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1 Fundamentación 

O presente documento “Normas de Organización e Funcionamento” recolle o 
conxunto de normas que regulan e garanten o cumprimento do plan de convivencia e 
establecen a estrutura organizativa dunha determinada comunidade dentro do marco 
lexislativo vixente. As normas pretenden ser o marco no que se establecen as normas 
básicas de convivencia do noso centro, regulando e concretando dereitos e deberes 
para propiciar que tódalas tarefas se dirixan cara á consecución do desenvolvemento 
integral da personalidade dos alumnos/as, formación no respecto aos dereitos e 
liberdades fundamentais, adquisición de actitudes e técnicas de traballo e a 
preparación activa na convivencia social. 

As  Normas de Organización e Funcionamento son de aplicación a tódolos 
membros da comunidade educativa. Xoga un papel clave dentro do Proxecto de 
Centro, xa que regula a ordenación da práctica docente, a concreción do 
funcionamento das diferentes estruturas da institución, os recursos humanos e 
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materiais postos en acción para conseguir os obxectivos educativos, os procedementos 
para fomentar a participación de pais/nais/titores,  alumnado e profesorado na vida do 
centro, as relacións de convivencia dentro do centro e entre estes e as relacións do 
centro co seu entorno.  

 
As presentes Normas de Organización e Funcionamento  son un complemento da 

base legal que regula a convivencia no Centro e que queda establecida no seguinte 
documento: 

 
Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa. E Decreto 8/2015 de 8 de xaneiro que a desenrola. 

Estarán a disposición de profesores/as, alumnos/as e pais/nais na Xefatura de 
Estudios do Centro. Ó comezo de cada curso o Xefe de Estudios facilitará unha copia ós 
titores/as. Os titores/as de cada grupo serán os encargados de que os alumnos/as do 
grupo dispoñan dunha copia; se o precisan, e ademais explicará o seu contido, 
clarexando tódalas dúbidas que puideran xurdir. 
 

2 Ámbito de aplicación 
 

 As presentes normas serán de obrigado cumprimento para tódolos sectores da 
comunidade educativa: persoal docente, alumnado, persoal de administración 
e servizos, e membros das distintas asociacións. 

 Do incumprimento destas normas por parte do persoal docente e do persoal de 
administración e servizos darase parte á Dirección, que decidirá as medidas 
oportunas para o seu cumprimento. 

 Do incumprimento destas normas por parte do alumnado darase conta ó 
titor/a, xefe/a de estudios e por último ao director/a, que decidirán as medidas 
oportunas, dentro do seu ámbito de competencia, para o seu cumprimento. 

 Tódolos membros da comunidade educativa deben velar polo cumprimento das 
presentes normas. 

 
Unha vez aprobado polo Consello Escolar será de aplicación inmediata, e o seu 

cumprimento obrigará a todos os sectores da Comunidade Educativa, Profesorado, 
Persoal non Docente, Pais/Nais/Titores e Alumnado. 
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3 Organización da participación na vida do centro. 

3.1 Órganos de goberno unipersoais. 

3.1.1 Equipo directivo. 

 

Os órganos unipersoais, que forman o Equipo Directivo, son os seguintes: 
Director/a, Xefes de Estudios e Secretario/a. As súas funcións, competencias, elección, 
nomeamento e cese son as recollidas no Decreto 7/1999 de 7 de xaneiro, e na Orde do 
3 de outubro de 2000, pola que se desenvolve o devandito decreto. 
 

3.2 Órganos de goberno colexiados. 

Os órganos colexiados son o Consello Escolar do Centro e o Claustro de 
profesores. A regulación destes órganos colexiados de goberno está recollida no 
Decreto 7/1999 de 7 de xaneiro e na Orde do 3 de outubro de 2000, pola que se 
desenvolve o devandito decreto. Hai que engadir un órgano colexiado de carácter 
consultivo e de apoio a toda a comunidade educativa no que se refire á convivencia 
escolar como é o Observatorio Galego da Convivencia Escolar, creado e regulado polo 
Decreto 85/2007, do 12 de abril (DOG 8 de maio do 2007). 

Rexeranse pola regulamentación anteriormente citada, e ademais atendendo a 

Lei de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento 

Administrativo. O amparo do CAPITULO II “Órganos colexiados” poderán establecer e 

completar as súas normas de funcionamento, establecéndose: 

 Os órganos colexiados reuniranse como mínimo unha vez por trimestre 

 A convocatoria da reunión Ordinaria dos órganos colexiados será entregada 

cunha semana de antelación ou como mínimo con 48 horas de antelación, 

por escrito ou por correo electrónico. Neste último caso sempre que o 

receptor dispoña dos medios técnicos necesarios e se poda garantir a 

recepción da correspondente convocatoria. 

 As reunións de carácter Extraordinario. Celebraranse cando o Director/a o 

dispoña, ou cando o pida como mínimo un terzo do profesorado. Débese 

convocar polo menos con 24 horas de antelación. 

 Xunto coa orde do día achegarase calquera outra documentación que se 

estime necesaria para tratar calquera dos puntos recollidos na 

convocatoria. 



Páxina 6 de 59 

 

 A asistencia as reunións é obrigatoria, e os seus membros non poderán 

abandonala sesión ata que o Director/a a dea por rematada, agás por causa 

xustificada e previamente coñecida. 

 O Órgano Colexiado tomará os seus acordos mediante os seguintes 

procedementos: 

o Votación de asentimento, á proposta formulada polo Director/a ou 

por calquera membro, cando unha vez anunciada non presente 

ningunha oposición. 

o Votación ordinaria, levantando o brazo primeiro os que aproben, 

despois os que estean en contra e por último os que se absteñan. 

o Votación nominal, chamando o secretario a tódolos membros que 

responderán Si, Non ou Abstención. 

o Votación secreta, mediante papeleta que se entregará a medida que 

o Secretario/a vaia lendo os nomes. Esta votación será preceptiva 

nos seguintes casos: a) cando se trate de casos con implicacións 

persoais para os asistentes, e b) cando o solicite algún membro do 

órgano e o acepte o Director/a pola complexidade do tema. 

 De cada sesión que celebre o órgano colexiado levantarase acta polo 

secretario especificando a orde do día, as circunstancias de lugar e tempo 

no que se celebrou, os puntos principais das deliberacións e o contido dos 

acordos adoptados. 

 Calquera membro ten dereito a solicitar a transcrición integra da súa 

intervención ou proposta, sempre que aporte no acto, ou no tempo que 

sinale o Presidente, o texto que corresponda fielmente coa súa 

intervención, facéndose constar na acta ou axuntando copia a mesma.  

3.2.1 Consello Escolar. 

O Consello Escolar é o órgano de goberno de participación dos diferentes 

membros da comunidade educativa. O Decreto 7/1999 do 7 de xaneiro, polo que se 

aproba o Regulamento orgánico dos Colexios Públicos Integrados, establece a súa 

regulamentación. 

 No seo do Consello Escolar existirán as seguintes comisións: Comisión de 

Convivencia, Comisión Económica e Comisión de Comedores. 
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3.2.2 Claustro de profesores. 

O Claustro de profesores /as será o órgano propio de participación destes no 

goberno do centro e ten a responsabilidade de planificar, coordinar, decidir e, se é o 

caso, informar sobre tódolos aspectos docentes do mesmo. Este estará integrado pola 

totalidade dos profesores/as que presten servizo nel e será presidido polo Director/a 

do centro.  

 

3.2.3 Observatorio da convivencia. 

O Decreto 85/2007, do 12 de abril, ten por obxecto a creación e regulación do 

Observatorio Galego da Convivencia Escolar, como órgano colexiado de carácter 

consultivo e de apoio a toda a comunidade educativa no que se refire á convivencia 

escolar.  

A súa finalidade é analizar e propoñer actuacións de investigación, prevención e 

intervención en relación coa mellora do clima escolar, así como ser canle de 

participación de todos os sectores con responsabilidade no tema da convivencia.  

 

3.3 Organización e participación do persoal docente. 

3.3.1 Comisión de coordinación pedagóxica (CCP). 

Capítulo IV, Artigos 28º,29º,30º do Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro (DOG 

26-01-99). 

3.3.2 Equipos de ciclo de Infantil e etapa de primaria 

Capítulo II, Artigos 14º,15º,16º,17º,18º,19º do Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro (DOG 

26-01-99). 

3.3.3 Departamentos didácticos 

Capítulo III, Artigos 20º,21º,22º,23º,24º,25º,26º,27º do Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro 

(DOG26-01-99). 
 

