor escolar do Centro.  
1.- Segundo o artigo 3º da Orde 21 de febreiro de 2007, establécese que os 

Centros con comedor escolar contarán cun rexistro de ingresos (segundo o 

modelo do anexo III) e un rexistro de gastos (segundo o anexo IV) do servizo 

de comedor, a xustificación dos cales será presentada, trimestral e anualmente 

(anexo V) polo director/a do Centro ao Servizo de Recursos Educativos 

Complementario, unha vez aprobada polo Consello Escolar. 

 

2.- Corresponde á Comisión do Servizo de Comedor elaborar o borrador de 

anteproxecto de orzamento do servizo de comedor escolar. Este orzamento 

incluirase no Programa de funcionamento do comedor escolar e incorporarase 

á Programación Xeral Anual. 

 

3.- A xestión económico-administrativa dos fondos do servizo de comedor 

escolar será levada a cabo polo Equipo Directivo, ou o/a encargado/a de 

comedor e a Comisión Económica. 

 

4.- Para a aprobación do anteproxecto de orzamento do comedor escolar 

reunirase á Comisión Económica e ao Consello Escolar con carácter 

extraordinario. Unha vez aprobado convértese en proxecto de orzamento e 
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incorpórase á Programación Xeral Anual que é remitida á Inspección 

Educativa. 

 

ANEXO III (Orde do 21 de febreiro de 2007) 

ORZAMENTOS DOS INGRESOS DO COMEDOR ESCOLAR                               CURSO ESCOLAR 2..../2.... 
 
CENTRO: CEP PLURILINGÜE IGREXA-VALADARES                                            CÓDIGO 36010691 
 
Enderezo Camiño Caseiro s/n        Concello: Vigo 

 
Teléfono: 986467019 
ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es 

 
ORZAMENTOS DE INGRESOS DO COMEDOR 

 

CONCEPTO 

INGRESOS 
  

Prezo do 
servizo 

Consellería de  
Educación 

Recursos  
complementarios 

AXUDAS    
    

APORTACIÓN CONCELLO    

       

APORTACIÓN PAIS    

    

 REMANENTE CURSO 
ANTERIOR     

TOTAL GLOBAL DE INGRESOS     
A aprobación do presente orzamento de ingresos do comedor escolar queda recollida na acta do consello escolar 
correspondente á sesión celebrada o día  … de …………… de ……. 

Vº e prace 

O/A PRESINDENTE/A                                                                                  O/A SECRETARIO/A 

DO CONSELLO ESCOLAR 

  
Asdo: Mª Cristina Rodríguez Abalde                                                                            Asdo. Mª Carmen Vázquez Gómez 
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ANEXO IV (Orde do 21 de febreiro de 2007) 

ORZAMENTOS DE GASTOS DO COMEDOR ESCOLAR                               CURSO ESCOLAR 2015/2016 
 
CENTRO: CEP PLURILINGÜE IGREXA-VALADARES                                            CÓDIGO 36010691 
 
Enderezo Camiño Caseiro s/n        Concello: Vigo 

 
Teléfono: 986467019 
ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es 

 
 
ORZAMENTO DE GASTOS DO COMEDOR 

 
ESTADO DE GASTOS 

CONCEPTOS ORZAMENTARIOS IMPORTES IMPORTES  
  DESAGREGADOS GLOBAIS 

1- ADQUISICIÓNS     
1.1 MOBILIARIO DE COCIÑA E/OU COMEDOR     
E UTENSILIOS DE COCIÑA E/OU COMEDOR     
TOTAL …………………………………………………….   
    
2- MATERIAIS   
2.1 SERVILLETAS-MANTEIS ………………….……..   
2.2 PRODUCTOS DE LIMPEZA ……………..……….   
2.3 PANOS, ROUPA DE COCIÑA ……………….…..   
2.4 MENAXE DE COCIÑA E COMEDOR ……...……   
TOTAL   
      
3- SUBMINISTRACIÓNS   
3.1 COMPRA DE ALIMENTOS ……………………….   
3.2 ENERXÍA ELÉCTRICA/GASOIL ………………….   
3.3 GAS PROPANO-BUTANO ………………………..   
TOTAL   
      
4- GASTOS DIVERSOS   
4.1 DESPRAZAMENTOS……………………………….   
4.2 REPARACIÓNS……………………………………..     
    