Réxime de funcionamento: Segundo os Art. 49-52 da Orde 1 de agosto de 1997 

3.3.4 Departamento de orientación educativa 

Capítulo VII, Artigos 38º,39º,40º,41º,42º,43º do Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro 

(DOG26-01-99). 
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 Ademais, o departamento de orientación atenderá ás funcións referidas na 

Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa pola que se regulan algunhas medidas de atención á 

diversidade. Tomará tamén en consideración as circulares das Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa polas que se ditan as accións 

prioritarias para os departamentos de orientación. 

3.3.5 Equipo de dinamización da lingua galega 

Capítulo VI, Artigos 33º,34º,35º,36º,37º do Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro (DOG26-01-

99). E o disposto no Art. 15 do Decreto 79/2010. 

3.3.6 Xuntas de avaliación 

Composición: As sesións de avaliación serán coordinadas pola persoa titora do 

grupo e nelas participará todo o profesorado que imparte docencia nel e contará co 

asesoramento do departamento de orientación.  

Desenvolvemento: Segundo a Orde do 21 de decembro de 2007 e o Decreto 86/2015, 

do 25 de xuño, do currículo da educación secundaria obrigatoria, para ESO. A Orde do 

9 de xuño de 2016, para Primaria e a Orde de 25 de xuño de 2009, para Educación 

Infantil. 

Ao comezo de cada curso haberá que realizar unha sesión de Avaliación  Inicial, na que 

se avaliará o grao de desenvolvemento das competencias  básicas e os coñecementos 

previos en cada unha das materias e incluirá os informes persoais da etapa ou curso 

anterior. 

A persoa titora presidirá e dirixirá a sesión, levantando acta de todo o que se acorde. 

Redactará tamén, cando sexa preciso, os informes individualizados, unha vez escoitada 

a X.A. 

De xeito xeral, a función da Xunta de Avaliación non se debe limitar á diagnose 

individual ou do grupo, senón que os seus esforzos irán encamiñados a elaborar unha 

intervención educativa que, aplicada conxuntamente, permita a resolución de conflitos 

e a mellora do rendemento académico. 

Son, máis especificamente, competencias da Xunta de Avaliación:  

-Avaliar a distribución do alumnado na aula, así como todos aqueles aspectos 

que incidan no seu desenvolvemento académico  

-Analizar o progreso do alumnado na adquisición das capacidades requiridas 

para cada curso ou ciclo.  
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-Valorar especificamente as aprendizaxes acadadas en relación co grao de 

desenvolvemento das competencias básicas e a consecución dos obxectivos previstos 

para cada unha das materias. 

-Detectar os casos de alumnas e alumnos con necesidades educativas especiais.  

-Recomendar medidas de reforzo educativo para o alumnado que o precise.  

-  Propoñer medidas individuais ou de grupo que permitan mellorar o 

rendemento académico do alumnado. 

-Decidir sobre a promoción ou non do alumnado, así como da titulación ao 

finalizar ESO.  

-Decidir, de xeito excepcional e asesorados polo Departamento de Orientación 

e oídos o alumno ou alumna mais as familias, dar unha oportunidade de graza para 

repetir 4° ESO, sempre que se considere que o alumno ou alumna ten posibilidades de 

acadar o título de graduado en educación secundaria.  

-Informar especificamente ao alumnado, se así o solicita, do desenvolvemento 

das súas capacidades para continuar estudios post-obrigatorios  favoreza o 

desenvolvemento das capacidades básicas. 

O calendario de avaliacións formará parte da PXA, previa proposta da Xefatura de 

Estudos e aprobación deste pola CCP e Claustro. 

Reclamacións contra as cualificacións: Segundo a Orde do 28 de agosto de 1995. 

Outras disposicións: Os membros do profesorado procurarán introducir na aplicación 

informática XADE as notas da súa materia con 24h. de antelación á sesión de avaliación 

e excepcionalmente, antes das 12:00h. do día da sesión de avaliación. O profesorado 

atenderá as indicacións da xefatura de estudos en canto a organización e 

desenvolvemento da sesión de avaliación.  

Tódolos asistentes deberán asinar a correspondente acta de asistencia a sesión de 

avaliación. As ausencias deberán ser xustificadas e aplicarase a normativa vixente 

sobre faltas do profesorado. 

 Rematada a Xunta de Avaliación, se algún membro desta quere facer un cambio na 

cualificación dun alumno, deberá comunicalo por escrito á Xefatura de Estudos para 

que tome nota da modificación e proceder a informar á Xunta de Avaliación. No caso 

de que se desexe modificar unha cualificación na convocatoria ordinaria ou 

extraordinaria, deberase comunicar por escrito á Xefatura de Estudos, expoñendo 

cales son os motivos da rectificación. Se esta modificación inflúe na promoción ou 

titulación, convocarase de novo a Xunta de avaliación Extraordinaria. 
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Unha vez rematado o período de reclamacións o profesorado queda obrigado a asinar 

as actas de avaliación.  

 

3.3.7 Profesorado titor 

Capítulo V, Artigos 31º,32º do Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro (DOG26-01-99). 

 
A designación dos titores estará rexida Segundo Art. 63 Orde 1 de agosto de 1997. 

3.3.8 Comisión de coordinación da avaliación individualizada. 

A Comisión de Coordinación da Avaliación de Diagnóstico ten como finalidade 

contribuír a determinar o nivel de desenvolvemento das competencias básicas do 

alumnado, de cara a promover accións de mellora do sistema educativo. 

3.4 Organización e participación do alumnado. 

3.4.1 Xunta de delegados/as. 

Capítulo V, Artigos 78º,79º,80º,81º,82º do Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro (DOG26-01-

99). 

 

Outras consideracións: As reunións do alumnado que se celebren no centro 

realizaranse fóra das horas lectivas, preferentemente durante os recreos, e previo 

aviso ós membros do equipo directivo. Non se poderán xustificar faltas por asistir a 

reunións, excepto no caso de que fosen autorizadas pola Xefatura de Estudos de xeito 

excepcional. 

3.4.2 Delegados/as de grupo. 

Capítulo V, Artigos 83º do Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro (DOG26-01-99) 

 

Procedemento para a elección de delegados/as: 

Ao comezo de cada curso, cada grupo elixirá un Delegado e un Subdelegado. A 

elección realizarase antes de finalizar o mes de outubro por sufraxio universal e 

segredo. A votación será convocada e presidida polo titor, a petición da Xefatura de 

Estudos. Levantarase acta que se entregará na Xefatura de Estudos. Na elección o titor 

estará asistido por dous membros do grupo elixidos ao chou que actuarán como vocal 

e como secretario, sendo este último o de menor idade. 

Os membros do alumnado que desexen presentar as súas candidaturas disporán dun 

breve tempo antes da votación para manifestar a súa intención e expoñer as súas 

ideas. 
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Cada membro do alumnado poderá depositar unha papeleta na que faga constar o 

nome do compañeiro que desexa que represente ao grupo. Resultará elixido quen 

obteña o maior número de votos e subdelegado quen obteña o seguinte número 

maior de votos. En caso de empate acudirase a unha segunda votación. 

A persoa delegada ostenta a representación dos seus compañeiros. En ausencia deste 

ou por delegación será substituído polo subdelegado. Os delegados actuarán como 

voceiros do grupo sendo a ponte de comunicación entre os seus compañeiros e os 

demais órganos do centro e a comunidade escolar. 

A persoa delegada transmitirá ao profesorado do grupo e a persoa titora as 

inquedanzas dos seus compañeiros e colaborará con eles para a resolución dos 

problemas ou dificultades que poidan xurdir, especialmente en relación cos temas que 

afecten á convivencia e ao bo funcionamento tanto do seu grupo como do centro. 

Os delegados/as poderán reunirse fóra das horas de clase, por exemplo no tempo de 

lecer, previa comunicación á Xefatura de Estudos e autorización desta, para tratar 

asuntos que afecten ao colectivo do alumnado. Os acordos tomados que incidan na 

actividade do centro trasladaranse á Xefatura de Estudos. Os delegados non poderán 

ser sancionados polo exercicio das súas funcións como voceiros do alumnado. 

Os cargos de Delegado e Subdelegado terán unha vixencia dun curso académico. A 

destitución dos delegados e subdelegados poderá producirse polo Director por 

incumprimento reiterado das súas funcións. 

O nomeamento de delegado poderá ser revocado se conta co acordo das dúas 

terceiras partes do grupo. Nese caso, as persoas demandantes dirixirán ó Director/a un 

escrito razoado e asinado. No caso de ser aceptado, dará instrucións á persoa titora 

para proceder a unha nova elección. 