4.4 VARIOS     
TOTAL   
      
5- TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS NO   
    COMEDOR …………………………………………..   
       
TOTAL …………………  

TOTAL GLOBAL GASTOS                                              € 
 
A aprobación do presente orzamento de gastos do comedor escolar queda recollida na acta do 
Consello Escolar correspondente á sesión celebrada o día…. de outubro de 20…. 
 
 
Vº e prace   
A PRESIDENTA  
DO CONSELLO ESCOLAR      
  

A SECRETARIA 
 

Asdo:   
                                                                                 Asdo:            
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4.- INSTRUCCIÓNS DE RÉXIME XESTOR-ADMINISTRATIVO. 
1.- O Director/a do Centro é o responsable da execución do orzamento e, polo 

tanto, de aplicar as cantidades disponibles ás finalidades para as que foron 

aprobadas. 

2.- Non se poden autorizar gastos por un importe superior aos créditos 

consignados, nin ordenar pagamentos que excedan dos ingresos 

efectivamente obtidos. 

3. O remanente do curso anterior será incorporado aos orzamentos do curso 

seguinte. 

4.- O Centro levará unha contabilidade auxiliar á da Consellería, na que se 

detallarán todas as operación realizadas. Dita contabilidade axustarase ás 

normas, principios, procedementos e modelos que estableza a Consellería de 

Educación. 

5.- A custodia dos libros oficiais e arquivos do Centro, corresponde ao 

Secretario/a, polo tanto, é a el/a a quen hai que solicitalos e devolvelos unha 

vez usados. 

6. Só se aboarán facturas debidamente cumprimentadas e autorizadas pola 

Dirección do Centro. 

7. Os pagos  faranse mediante domiciliación, transferencia ou talón nominativo. 

 

5.- LIBRAMENTOS DE FONDOS 
O Centro recibe as seguintes aportacións económicas ordinarias: 
1.-Para gastos de funcionamento: Os libramentos de fondos aos Centros 

efectuaranse a través das Xefaturas Territoriais, coa periodicidade que se 

determine, para gastos de funcionamente ordinarios: 

a) 40 % xaneiro – febreiro 

b) 30 % abril – maio 

c) 30 % setembro – outubro 

 Estes libramentos faranse sen prexuízo doutros de carácter 

extraordinario que se poden facer efectivos cando a situación o requira. 

 Os libramentos especificarán a procedencia do crédito, o carácter 

finalista ou non dos recursos e, se é o caso, a forma e o prazo de 

xustificación destes. 

2.- Para o servizo de comedor: O servizo de comedor escolar finánciarase 

coas axudas, por usuario e día, da Consellería de Educación, a través de 

bolsas do comedor. Os usuarios solicitantes deberán cumplimentar a 

autodeclaración e especificacións que anualmente establece a Consellería en 

base a Renda do ano en curso. 

3.- Para mantemento: O Centro recibe unha cantidade anual aportada polo 

Concello para mantemento das instalacións atendendo aos baremos 

previamente establecidos (anos de antigüidade, número de alumnos, servizos 

que  ofrece, superficie do recinto...).O control de ditas reparacións así como 
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dos gastos de mantemento corre a cargo  do Consello Escolar a través da 

Comisión Económica. 

As  reparacións  extraordinarias  ou  de  maior cuantía corren a cargo do 

 Concello ou da Delegación de Educación. Non obstante para o pago de 

calquera factura que exceda de 1.000€ deberase pedir autorización ao 

Concello. A cantidade recibida por este apartado, adicarase a cubrir as 

necesidades do Centro nos seguintes apartados:  

 Carpintería. 

 Fontanería 

 Cristalería. 

 Cerraxería. 

 Xardinería 

 Pintura. 

 Varios e imprevistos 

 Adquisición de ferramenta e material para pequenas reparacións (previa 

autorización do Departamento de Educación). 

 

6.- INSTRUCCIÓNS RELATIVAS Á XUSTIFICACIÓN ORZAMENTARIA. 
1. Para a xestión do orzamento empregarase o programa informático “Money”, 

ademais do correspondente libro de contabilidade onde se rexistrarán os 

moventos correspondentes a ingresos e gastos. 

2. A xustificación do orzamento realizarase ao finalizar o ano. Empregarase a 

aplicación informática en entorno web (xecocentros) para os gastos xerais de 

funcionamento do Centro e, o Anexo V (Orde 21 de febreiro de 2007) para a 

xustificación de ingresos e gastos do comedor escolar. Terase de prazo ata o 

31 de xaneiro do ano seguinte. 

3. Esta xustificación, realizada en “xecocentros” incluirá a seguinte 

documentación: o anexo a) conta de xestión do orzamento para o ano natural e 

o anexo b) partidas finalistas, creando tantas veces como ingresos finalistas se 

reciban da Consellería (biblioteca, normalización lingüística, comedor, 

funcionamento, etc.) 

4. Unha vez cuberta toda a información na aplicación, deberase xerar o informe 

de xustificación en formato pdf, asinalo, selalo e envialo á Xefatura Territorial 

da Consellería, por correo ordinario. Se se precisara cambiar algún dato, 

habería que entrar de novo na aplicación e xerar novamente todas as páxinas 

da xustificación. 

5. Xunto co informe de xustificación enviarase o Anexo V, xustificación de 

gastos e ingresos do comedor escolar, establecido na Orde 21 de febreiro de 

2007 e recollido no Programa de funcionamento do Comedor Escolar. 

Remitiranse ademais, as certificacións das contas bancarias a data de 31 de 

decembro do ano suxeito a xustificación. 

6. Se o saldo das contas bancarias non coincidira co remanente que se 

incorpora (por ter pendentes de cargar en conta pagos correspondentes ao ano 
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anterior,  ingresos ou calquera outra circunstancia) deberase aclarar, no 

espazo que a aplicación destina á conciliación bancaria. E, xunto ao informe de 

xustificación enviarase o informe de conciliación bancaria da conta 

correspondente aclarando cales son as anotacións pendentes e cal o saldo 

real.  

7. A Dirección do Centro, para a aprobación da conta de xestión do orzamento 

e o orzamento anual, convocará á Comisión Económica e ó Consello Escolar 

con carácter extraordinario. 

8. Se non fose aprobada a conta de xestión polo Consello Escolar remitirase, 

xunto coa certificación do acordo que figura na acta da sesión onde consten os 

motivos para a non aprobación, á Xefatura Territorial da Consellería, quen 

resolverá o que proceda. 

9. Se fose aprobada a conta de xestión, antes do 31 de xaneiro do exercicio 

económico seguinte, a Dirección do Centro remitirá á Xefatura Territorial unha 

certificación, por duplicado, segundo o modelo que se facilite, dos fondos 

recibidos da Consellería e demais ingresos obtidos, así como, dos gastos 

realizados con cargo aos citados ingresos, así como o saldo que resulte, se é o 

caso. 

10. Un terceiro exemplar unirase aos xustificantes orixinais e demais 

documentos acreditativos e que quedarán arquivados no Centro, baixo a 

custodia e responsabilidade do Secretario/a ou persoa que asuma as súas 

función. Esta documentación estará á disposición da Consellería e dos órganos 

de control da Comunidade Autónoma e da Unión Europea, no caso de accións 

cofinanciadas, para a realización das comprobacións oportunas no ámbito das 

súas respectivas competencias. 

11. No caso de xustificacións que correspondan a libramentos realizados 

directamente polas Direccións Xerais, remitirase a esta a correspondente 

certificación que se requira. 

12. A xustificación das axudas ou subvencións finalistas que puidesen recibirse 

no Centro formalizarase na certificación que se sinale na súa normativa 

específica. 

13. A xustificación de gastos de mantemento requerirá:  

 Listaxe detallada de facturas: data, nº de factura, proveedor, NIF, 

concepto e importe. 

 Certificación da Dirección do Centro indicando a cantidade recibida e 

que a mesma foi destinada para cubrir as necesidades que a tal efecto 

se destinaron. 

Esta documentación presentarase ao Consello Escolar no mes de Xaneiro e 

trala súa avaliación e aprobación pola Dirección do Centro remitirase ao 

Concello. 