Os Delegados e Subdelegados poderán presentar a súa dimisión, mediante escrito 

dirixido ao Director, onde se recollerán as razóns desta decisión. No caso de ser 

aceptada, procederase a unha nova elección. 

 

3.5 Organización e participación das familias. 

As súas competencias están recollidas: 

Decreto 7/1999 de 7 de xaneiro, nos títulos V, artigos 85º,86º. 
Lei 4/2011, título I, artigo 4º, título II, artigo 6º, título IV, artigos 31º,32º,33º 
 

Outras disposicións: 
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Os pais/nais/titores  accederán ao centro na zona administrativa. Non se permite o 

acceso dos pais/nais ás aulas. 

Para non entorpecer a circulación dos alumnos ás horas de entrada e saída, non se 

permite a permanencia dos pais/nais/titores no vestíbulo do centro. 

Tódolos profesores dispoñen no seu horario de unha hora de atención a 

pais/nais/titores na que recibirán a aqueles que o soliciten previamente. Serán 

atendidos nos departamentos ou na sala de pais. 

A APA terá asignado un espazo no centro para as súas reunións, que poderán utilizar 

previo aviso á dirección do centro. Segundo a lexislación vixente. 

O pai e a nai dun alumno/a do centro ten dereito a ser informado/a da evolución 

escolar do seu fillo/a sempre que conserven a patria potestade. Así mesmo ten a 

obriga de asistir as reunións as que sexan convocados polo titor/a e pola dirección do 

centro. 

Non poderá sacar do centro educativo ó seu fillo/a  se non ten a custodia do mesmo. 

As parellas da nai ou do pai rexistradas no rexistro autonómico de parellas de feito, 

teñen dereito a recibir información académica do alumno/a. 

As familias teñen a obriga de informar ó centro sobre calquera circunstancia ou cambio 

familiar que afecte a custodia do alumno/a. 

Deberán informar con antelación aos titores dos seus fillos no centro das faltas de 

asistencia que teñan previstas. 

 

3.6 Organización da participación do persoal non 

docente. 

O persoal de administración e servizos está formado por un auxiliar administrativo e 
un conserxe (contratado polo Concello). O auxiliar administrativo réxese pola Lei 4/88 
da función pública de Galicia. 
O conserxe ao ser contratado polo Concello rexerase polo convenio colectivo para este 
persoal. 
 

3.6.1 Funcións do persoal de conserxería. 

Abrir e pechar o centro nos horarios establecidos coa presenza dun membro do equipo 
directivo ou do profesorado de garda de entrada.  
 
Acender e apagar a alarma, caldeira, luces interiores e exteriores.  
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Controlar os puntos de acceso e entrada ao centro velando, en todo momento, para 
que non se introduzan no mesmo persoas alleas, sen permiso do Director. O persoal de 
conserxería identificará, na entrada do centro a toda persoa allea ao mesmo.  
 
Atender a conserxería proporcionando a primeira información e orientación ao público 
que se dirixa á mesma. 
 
Tomar os avisos telefónicos, e como norma xeral, non se interromperán as actividades 
lectivas con motivos destes.  
 
Realizar os encargos relacionados co servizo dentro e fóra das dependencias do centro, 
así como a recollida e entrega de escritos e notificacións que o equipo directivo lle 
encomende.  
 
Proporcionar o material necesario para as clases, tales como papel, fotocopias, 
borradores,…  
 
Velar polo mantemento das existencias do material de conserxería, material de oficina 
e de limpeza, comunicando ao Secretario as necesidades de reposición.  
 
Custodiar e controlar as chaves das distintas dependencias do centro.  
 
Avisar dos cambios de clase mediante o timbre.  
 
Comunicar ao equipo directivo as faltas de disciplina observadas, así como o uso 
incorrecto dos bens móbeis e instalacións do centro.  
 
Colocar e retirar dos taboleiros de anuncios e das paredes a información que o equipo 
directivo lle indique.  
 
Comunicar os desarranxos e mal estado dos bens móbeis, material e instalacións do 
centro que detecten no exercicio das súas funcións.  
 
Realizar as tarefas de reprografía que o persoal do centro requira para o 
desenvolvemento das súas actividades. Ordenar, clasificar e, no seu caso, grampar ou 
encadernar as copias.  
 
Realizará as labores necesarias nas dependencias do centro tales como traslado de 
material, mobiliario, etc.  

3.6.2 Funcións do persoal de secretaria. 

 
Tramitar e xestionar os procedementos que, en relación coa actividade administrativa, 
académica e económica do centro, establece a lexislación vixente.  
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Utilizar as ferramentas informáticas que se poñan á súa disposición para desenvolver 
os seus labores administrativos e seguir os procedementos que para a xestión 
académica do centro se deseñen.  
 
Manexar o rexistro de entrada e saída da documentación relevante que ten que ver 
coa actividade do centro. Calquera documento que leve a sinatura do Director ou de 
calquera outro membro do equipo directivo, terá que ter rexistro de saída.  
 
Atender e informar ao público sobre o proceso de matriculación, validacións, sistemas 
de becas e axudas,…, segundo as instrucións da Dirección.  
 
Confeccionar as certificacións que, como consecuencia da solicitude expresa e 
concreta presentada por unha persoa ou institución interesada e lexitimada ao efecto, 
deban asinar os órganos directivos competentes.  
 
Enviar periodicamente a correspondencia dirixida ás familias en relación coas faltas do 
alumnado, seguindo o protocolo e prazos estipulados previamente pola Xefatura de 
Estudos.  
 
Realizar as tarefas de xestión administrativa que ten que ver co proceso de admisión e 
matriculación.  
 
Apoiar á xestión administrativa xerada polos procesos de avaliación (impresión 
boletíns de notas das avaliacións, historial académico,…).  
 
Xestionar os traslados, tramitar os títulos académicos, e realizar cantos 
procedementos administrativos con efectos académicos establezan as disposicións 
vixentes.  
 
Apoiar á xestión dos recursos humanos e dos recursos materiais do centro.  
 
Xestionar, organizar e custodiar o almacén de material de oficina.  
 
Xestionar a tramitación do seguro escolar.  
 
Calquera outras funcións de carácter análogo que o equipo directivo poida 
encomendarlles, dentro do ámbito das súas competencias.  
 

3.6.3 Funcións do persoal de limpeza. 

Realizar a limpeza diaria do centro.  
 
Comunicar os desarranxos, así como o mal uso dos bens móbeis e instalacións que 
detecten na prestación dos seus servizos.  
 
Procurará a ventilación axeitada das dependencias do centro durante a limpeza.  
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Ao remate do seu labor diario de limpeza aseguraranse do peche de ventás e portas, 
baixada de persianas, apagado de luces e posta en funcionamento do dispositivo de 
alarma.  
 
Non se fará limpeza nos locais cando estean ocupados. 
 

3.7 Organización da custodia do alumnado. 

3.7.1 Disposicións xerais. 

Durante o horario lectivo do centro o alumnado será custodiado polo persoal 

do centro. 

Existen dúas cancelas de acceso ao recinto do centro: 

A cancela sur: É a entrada principal do centro. Permanecerá aberta dende quince 

minutos antes do toque do timbre da mañá e ata última hora da tarde. Durante o 

recreo do comedor permanecerá pechada ou custodiada por unha das persoas 

encargadas da vixilancia dos nenos, abríndose dez minutos antes do toque do timbre 

para permitir o acceso dos alumnos que non fagan uso do comedor . 

A cancela norte: É a entrada dos alumnos transportados. Permanecerá pechada 

durante toda a xornada lectiva. Abrirase dez minutos antes da hora de entrada 

permitindo o acceso ao patio dos alumnos transportados, pechándose unha vez que 

suban ás aulas. Á hora da saída abrirase cinco minutos antes. 

Os alumnos non transportados poderán facer as súas entradas e saídas, 

indistintamente pola cancela norte ou sur. Cando accedan ao patio por calquera das 

dúas cancelas, dirixiranse ao patio cuberto, situado a carón da cancela norte, para que 

sexan custodiados polos profesores que teñan garda de transporte.  

O edificio dispón de tres entradas : porta norte, porta  sur, e porta de Infantil. 

Porta de Infantil: Abrirase cando toque o timbre e accederán por ela os alumnos que 

non sexan transportados. Pecharase cinco minutos despois. Á hora da saída abrirase 

para entregar  ós nenos ás persoas autorizadas para recollelos. 

Os alumnos de infantil transportados accederán ao centro por la porta norte coas 

acompañantes do autobús. Entrarán ao vestíbulo e alí serán vixiados pola profesora  

de educación infantil que teña garda e que será a encargada de conducilos ás aulas 

cando soe o timbre. 
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Á saída subirán ao vestíbulo antes de soar o timbre cunha profesora, onde serán 

recollidos polas acompañantes do autobús saíndo pola porta e cancela norte. Deste 

xeito serán organizados no transporte escolar antes da baixada do resto de alumnos. 