 

 

 



Proxecto Lector 
CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES 

 203 

 
XUSTIFICACIÓN DE GASTOS E INGRESOS DO COMEDOR ESCOLAR 2015-2016 

 
 ANEXO V (Orde do 21 de febreiro de 2007) 

 
Centro: CEP PLURILINGÜE  IGREXA-VALADARES  Código  36010691 
Enderezo:  Camiño Caseiro s/n                                                Concello: Vigo 
Teléfono: 986467019                    

ESTADO DE INGRESOS 

DESAGREGACIÓN DE INGRESOS IMPORTE 

        
REMANENTE INCORPORADO DO ANO ANTERIOR …………….……  
PREZO DO SERVIZO ………………………………………………4,50 €/ALUMNO/DÍA  
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ….  
CONCELLO  
APORTACIÓN VOLUNTARIA DE PÀIS……………………………………………………  

TOTAL GLOBAL INGRESOS  
ESTADO DE GASTOS 

CONCEPTOS ORZAMENTARIOS IMPORTES IMPORTES  
  DESAGREGADOS GLOBAIS 

1- ADQUISICIÓNS     
1.1 MOBILIARIO DE COCIÑA E/OU COMEDOR     
E UTENSILIOS DE COCIÑA E/OU COMEDOR     
TOTAL …………………………………………………….   
    
2- MATERIAIS   
2.1 SERVILLETAS-MANTEIS ………………….……..   
2.2 PRODUCTOS DE LIMPEZA ……………..……….   
2.3 PANOS, ROUPA DE COCIÑA ……………….…..   
2.4 MENAXE DE COCIÑA E COMEDOR ……...……   
TOTAL   
      
3- SUBMINISTRACIÓNS   
3.1 COMPRA DE ALIMENTOS ……………………….   
3.2 ENERXÍA ELÉCTRICA/GASOIL ………………….   
3.3 GAS PROPANO-BUTANO ………………………..   
TOTAL   
      
4- GASTOS DIVERSOS…………………………………   
4.1 DESPRAZAMENTOS   
4.2 REPARACIÓNS     
4.3 ACTIVIDADES DIVERSAS     
4.4 VARIOS     
TOTAL   
      
5- TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS NO   
    COMEDOR …………………………………………..   
      
TOTAL   

TOTAL GLOBAL GASTOS    
    

 

TOTAL GLOBAL GASTOS ………………………………………………………  
REINTEGROS Á CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN   
UNIVERSITARIA …………………………………………………………………  
REINTEGROS A OUTRAS ENTIDADES …………………………………….  
REMANENTE QUE SE INCORPORA AO ANO SEGUINTE …………..  
   

TOTAL XERAL (debe ser igual ao TOTAL GLOBAL DE INGRESOS)  
               A aprobación desta xustificación de ingresos e gastos do comedor escolar queda recollida na acta do 
consello escolar correspondente á sesión celebrada o día    ….. de  xaneiro  de  20…..  
    

Vº e prace    
O/A PRESIDENTE/A  
DO CONSELLO ESCOLAR       O/A SECRETARIO/A 

ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es        
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Asdo:                                                                                   Asdo: 
                              

 
6.- CRITERIOS PARA A XESTIÓN DAS SUBSTITUCIÓNS  NAS AUSENCIAS 
DO PROFESORADO. 
1. Requírese a todo o persoal a notificación de calquera ausencia prevista coa 

maior antelación posible a fin de xestionar de xeito eficiente a súa substitución. 

2.-Toda ausencia prevista deberá solicitarse ante a Xefatura de Estudios 

segundo o modelo establecido para tal efecto, Orde do 29 de xaneiro de 2016. 

3.- Na Xefatura de Estudios atópase a normativa vixente relativa ás ausencias 

do profesorado quedando a disposición do profesorado.  

4. As ausencias que non sexan cubertas por profesorado substituto nomeadoo 

pola Xefatura Territorial serán cubertas polo profesorado que figure no horario 

anual de substitucións. Horario que procurará que en cada sesión haxa dous 

profesores de garda. 

5. Na Sala do Profesorado existirá un cadro rexistro de substitucións indicando 

data, sesión e profesor/a substituído. 

6. Cando teña que producirse unha substitución, terá prioridade aquel 

profesorado que conte cun maior número de horas sen atención directa ao 

alumnado. 

7. No caso de dous profesores/as de garda  nas que un deles realice apoio 

educativo, terá prioridade para cubrir a substitución, aquel que non realice 

reforzo. Só no caso de que sexan necesarias as dúas substitucións, 

suprimirase o reforzo nesa sesión,  ese día.  

8. O profesorado que nunha sesión esté sen alumnado debido a que este 

ausentouse por unha saída, terá prioridade á hora de facer substitucións, aínda 

que ese día non esté de garda. 

9. Ante unha ausencia prevista, o profesorado en cuestión, deixará tarefas 

preparadas para que o profesor/a que o substitúa, a desenvolva na súa 

ausencia. 

10. As ausencias superiores a tres días lectivos, xestionaranse ante o servizo 

de Persoal Centros do Portal Educativo da Consellería de Educación 

“substitución docentes” ou “substitución non docentes”. A través deste mesmo 

Portal Educativo “Substitucións listas”, comprobaremos se a correspondente 

vacante foi adxudicada ou non, a fin de asegurar que estén cubertas por 

profesorado substituto á maior brevidade posible. 

11. As ausencias deberán xustificarse cun documento “oficial”e no caso de ser 

por prescrición médica, deberase especificar os días que o facultativo propón 

para a recuperación do paciente. 

 

7.- MEDIDAS PARA A CONSERVACIÓN E RENOVACIÓN DAS 
INSTALACIÓNS E DO EQUIPAMENTO DO CENTRO. 
1. Entre as normas de convivencia considérase o uso adecuado dos materiais, 

instalacións, etc. 

2. Calquer membro da comunidade é responsable de cumplir e facer cumplir 
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estas normas de bo uso de materiais, instalacións e outros recursos do Centro. 

3. No caso de danos producidos por mal uso con intencionalidade cara ós 

materiais, instalacións ou outros recursos do Centro, este podrá esixir ás 

persoas responsables a reparación dos danos ou desperfectos ocasionados tal 

e como se recolle no Plan de Convivencia aprobado o 19 de marzo de 2013.  

4. Para evitar futuros perxuízos, calquera instalación, maquinaria, aparato … 

que vaia a funcionar no Centro deberá cumplir as normas homologadas pola 

administración correspondente que garantice a idoneidade dos mesmos e a 

corrección da instalación resultante. 

5. Pola mesma razón, o persoal que monte calquera maquinaria, aparato, 

instalación, etc, deberá contar ca capacitación profesional pertinente e cumplir 

contodas as normas esixibles de homologación dos seus traballos. 

6. Existirá un parte de incidencias a disposición dos membros da Comunidade 

Educativa para que notifiquen as deficiencias atopadas en calquera instalación, 

dependencia, material ou recurso escolar. Este impreso unha vez cuberto 

entregarase na secretaría do Centro para que se poida resolver ou tramitar a 

incidencia. 

7. Conocida unha deficiencia e non podéndose resolver polo persoal do Centro, 

será tramitada pola persoa que exerza a Dirección á maior brevidade ante o 

organismo correspondente (Concello se se tratase dunha tarefa de 

mantemento ou á Xefatura Territorial se se tratase dunha obra de maior 

envergadura). De todo isto quedará constancia escrita. 

8. As instalacións, equipamento, xogos, mobiliario, … que non reúnan 

garantías de seguridade inutilizaranse inmediatamente, procedéndose á 

xestión da incidencia. 

9. O material ou mobiliario que non esté en bo uso, deberá quedarse coas 

debidas garantías de seguridade, nas dependencias onde se atopa 

inventariado coa catalogación de “avariado” ou similar ata que, polo Equipo 

Directivo, decida a súa reparación, almacenamento noutro lugar ou dalo de 

baixa do inventario. 

10.- Aqueles organismos ou entidades que soliciten o uso das instalacións 

escolares deberá contar cun seguro de responsabilidade civil e cumprir as 

normas de uso das instalación escolares aprobadas polo Consello Escolar. 

 

8.- CRITERIOS PARA A OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DA 
PRESTACIÓN DE SERVIZOS ASÍ COMO OUTROS FONDOS 
PROCEDENTES DE ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS OU PARTICULARES. 

1. O Centro non realizará servizos distintos aos educativos polo que non se 

prevé obtención de ingresos por esta razón. 

2. O posible uso de instalacións, como aulas, ordenadores, etc.. en horario 

complementario e/ou extraescolar, non debe ser gravoso para o Centro, polo 

que o seu mantemento, limpeza e gastos derivados do seu uso deberán 

corresponder ás asociacións, empresas e/ou particulares a quen se autorice a 

súa autorización. 
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3. Non obstante, o Centro, previa aprobación do Consello Escolar, podrá 

acordar o resarcimento dos gastos que orixinen dita utilización. 