Porta norte:  É a porta pola que accederán tódolos alumnos do centro unha vez que 

soe o timbre ( non permitíndose por norma xeral a estancia no vestíbulo do centro 

antes da hora de entrada). Os alumnos de primaria subirán pola escaleira norte e os de 

secundaria subirán pola escaleira sur. 

Os profesores de garda de transporte serán os encargados de: custodiar aos alumnos 

no patio cuberto de columnas, vixiar que a rampa de acceso a porte norte estea libre 

para facilitar o acceso ao vestíbulo dos alumnos de infantil, organizarán a entrada pola 

porta norte para que se faga de xeito ordenado e cívico.  

O resto do profesorado (con puntualidade) acompañará e velará para que a subida 

polas escaleiras e acceso as aulas se faga de xeito ordenado e cívico, evitando berros, 

empurróns, etc. 

As saídas faranse polas mesmas escaleiras de forma ordenada, podendo empregar os 

alumnos non transportados a porta norte ou sur para abandonar o centro. 

As saídas serán dirixidas polos profesores que estean nas distintas aulas, 

responsabilizándose para que as baixadas pola escaleira e a saída ao patio se fagan do 

mesmo xeito que as entradas. 

Porta sur: permanecerá aberta durante o período lectivo. 

Poderá ser utilizada nas saídas polos alumnos non transportados. 

3.7.2 Garda de aula e corredores. 

Haberá sempre un mestre dispoñible para realizar as substitucións en Educación 

Infantil e Primaria. E, durante a xornada escolar, un ou máis profesores de secundaria 

de garda, segundo as necesidades de cada momento e as dispoñibilidades do centro 

para atender a tódolos alumnos de secundaria que queden libres por ausencia do 

respectivo profesor. 

A asignación e organización das gardas  correspóndelle á Xefatura de Estudios. 

O profesorado de garda estará a disposición da organización que se estime oportuna 

por parte do equipo directivo que as axustará en función das necesidades do centro.  

Todo o profesorado, estea ou non de garda, impedirá a circulación do alumnado polos 

corredores sen xustificación pedagóxica. Igualmente, impedirá a estancia do alumnado 

nos corredores durante os cambios de clase. 
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O profesorado de garda comezará a súa labor coa maior puntualidade posíbel co fin de 

detectar a ausencia dalgún membro do profesorado. Cando soe o timbre, dirixirase 

directamente aos corredores, controlando a orde nos mesmos, comprobando os 

servizos, e evitando que o alumnado saia da aula. 

Na sala de profesores para Educación Infantil e Primaria, e na Sala de Gardas para 

Secundaria, haberá un Libro de Gardas. Nel  faranse constar, as ausencias previstas e o 

traballo curricular a realizar polo alumnado. 

O profesorado de garda debe asinar no Libro de Gardas como comprobante de ter 

realizado esta labor. 

Fará constar no Libro de Gardas calquera outra incidencia ocorrida durante ese 

período, especificando tamén as faltas de puntualidade do persoal docente. 

Fará roldas para comprobar que todo estea en orde. 

No caso de ausencia dun profesor/a, pasará lista ao grupo anotando as faltas de 

asistencia ou puntualidade dos alumnos, no parte de semanal de faltas. 

Nas gardas compartidas, substituiranse entre eles na atención ao alumnado sempre 

que sexa posible. 

En caso de que o profesor de garda non teña que atender ningunha clase, 

permanecerá na sala de gardas, realizando de vez en cando un percorrido polos baños 

e corredores. Así mesmo evitará en todo momento as alteracións e ruídos no 

vestíbulo, corredores e aulas co fin de que se manteña a orde e o silencio necesarios  

durante todo o período lectivo.  No caso das gardas de Infantil e Primaria, 

permanecerase na sala de profesores. 

A garda deberá levarse a cabo nas aulas, nunca no patio. 

Debe permanecer co alumnado na aula ordinaria do grupo. No caso de que o 

alumnado tivera clases nunha aula específica, volverase á aula ordinaria.  

De haber máis grupos libres que profesorado de garda, poderase  utilizar a biblioteca 

ou calquera  outra dependencia común libre para reorganizar ao alumnado. 

Incorporaranse a garda, o profesorado que, tendo horario lectivo nese momento, non 

tivera alumnado por estarse a desenvolver actividades complementarias ou 

extraescolares. A Xefatura de Estudios poderá establecer un horario de atención aos 

alumnos que non participen nas actividades e para cubrir aos profesores que si o fan. 

No caso dunha indisposición ou accidente do alumnado, o profesorado de garda 

informará telefonicamente ao seu pai/nai ou titor/a legal para que autorice a saída ao 



Páxina 18 de 59 

 

centro de saúde na súa compañía. Se non fose posible contactar cos mesmos e se 

percibise  urxencia médica,  chamará o 061 para que determine o xeito de proceder. 

(AO formalizar a matrícula incluirase unha fotocopia da tarxeta sanitaria do alumno.) 

Non se darán medicamentos os alumnos. Só se poderá administrar medicamentos ao 

alumnado logo de comprobar se existe autorización expresa das familias e un informe 

médico que o xustifique, e sempre que o profesorado estea disposto a facelo. 

 

3.8 Períodos de entrada e saída de clase. 

3.8.1 Gardas de transporte. 

Acorde á Orde do 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do 

persoal funcionario e laboral docentes, establécense as gardas para custodiar ao 

alumnado no período de tempo que transcorre dende que chega o alumnado 

transportado e o inicio da actividade lectiva e desde que rematan as actividades 

escolares ata a saída do transporte escolar. 

En Educación Infantil haberá sempre un profesor de garda pola mañá que custodiará 

aos alumnos transportados no vestíbulo, baixándoos ás aulas cando toque o timbre. Á 

hora de saída, un profesor entregará os nenos ás persoas autorizadas pola porta de 

Infantil e outro profesor subirá cos alumnos transportados ata a porta norte, 

entregándoos ós acompañantes do transporte escolar. 

En Primaria e Secundaria haberá tres profesores de garda (preferentemente un de 

primaria, un de secundaria e un membro do equipo directivo). Será o membro do 

Equipo Directivo o encargado da apertura e peche da cancela da porta Norte e os 

outros dous profesores vixiarán que os alumnos permanezan no patio Norte e non 

entren no centro ata o toque do timbre. 

O alumnado que chegue tarde incorporarase en calquera momento á súa aula. O 

profesorado da aula deberá rexistralo no parte como falta de puntualidade. Os atrasos 

inxustificados e as faltas inxustificadas a primeira hora da mañá serán consideradas 

condutas contrarias ás normas de convivencia e son obxecto de medidas correctoras. 

Os alumnos que pola súa idade así o requiran, serán acompañados polo conserxe as 

súas respectivas aulas. En caso de ausencia do conserxe, será o profesor de garda de 

educación infantil ou primaria o que os acompañe. 

Saídas do centro durante a xornada escolar. 

Durante a súa xornada lectiva, o alumnado só poderá abandonar o recinto do C.P.I. 

acompañado polo pai, nai ou titor legal, unha vez cuberto o impreso correspondente 
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na conserxería, ou ben dunha persoa adulta previamente autorizada polos pais/nais ou 

titores/as. Será o membro do equipo directivo de garda o encargado/a de comprobar 

este feito e autorizar a saída, podendo solicitar o DNI da persoa acompañante. 

Será o conserxe, e na súa ausencia o profesor de garda o encargado de ir a buscar o 

alumno/a a súa aula. 

Saída ao finalizar a xornada 

É responsabilidade do profesorado de última hora a vixilancia das condutas contrarias 

ás normas de convivencia durante o período de saída. 

O profesorado de garda de transporte vixiará que os alumnos abandonen o centro de 

forma ordenada e cívica. 

Os alumnos de 5º, 6º e ESO, baixo autorización dos pais, poden abandonar sos o 

centro. Así mesmo poden levar familiares de calquera orde con autorización. 

 

3.8.2 Gardas de recreo. 

Os períodos de recreo son: 

Para Educación Infantil e Primaria: de 12:20 a 12:50 de luns a xoves, e os venres de 

11:40 a 12:10. 

Para Educación Secundaia: de 11:50 a 12:10 de luns a xoves, e venres de 11:50 a 12:20. 

Os recreos de Educación Infantil faranse no seu propio patio. Haberá dous profesores 

cada día. 