4. Para a utilización das instalacións do Centro, por parte de entidades ou 

persoas alleas á comunidade escolar, presentarase solicitude ante a dirección 

do Centro máis fotocopia do seguro de responsabilidade Civil, quen solicitará 

do Consello Escolar o preceptivo informe. Posteriormente, remitirase dita 

documentación á Inspección Educativa, quen logo do preceptivo informe, 

trasladará á Xefatura Territorial para que resolva o que proceda. Orde do 22 de 

xullo de 1997 

5.Para a utilización das instalacións por parte das asociación de pais de 

alumnos, asociación de antigos alumnos, sindicatos ou grupos de profesores, 

só se requirá  solicitude previa e a fotocopia do seguro de responsabilidade civil 

á Dirección do Centro, cunha antelación mínima de tres días.  A autorización 

concederase  no marco das directrices fixadas polo Consello Escolar, se o seu 

destino é a finalidade propia das ditas institucións. 

6. No Plan de Convivencia do Centro veñen recollidas as normas para o uso 

das instalacións escolares. Normas que serán entregadas a todo o persoal que 

solicite o uso das instalacións. 

7. Os ingresos que o Centro poida percibir de entes públicos, privados ou 

particulares polos motivos que sexan, irán destinados ás contas oficiais do 

Centro, conta de  funcionamento e comedor escolar ( Decreto 201/2003, do 20 

de marzo) ou conta de mantemento onde se ingresa a partida que o Concello 

destina para sufragar os gastos de mantemento que lle corresponden. 

 

9.- PROCEDEMENTOS PARA A ELABORACIÓN DO INVENTARIO XERAL 
ANUAL DO CENTRO. 
1. A persoa responsable da Secretaría do Centro será a responsble da 

elaboración e actualización do inventario xeral do Centro. 

2. O Rexistro de inventario recollerá os movementos de material inventariable 

do Centro incluíndo tanto as incorporacións como as baixas que se produzan. 

Terá carácter de material inventariable, entre outros o seguinte: mobiliario, 

equipo de oficina, equipo informático, equipo audiovisual non funxible, 

fotocopiadoras, material docente non funxible, máquinas e ferramentas, 

material deportivo e, en xera, todo aquel que non sexa funxible. 

3. O Rexistro de inventario especificará os seguintes aspectos. 

 Número de rexistro: Numeración correlativa das adquisicións de material 

      inventariable. 

 Data de alta: Data na que o material é posto a disposición do Centro. 

 Data de baixa: Data na que o material deixa de formar parte do 

inventario do Centro. 

 Número de unidades: Número de unidades que causan alta ou baixa. 

 Descrición do material: Indicarase o tipo de material adquirido así como 

as súas características técnica. 
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 Dependencia de adscrición: Unidades organizativas ás que se adscribe 

o material de que se trate. 

 Localización: Lugar ou dependencia física onde se atopa ubicado o 

material de que se trate. 

 Motivo da baixa. Causa que provoca a baixa do material afectado. 

4. Para levar a cabo un control máis riguroso de todo o Inventario Xeral do 

Centro pódese dividir en varios apartados: aulas, biblioteca, informática, 

material deportivo, material conserxe, material cociña e comedor, elementos de 

autoprotección e seguridade. 

5. Para a recollida de información, as persoas responsables ou titores/as, 

comunicarán mediante formulario establecido, as variacións ocurridas no 

inventario xeral do Centro. 

6. Non se poderá dar de  baixa a ningún elemento inventariado sen previo 

coñecemento do equipo directivo ou a quen corresponda a toma de decisión 

neste aspecto. 

 
FOLLA DE REXISTRO DE INCIDENCIAS POR DEPENDENCIAS 

DO CENTRO 
 

AULA/DEPENDENCIA:      
                                                             
                                                                                   
PERSOA QUE COMUNICA A INCIDENCIA E DATA: 
 

ELEMENTO  DESCRICIÓN ELEMENTO DESCRICIÓN 
LUCES 

 
 

 
 

ZÓCALOS  

ENCHUFES 
 
 

 PORTAS  

VENTÁS (persianas, 
cristal,..) 