En Educación Primaria: Farán garda tres profesores atendendo a tres zonas 

preferentes: 

- Biblioteca: Vixiará que os alumnos permanezan en silencio e respectando as normas 

de uso establecidas. Encargarase da recollida e entrega de libros en préstamo. 

- Patio zona norte 

- Patio zona sur. 

Os profesores que fagan vixilancia de patio encargaranse de que os alumnos non 

queden dentro do edificio, que non permanezan na entrada e que non saian do recinto 

escolar. 
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En ESO: Haberá tres profesores de garda, un deles na biblioteca. Os outros dous 

profesores terán que encargarse de que non queden alumnos nas aulas nin nos 

servizos. Procurarán manter aos alumnos no patio, que non permanezan na entrada. 

Vixiarán as diferentes zonas do patio, evitando conflitos, pelexas ou calquera outro 

comportamento contrario a convivencia.  

As gardas de recreo fanse recorrendo o patio, para poder facer unha vixilancia 

completa. 

 Os alumnos sairán ao patio de forma ordenada cando toque o timbre, pola 

porta norte. 

 Non poderán permanecer nas aulas sen a compañía dun profesor. Un dos 

profesores de garda de recreo deberá facer un recorrido polas aulas e servizos 

evitando que queden alumnos. 

 Poderán acudir á biblioteca onde sempre haberá un profesor de garda. 

 Será función dos profesores de garda de recreo vixiar que non permanezan os 

alumnos no vestíbulo. 

 Os profesores de garda non vixiarán aos alumnos que sexan castigados por 

outro profesor durante o recreo. Será o profesor que impuxo o castigo o 

encargado de custodialos. 

 Durante o recreo, os servizos que permanecerán abertos serán os da planta 

baixa. 

 Non se permitirá que queden alumnos/as nas aulas nin nos corredores, agás 

que algún profesor se ocupe deles. 

 Na selección do profesorado de garda de biblioteca terán prioridade ós 

membros do equipo da biblioteca. 

Son funcións prioritarias do profesorado de garda de patio: 

- Vixiar os recunchos mais conflitivos do patio e previr as condutas contrarias ás 

normas de convivencia. 

- Controlar o corredor, e garantir que non hai alumnado dentro das aulas sen profesor. 

- Controlar o pavillón se houbese actividades de recreo alí programadas. 

Son funcións prioritarias do profesorado de garda de biblioteca:  
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-Velar polo silencio e o ambiente de traballo na sala procurando o correcto uso de 

materiais e instalacións e cumprimento das normas de uso da mesma. 

- Colaborar cos traballos indicados polo/a responsable da Biblioteca. 

- Facilitar o servizo de préstamo na sala segundo o programa habilitado para iso, no 

caso de estar ausente o profesorado de garda da biblioteca, non habería préstamos. 

 

3.9 Control de asistencia e puntualidade. 

3.9.1 Control de asistencia e puntualidade do profesorado e 

persoal non docente. 

As faltas xustificaranse segundo a Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se 

regula o réxime de permisos e licenzas do persoal docente. 

A xustificación de faltas de asistencia farase o antes posíbel, tendo en conta que antes 

do día 5 de cada mes, a inspección educativa recibirá o parte mensual do profesorado. 

A xustificación documental da falta deberá entregarse no prazo máximo de 3 días logo 

da incorporación ó centro. De non facelo así, a xefatura de estudios ten a obriga de 

comunicalo ao inspector do centro (no prazo de 7 días) para proceder ao desconto de 

haberes.  

Cando se teña previsto faltar ao centro, comunicarase coa suficiente antelación para 

que se poida organizar a atención do alumnado ou á comunidade educativa. No caso 

do profesorado se a falta é previsible, deberá deixar na Xefatura ou na sala de gardas, 

as actividades para atender a todos os grupos da súa xornada laboral. Será o 

profesorado de Garda o encargado de que se fagan as actividades encomendadas. 

O Equipo Directivo anotará na Folla de Garda as ausencias do profesorado de cada día. 

Se a falta de asistencia ou puntualidade do profesorado é imprevisible, comunicarase 

coa dirección do centro, indicando o traballo que, na súa ausencia, debe realizar o 

alumnado para asegurar así o aproveitamento do espazo horario e, por outra banda, 

facilitar o labor do profesorado de garda. 

Se o profesorado prevé, estando no Centro, que se atrasará na súa entrada a clase 

deberá avisar ao profesorado de garda para que se faga cargo do grupo ata a súa 

chegada. 
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3.9.2 Control de asistencia e puntualidade do alumnado. 

3.9.2.1 Puntualidade. 

 O alumnado deberá asistir a clase con puntualidade. No caso das clases 

impartidas nas aulas específicas como o Pavillón, Tecnoloxía, Educación Plástica e 

Visual, Música, Laboratorio de Física e Química ou Bioloxía, o alumnado trasladarase 

no menor tempo posíbel, que será estimado, en cada caso, polo profesorado. 

A falta de puntualidade será valorada polo profesorado que imparte clase nese 

momento. 

Se algún alumno/a ten razóns especiais para chegar reiteradamente con retraso a 

algunha das actividades, debe comunicalo á Xefatura de Estudos, quen o comunicará 

ao titor/a. Para iso presentará a correspondente xustificación, co fin de que tales 

retrasos non sexan contabilizados como faltas de puntualidade. 

As faltas de puntualidade e as de asistencia a primeira hora sen xustificación serán 

consideradas condutas contrarias ás normas . 

O retraso considerarase xustificado cando se achegue a documentación ou alegación 

correspondente por parte do alumno/a ou a familia. 

O alumnado de secundaria que chegue tarde de forma reiterada  non poderá entrar na 

aula e estará acompañado polo profesorado de garda. As familias e/ou titores legais do 

alumnado serán informados, tanto do número de retrasos como das medidas 

sancionadoras que se lle aplican ao seu fillo ou filla. 

3.9.2.2 Sobre as faltas de asistencia. 

O profesorado anotará diariamente  as faltas do alumnado no parte semanal de faltas. 

En secundaria, cando se detecte a falta dun alumno dende primeira hora, na segunda 

hora lectiva, o profesor correspondente enviará ao delegado/a do grupo a secretaria 

para chamar a casa co obxecto de contrastar a falta de asistencia. Isto non exime da 

xustificación documental da mesma. 

O profesor titor será o encargado de rexistrar as faltas no XADE, e comunicalas ás 

familias mensualmente. 

Cando un alumno/a falte debe presentar un xustificante por escrito no que expoña as 

razóns da súa ausencia no prazo máis breve de tempo (24-48 horas).  

Existe na conserxería un modelo de xustificación de faltas a disposición do alumnado e 

as familias. Unha vez cumprimentado polo pai, nai ou titor/a legal, o alumnado 

entregarao ao seu profesor titor.  
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As xustificacións entregadas fóra do prazo sinalado non terán efecto. A comunicación 

verbal dos titores legais do alumno, tanto telefónica como presencial, servirá como 

xustificación provisional, pero en ningún caso definitiva. 

A ausencia do alumnado a unha proba específica de avaliación deberá ser comunicada 

con antelación, se estaba prevista, e necesariamente xustificada con documentación.  

O alumnado que falte as clases ten o deber de preguntar aos seus compañeiros polo 

traballo curricular para que cando se incorpore o faga coa menor dificultade. O 

descoñecemento do alumno das tarefas encomendadas polo profesorado durante a 

súa ausencia non xustifica, de xeito inmediato, que non se entreguen. 

Cando unha parte do grupo realice unha actividade complementaria ou extraescolar, 

aqueles que non participen quedan obrigados a cumprir o seu horario lectivo normal. 

3.9.2.3 Sobre o absentismo escolar. 

Considérase que un alumno ou unha alumna é absentista, debendo iniciarse o 

protocolo correspondente, cando supera as 48 sesións lectivas sen xustificación 

médica, xurídica ou de carácter oficial. En todo caso, o protocolo de absentismo 

iniciarase cando se detecte que o alumno/a se aproxima ó número de sesións antes 

mencionadas. 

Unha vez detectado o inicio do absentismo, a Xefatura de Estudos, a Xefa do 

Departamento de Orientación, e o titor/a deseñarán un plan de intervención 

específico para o caso. O C.P.I. remitirá ás familias unha “carta informativa sobre 

absentismo” convocando unha reunión na que se dará conta das faltas de asistencia 

rexistradas. 

Cando os mecanismos do C.P.I. non sexan suficientes para resolver a situación 

decidirase a intervención dos Servizos Sociais do Concello. Nesta fase o Director 

remitirá por escrito aos Servizos Sociais do Concello unha “solicitude de intervención ” 

xunto co protocolo de absentismo do alumno/a para que estes realicen un diagnóstico 

e determinen as medidas oportunas. 

Se con todo non se soluciona o problema de absentismo do menor en idade de 

escolarización obrigatoria, unha vez esgotadas as fases anteriores, remitirase o caso ao 

servizo que teña atribuídas competencias de menores na Xunta de Galicia. 
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3.10 Actividades extraescolares e complementarias. 

3.10.1 Consideracións xerais. 

Considéranse actividades complementarias as organizadas polo Centro durante 

o horario escolar, de acordo coa Programación Xeral Anual, e que teñen un carácter 

diferenciado das propiamente lectivas polo momento, espazos ou recursos que 

utilizan.  

Considéranse actividades extraescolares as encamiñadas a potenciar a apertura do 

centro á súa contorna e a procurar a formación integral do alumnado en aspectos 

referidos á ampliación do seu horizonte cultural, a preparación para a súa inserción na 

sociedade ou o uso do tempo libre. 

Segundo o artigo 47 do Decreto 7/1999 as actividades complementarias e 

extraescolares son voluntarias e requirirán a autorización previa por escrito dos pais ou 

titores sempre que se desenvolvan fóra do centro.  

No suposto de que esta non sexa outorgada, a dirección arbitrará a forma mais 

conveniente para atende-los alumnos que non participen nelas. 

Ao formalizar a matrícula incluirase un  documento no que as familias autoricen as 

saídas ao entorno próximo que será válido para todas as realizadas durante o curso.   

Nas actividades extraescolares procurarase a coordinación entre os departamentos ou 

ciclos co fin de aproveitar o gasto do transporte escolar. 

Como norma xeral non se presentarán actividades extraescolares ou complementarias 

nas épocas de exames. O Consello Escolar autorizará nesas datas só aquelas 

actividades cuxa necesidade de realización estea suficientemente razoada ou 

xustificada. 

A CCP é a encargada de velar polo correcto equilibrio nas saídas nos diferentes cursos, 

grupos e trimestres.  

No centro haberá unha persoa responsable das actividades extraescolares que terá 

como función, xunto coa dirección do centro, promover, coordinar e organizar un plan 

xeral de actividades que se presentará ó Consello Escolar para a súa aprobación e 

inclusión na Programación Xeral Anual. 

Especialmente, a persoa responsable, dos festivais e das saídas de mais dun día. 

Devanditas actividades poderán ser suxeridas polos Equipos de Ciclo, Departamentos 

Didácticos, pola Asociación de Pais e Nais, pola Xunta de Delegados ou, en xeral, por 

calquera membro da comunidade educativa. 
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Os Equipos de Ciclo e  Departamentos Didácticos deberán contemplar nas 

programacións anuais as súas propostas de actividades, que remitirán a Xefatura de 

Estudos para a súa inclusión na PXA.  

Se algunha actividade quedase fóra da programación inicial, será presentada, coa 

suficiente antelación, ó Consello Escolar para a súa aprobación. 

As actividades non previstas deberán ser consensuadas polos equipos afectados. 

Na programación dunha actividade débense especificar, polo menos, os seguintes 

datos: 

 Obxectivos xerais. 

 Programa de actividades completo a realizar. 

 Grupos que van participar. 

 Número de alumnado implicado. 

 Alumnado de atención á diversidade que require medidas específicas. 

 Espazos onde se vai a desenvolver. 

 Data de realización. 

 Profesorado responsable. 

 Departamentos didácticos ou ciclos organizadores. 

 Lugar e hora de saída e de chegada (en caso de ser fose do Centro)  

 Custo económico da actividade con repercusión económica no Centro e no 
alumnado. 

A realización dunha actividade requirirá a participación da maior parte do alumnado.. 

O alumnado con NEAE que o precise irá acompañado por un profesor/a. 

O profesorado responsable da actividade debe velar polo cumprimento do 

programado e, ao termo da mesma, comunicará á Dirección do Centro, de xeito 

escrito, as incidencias que considere de interese. 

Por tratarse de actividades de Centro, ó alumnado participante seralle de aplicación 

durante o desenvolvemento da mesma as normas de convivencia e as 

correspondentes correccións en caso de condutas inadecuadas. 

A Xefatura de Estudos informará ó profesorado das actividades programadas coa 

antelación suficiente, a fin de prever a incidencia da mesma na actividade docente. 

3.10.2 Actividades desenvolvidas fora do centro. 

 Sempre que a actividade requira o uso de transporte escolar para o seu 

desenvolvemento, será necesaria a conformidade escrita do pai, nai ou titor/a legal. A 

persoa organizadora da actividade, será a encargada de entregar e recoller as 

autorizacións dos alumnos/as. 
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O profesorado encargado poderá decidir que non vaian aqueles alumnos que teñan 

mal comportamento ou aqueles alumnos que, pola súa conduta, poidan por en perigo 

a súa seguridade e a do resto do grupo. 

O profesorado responsable da actividade ten a obriga de estar comunicado co seu 

centro, a fin de solucionar os diversos problemas que puidese haber. 

Cada 20 alumnos participantes na actividade requirirá a presenza dun profesor, 

profesora ou persoa responsable.  

Previo ao desenvolvemento dunha actividade extraescolar, os seus responsables 

informarán coa antelación suficiente ás familias e ó alumnado participante sobre o 

lugar e horario de saída e chegada, as actividades a realizar e os obxectivos que se 

pretenden. 

Considerase un agravante as condutas contrarias ás normas que ocorrese fora do 

centro, por canto pode supor de comportamento insolidario co resto dos seus 

compañeiros/as, de falta de colaboración e de incidencia negativa para a imaxe do 

centro. 

Antes de cada saída o titor ou xefatura de estudios comunicará os alumnos que polas 

súas condutas contrarias ás normas, quede privado de realizar esa actividade 

extraescolar. 

Financiamento das actividades complementarias e extraescolares 

 As cantidades que aprobe o Consello Escolar procedentes da asignación que 

recibe o Centro da Consellería de Educación e Ciencia en concepto de gastos de 

funcionamento. 

 As cantidades procedentes dos Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma 

asignados con carácter específico para este tipo de actividades. 

 As cantidades que poidan recibirse de calquera ente público ou privado. 

 As achegas da Asociación de Pais e Nais do Centro. 

 As achegas realizadas polos usuarios no caso das extraescolares. Os usuarios 

efectuarán o pago de cada actividade na forma que determinen os 

organizadores da mesma. Unha vez efectuado o pago de forma parcial ou total, 

non haberá dereito a devolución salvo causa de forza maior, plenamente 

xustificada. 
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3.10.3 Viaxe fin de estudios. 

Considérase Viaxe de fin de estudios aquela actividade, que realizan os alumnos 

e alumnas do Centro con motivo da finalización da súa estancia no mesmo (4º de ESO). 

Dado o carácter formativo que por definición ten esta viaxe, o Consello Escolar velará 

porque o proxecto de realización reúna as necesarias características culturais e de 

formación, sen as cales deixaría de ter sentido. 

Nas primeiras reunións do profesorado do curso deberá determinarse ás persoas 

responsables e os acompañantes desta viaxe (mínimo dous profesores). De non 

conseguirse o compromiso de dous responsables, non se fará a actividade. 

A data de realización desta viaxe será, preferiblemente, no segundo trimestre do 

curso, a fin de non prexudicar o rendemento académico do alumnado no último tramo 

do curso.  

Co fin de axudar a recadar fondos para a realización da viaxe, poderanse organizar 

actividades encamiñadas a financiar en parte a viaxe, aínda que o desenvolvemento 

das mesmas non debe incidir negativamente no rendemento académico do alumnado. 

Os beneficios obtidos polas mesmas non serán devoltos a quen causen baixa na viaxe. 

As festas organizadas para sufragar fondos deberán aterse á normativa vixente no que 

respecta as normas de convivencia e ao consumo alcohol, tabaco, etc. 

Todo o diñeiro recadado ingresarase nunha conta que ten aberta o centro para tal fin. 

Os organizadores da viaxe establecerán unhas cotas mensuais de carácter obrigatorio. 

A falta de pagamento da devandita cota será motivo para quedar excluído da viaxe. 

A falta de implicación dos alumnos na preparación das actividades encamiñadas a 

recadar fondos, será motivo de suspensión da viaxe. 

Cando un alumno presente unha traxectoria de mala conduta no centro e acumulación 

de partes, non poderá participar na viaxe. 

Manteranse varias reunións por parte do profesorado encargado cos pais e nais do 

alumnado que o vaian a realizar. Nas primeiras reunións asinarase por parte de cada 

familia un contrato no que o alumno se compromete a participar nas actividades 

relacionadas coa excursión. E cumprir tódolos compromisos derivados da mesma.  