 

 SERVIZOS(grifos, 
wc, …) 

 

INSTALACIÓN WIFI 
 
 

 PROXECTORES  

PINTURA 
 
 

 PANTALLAS 
DIXITAIS 

 

  ESTANTERÍAS 
 
 

 ARMARIOS  

OUTROS (ESPECIFICAR) 
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TÁBOA PARA A ELABORACIÓN DO INVENTARIO XERAL DO CENTRO 
AULA OU DEPENDENCIA:                                                                                                                                          DATA: 
 
Nº 
REXISTRO 

DESCRICIÓN DO MATERIAL Nº DE UNIDADES ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

OBSERVACIÓNS 
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10.- CRITERIOS PARA UNHA XESTIÓN SOSTIBLE DOS RECURSOS E RESIDUOS 
DO CENTRO. 
1. No Centro depositaremos o papel e o plástico en contenedores específicos. 

2. Fomentaremos e divulgaremos a necesidade de empregar contenedores para a 

selección de residuos. 

3. No Centro contamos con contenedores específicos para pilas. Estes baleiraránse no 

contedor xeral que se atopa en conserxería e será o conserxe quen avise ao Concello 

para a súa recollida. 

4. As lámpadas que estén fóra de uso serán recollidas polo conserxe que avisará ao 

Concello para a súa recollida. 

5. Intentaremos empregar a fotocopiadora para imprimir evitando utilizar tóner. 

6. Tomaremos como norma común que a última persoa que saia dunha dependencia, 

apague o alumeado. 

7. Os aceites usados no comedor serán recollidos por unha empresa especializada. 

8. Durante o meses de inverno iniciaremos campañas de aforro enerxético que creen 

hábitos de manter as portas e ventas pechadas. 

9. Valoraranse todas aquelas actividades ou formas de traballo que reduzan a 

producción de residuos e fomenten o reciclado entre os seus obxetivos. 

10. A limpeza do Centro corresponde ao Concello que a realiza a través dunha 

empresa contratada. A Dirección do Centro únicamente comproba a súa realización e 

informa das posibles deficiencias. En calquera caso a empresa debe cumprir cos 

aspectos que marque o prego de condicións pola que accedeu á contrata.  

 

11.- OUTROS ASPECTOS RELATIVOS Á XESTIÓN ECONÓMICA DO CENTRO. 
A Comisión económica é un órgano creado no seo do Consello Escolar e formado pola 

persoa encargada da Dirección do Centro, quen o preside, o secretario/a do Centro, un 

representante dos profesores/as, un representante dos pais/nais e o representante do 

Concello.  

As súas funcións, no referente ao aspecto económico (Decreto 201/2003, 
do 20 de marzo e Lei 8/2013 do 9 de decembro) son: 

1. Avaliar o proxecto de presuposto elaborado polo Equipo Directivo. 

2. Supervisar o desenvolvemento dos gastos verificando que se ateñan ao 

presuposto xeral do Centro e que a imputación de gastos corresponda ás 

partidas legalmente establecidas. 

3. Informar ao Consello Escolar do presuposto anual do Centro. 

4. Informar ao Consello Escolar do contido da xustificación de gastos, antes de que 

este adopte  o acordo aprobatorio das contas. 

- A Comisión Económica reunirase unha vez ao trimestre e, todas cantas veces 

sexa preciso para a resolución dos informes que lle sexan encargados polo 

Consello Escolar, ou o estudo dos presupostos presentados para a realización 

de reformas. 
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- As reunións serán convocadas pola persoa titular da Dirección, por mandato do 

Consello Escolar ou dun terzo dos membros da Comisión. 

- Por motivos de urxencia, o Presidente podrá convocar aos membros da 

Comisión cunha anticipación de 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proxecto Educativo do Centro 

CEP IGREXA VALADARES                                                                                                          Páxina 3 

 
 

 

 
 

 

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/ 

 
Este Proxecto de Xestión foi aprobao pola Dirección do Centro despois de ser avaliado 

positivamente polo Consello Escolar, en reunión ordinaria celebrada o  23 de xaneiro 

de 2018. 

  

 

 

Valadares,  23 de  xaneiro de 2018 

 

A Directora 

 

 

 

 

 

Mª Cristina Rodríguez Abalde 

 