As familias terán a obriga de comunicar as enfermidades e coidados específicos 

necesarios para a custodia dos alumnos/as durante as actividades.  
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3.11 Probas de avaliación. Avaliacións e reclamacións. 

A avaliación está regulada polas seguintes disposicións legais: 

ESO.- Orde do 21 de decembro de 2007 de avaliación en ESO, e Orde do 23 de xuño de 

2008 pola que se modifica a do 21 de decembro. Decreto 86/2015, do 25 de xuño, de 

currículo de educación secundaria obrigatoria e bacharelato. 

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

alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

EDUCACIÓN INFANTIL.- Orde do 25 de maio de 2009 Implantación, desenvolvemento e 

avaliación do segundo ciclo de Educación  Infantil en Galicia. 

 En educación Infantil y en Primaria, haberá tres avaliacións ordinarias e unha 

avaliación final en xuño. Normalmente as tres avaliacións coincidirán coas vacacións 

principais: Nada, Semana Santa e verán. 

En educación secundaria hai tres avaliacións ordinarias e una final en xuño,e a 

avaliación extraordinaria en setembro. Hai tamén una avaliación de pendentes en 

maio y en setembro. 

Cada ciclo e departamento teñen establecidos na súa programación anual os criterios e 

procedementos de avaliación e as características e ponderación das probas de 

avaliación. Estes teñen que facerse públicos ao inicio de cada curso académico.  

Ademais dos criterios de promoción e titulación recollidos nas correspondentes leis,  

en educación secundaria, en CCP de data 16 de novembro de 2009 tomáronse os 

seguintes acordos:       

CRITERIOS XERAIS DO CENTRO PARA PROMOCIÓN E TITULACIÓN 

PROMOCIÓN 

En ESO ven regulada polo Decreto 86/2015 de currículo de educación secundaria 

obrigatoria e bacharelato. 

En Primaria: 

Con avaliación negativa en tres materias por norma xeral NON PROMOCIONA. 

     Excepcionalmente decidirá o equipo docente en caso de: 

- enfermidade grave 

- circunstancias persoais graves. 
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Con avaliación negativa en dúas materias, NON PROMOCIONA si estas son Lingua 

castelá e Lingua Galega ou calquera delas con Matemáticas. 

TITULACIÓN 

Con avaliación negativa en tres materias, NON TITULA. 

Con avaliación negativa en dúas materias: 

- Se presentou abandono, NON TITULA 

- Se as dúas materias son da mesma denominación, valorará o equipo docente. 

- Se son dúas materias diferentes, o equipo docente valorará en caso de 

enfermidade grave ou circunstancias persoais graves. 

 

Con avaliación negativa nunha materia: 

- Se presentou abandono,  NON TITULA. 

- No resto dos casos,  TITULA. 

-  

RESUMO DOS ACORDOS TOMADOS NA REUNIÓN DE SECUNDARIA DO 16 DE 

NOVEMBRO DE 2009. 

ORTOGRAFÍA.- En calquera materia teranse en conta as faltas de ortografía e acentos, 

baixando a cualificación das probas entre 0’10 e 0’15 por falta. 

TRABALLOS.- En traballos escritos entregar unhas pautas de realización. Si non 

cumpren  os mínimos, non corrixir e pedir repetición. Se volve facelo mal, cualificación 

negativa. 

3.11.1 Fotocopias 

Por norma xeral non se farán fotocopias particulares a ningún membro da comunidade 

educativa. 

Cando algún profesor o considere oportuno, pode facer algún tema en fotocopias que 

os alumnos poderán adquirir en administración ao prezo que se marque dende 

secretaría segundo o costo real das copias no ano correspondente. 
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3.12 Criterios organizativos. 

3.12.1 Comedor escolar. 

ACCESSO E PERMANENCIA NO COMEDOR 

COLABORADORES 

A bata branca é obrigatoria para os usuarios dentro do comedor. Hai que acudir en 

correcto estado hixiénico e coidar a vestimenta. Cando se sirve comida os guantes son 

obrigatorios tamén. Non se permiten gorras, nin outro tipo de complementos que 

poidan estar en contacto coa comida (pulseras, colgantes, etc.). Non se pode usar o 

móbil. 

Cando se teña previsto faltar hai que avisar con tempo. 

Segundo o horario, hai que estar no comedor escolar como mínimo 5 minutos antes de 

que os nenos accedan ó interior. 

Cada colaborador permanece na zona que lle corresponde e desenvolvendo as 

actividades que o posto requira (apoio e servizo en infantil, vixilancia e apoios puntuais 

en Primaria e ESO). 

Un colaborador non pode vixiar na mesa na que come o seu fillo. 

Tratarase ós nenos con educación e sen berrar. 

Fomentarase a colaboración entre os alumnos de maior idade e os máis pequenos. 

Incidirase na correcta alimentación, facendo fincapé en que os alumnos coman de 

tódolos pratos, non soamente os que lles gustan.  

Serán os encargados/as de xestionar o acceso do alumnado non usuario de comedor 

ao patio do centro segundo o horario establecido.  

Colaborarase no servizo cando as circunstancias o requiran. 

Non se pode abandonar o posto sen previo aviso. 

Os colaboradores/as non poden poñer partes de amoestación, polo tanto calquera 

incidencia, falta de orden e disciplina será comunicada ó encargado de comedor/a ou o 

director/a, que establecerán as medidas de corrección e sancións axeitadas. Si 

poderán aplicar amoestacións verbais; e se o consideran necesario, dispoñen no 

comedor dun parte de incidencias para recoller as mesmas, e que será revisado 

periodicamente polo encargado/a de comedor e director/a, servindo de canle de 

comunicación e rexistro. 
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Cando se produza un accidente no recreo de comedor, darán os primeiros auxilios e 

avisarán de inmediato ao encargado/a de comedor e director/a. 

ALUMNOS 

Baixarán en orden pola escaleira acompañados polo profesor correspondente. Non se 

pode correr. Entrar no comedor cedendo o posto ós nenos máis pequenos. Gardar a 

orde na fila. Coller a bandexa, cubertos e vaso con orden  e servirse dos dous pratos. 

Cada alumno ten o seu sitio asignado dende principio de curso. Non se poden levantar 

sen permiso. Para repetir un prato hai que ter rematados os dous que lle serviron. O 

postre só se repite se é froita fresca e cando se comeu todo o resto. 

Os nenos de cursos superiores axudan a cortar e a servir ós nenos dos cursos 

inferiores, axudando no transporte da bandexa se fose necesario. 

Unha vez dentro do comedor non se pode saír ó baño ata que se acabe de comer. Non 

se pode abandonar o comedor sen permiso. 

Cando se remate de comer hai que esperar a que todos os comensais da mesa teñan 

rematado e que o colaborador ou profesor de autorización para levantarse. Deixase a 

mesa limpa e as cadeiras recollidas. Devólvese a bandexa, cubertos e vaso nos carros 

dispostos para tal fin e sáese sen correr. 

Non se pode sacar nin meter comida no comedor escolar. 

Non está permitido subir os balóns empregados para tempos de lecer ás aulas, 

deberán quedar na conserxería. 

Nos baños do corredor de comedor non pode haber máis de catro persoas ao mesmo 

tempo. 

O trato cos colaboradores e persoal de cociña debe ser sempre correcto e 

respectuoso. 

Calquera incidencia dos alumnos con outros compañeiros, colaboradores ou persoal 

de cociña será comunicada ao encargado/a de comedor e director/a. 

PERSOAL DE COCIÑA 

Son responsables da elaboración dos menús, de servir os mesmo e da limpeza de 

comedor, cociña e tódolos utensilios empregados.  

Actuarán de xeito responsable no manexo da materia prima, na elaboración dos 

menús e no servizo e atención aos alumnos, colaboradores, profesorado e persoal non 

docente que faga uso do comedor.  
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A solicitude de permisos e faltas de asistencia serán xestionadas polo director/a, que é 

a persoa responsable do persoal de cociña.  

Non poderán elaborar un menú distinto ao establecido para os demais comensais, 

salvo informe médico que prescriba unha dieta ou prohiba a inxesta de determinados 

alimentos. 

Calquera falta grave na prestación do seu servizo será comunicada por escrito a 

Xefatura Territorial de Lugo.  

Calquera incidencia neste servizo será comunicada ao encargado/a de comedor e 

director/a. 

RECREO DE COMEDOR/PATIO 

COLABORADORES 

Incorporarse rapidamente á zona que corresponde collendo chaves se fose necesario. 

A cancela sur permanecerá pechada ata as 15:15 

A biblioteca e o pavillón abren ás 14:10 e pechan ás 15:20. 

Os colaboradores de infantil acompañan os nenos ás súas clases sen facer ruído. Lavan 

as mans e os dentes e pasan ó seu patio ou a un lugar adecuado dependendo do 

tempo que faga no exterior. 

No patio cada colaborador deber permanecer no posto que lle corresponde, vixiando 

atentamente as zonas conflitivas (herba, baños, escaleiras, árbores, pista, valados e 

cancelas). 

Os pais/nais que non son colaboradores non deben permanecer no patio. Se queren 

retirar o seu fillo usuario de comedor do colexio teñen que pasar previamente por 

Conserxería para asinar o impreso de retirada. O propio conserxe se encargará de ir 

buscar o alumno en cuestión e entregarllo ós seus pais/nais, titor ou persoa autorizada 

para recoller ao alumno/a. 

Os alumnos non usuarios do comedor escolar non deben permanecer no centro 

durante o período do comedor, salvo autorizacións expresas. 

Se unha pai/nai quere deixar directamente o seu fillo ás profesoras de Infantil ten que 

agardar a que elas se incorporen as 15:25. Deben agardar fora para non interferir nos 

traballos de vixilancia dos colaboradores. 
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O Colaborador ten a obriga de tratar respectuosamente ós alumnos e de comunicar ao 

encargado/a de comedor e director/a  calquera incidente salientable ocorrido tanto 

dentro do comedor como no transcurso do recreo de Comedor. 

Non se pode usar o móbil mentres se está a facer unha garda. 

ALUMNOS 

Durante o recreo non se pode acceder ás clases sen permiso 

Dentro do colexio hai que falar baixo e está prohibido correr. 

O patio de infantil é solo para os alumnos de Infantil. 

O pavillón ten unha organización semanal dividida entre Primaria e ESO, cada día da 

semana correspóndelle a unha etapa o uso das instalacións. 

A biblioteca permanecerá aberta nos recreos de comedor tendo as súas mesmas 

regras de funcionamento que durante o período lectivo. 

Terán un comportamento respectuoso cos demais compañeiros, cos colaboradores/as, 

profesores e co persoal non docente. 

Colaboraran coa limpeza do comedor e do patio tódolos alumnos que sexan castigados 

no recreo de comedor por non respectar as normas de convivencia. 

 

3.12.2 Transporte escolar. 

 O responsable da xestión do transporte escolar no centro será o director/a. 

Será a persoa encargada de colocar ao alumnado na ruta que lle corresponde na 

aplicación informática e nas follas de ruta ao inicio de cada curso académico. Xestionar 

a solicitude de novas paradas ou ramais e calquera incidencia que poda surxir nas 

rutas, ben sexa co alumnado, condutores, acompañantes e familias. En definitiva o 

director/a actuará como mediador na comunicación entre os usuarios/as, a inspección 

e as empresas, e orientará ás familias para un mellor funcionamento do mesmo. 

Hai que ter en conta que o transporte e un servizo complementario ao que se 

aplicarán as presentes normas de organización e funcionamento.  

Terá dereito ao servizo de transporte escolar o alumnado de Educación Infantil, 

Primaria e Secundaria que teña o seu domicilio a unha distancia do centro superior a 2 

Km, e sempre que esta localidade pertenza á zona educativa que abarca este centro.  

As rutas con alumnos de Infantil e Primaria terán un acompañante.  
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A entrada e saída dos alumnos transportados ao centro, farase pola porta norte. Dita 

porta será aberta cunha antelación máxima de 10 minutos antes da hora de comezo 

das clases. Un membro do equipo directivo (segundo os turnos previamente 

establecidos) será o encargado de que ditas entradas e saídas se fagan de xeito 

ordenado, que tódolos alumnos se dirixan ao autobús que lle corresponda, verificar as 

ausencias de alumnado que foi recollido en horario lectivo ou que non fará uso do 

transporte por participar en actividades extraescolares. Xestionar os retrasos e a non 

recollida de alumnos. Calquera outra incidencia que poda surxir nas entradas e saídas.  

O resto do profesorado de primaria e secundaria (dúas persoas en cada turno de 

vixilancia máis o membro do equipo directivo, para cumprir a ratio establecida pola 

normativa vixente) fará as gardas de transporte, o día e na zona do patio que lle 

corresponda, segundo o calendario establecido polas xefaturas de estudios para todo 

o curso escolar. Un mestre/a de educación infantil vixiará os seus alumnos 

transportados no vestíbulo do centro ata a súa entrada nas aulas, e segundo o 

calendario previamente establecido por eles/as mesmos/as.  

Para unha mellor xestión das saídas, os alumnos transportados de educación infantil 

sairán coa suficiente antelación antes do remate das clases, serán recollidos polas 

acompañantes do transporte e distribuídos nos autobuses antes da saída do resto dos 

alumnos. Para as saídas os venres (coa xornada partida) e no mes de setembro e xuño 

que se establece a xornada continuada, os alumnos de infantil sairán dende que sexan 

colocados nos autobuses os alumnos de primaria e secundaria. Dita norma poderá ser 

modificada atendendo a necesidades de xestión das entradas e saídas.    

3.12.3 Uso das instalacións do centro fora do horario lectivo. 

As instalacións do centro poden ser utilizadas polos diferentes membros da 

comunidade educativa  ou por calquera institución  previa solicitude á Dirección, que 

facilitará o local axeitado a cada uso, sempre que sexa posible e segundo a lexislación 

vixente. 

4 Dereitos e deberes da comunidade educativa. 

4.1 Dos mestres e profesores. 

Recollidos no Artigo 8 da Lei 4/2011  

4.2 Dos alumnos/as. 

Recollidos no Artigo 7 da Lei 4/2011  
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4.3 Das familias. 

Recollidos no Artigo 6 da Lei 4/2011 

4.4 Do persoal non docente. 

Recollidos no Artigo 9 da Lei 4/2011 

5 Réxime disciplinario. 

5.1 Convivencia escolar. 

5.1.1 Normativa xeral. 

Ten vixencia a Lei 4/2011 do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa. O centro, no ámbito da súa autonomía concreta o seguinte: 

Artigo 16. Condutas leves contrarias á convivencia, engádese: 

- Falar e interromper constantemente, facendo caso omiso das advertencias do 
profesorado.  

- Tirar obxectos ou arrastrar as cadeiras e mesas reiterada e premeditadamente.  
- A actitude pasiva no tocante ás actividades académicas ou no non 

cumprimento das normas de convivencia que se especifican nestas normas. 
- As faltas de puntualidade. 
- O uso de aparellos electrónicos (móbiles, mp3, etc.) nas instalacións do centro, 

agás no patio durante os períodos de lecer. 
 

Artigo 18. Principios xerais das medidas correctoras, engádese:  

Seguirase un modelo flexible para establecer as medidas correctoras, adaptado 

ás características persoais e sociofamiliares do alumnado, así como ao historial previo 

de solucións intentadas. Como norma xeral, excepto problemáticas habituais ou nas 

que é necesaria a actuación urxente, as medidas preventivas ou correctoras, 

decidiranse no Observatorio da Convivencia. Evitarase, en todo caso, a redundancia 

nas solucións intentadas, na procura doutras de carácter educativo e reparador. 

 

Artigo 22. Medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia, engádese: 

- Os atrasos e as faltas de puntualidade á primeira hora non xustificadas poderán 

corrixirse do seguinte xeito: 
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o Quedar nun recreo co profesor/a titor/a. 

o Realizar traballos curriculares. 

Artigo 23. Gradación das medidas correctoras, engádese: 

1. Poderanse considerar circunstancias atenuantes:  

- A situación sociofamiliar do alumno/a, cando se entenda que a expulsión non 

suporá beneficio educativo.  

- A petición de escusas nos casos de inxurias, ofensas e alteración do 

desenvolvemento das actividades do centro.  

- A vontade do infractor de participar en procesos de mediación sempre e cando 

se cumpran os acordos reparadores pactados pólas partes.  

 

2. Poderanse considerar circunstancias que aumentan a gravidade:  

 

- Os danos, inxurias ou ofensas a compañeiros ou compañeiras de menor idade 

ou de nova incorporación, ou que presenten condicións persoais que leven 

desigualdade ou inferioridade manifesta, ou que estean asociadas a 

comportamentos discriminatorios, fora cal fora a causa.  

- As condutas atentatorias contra os dereitos dos profesionais do centro, a súa 

integridade física ou moral, e a súa dignidade.  

- A premeditación e a reincidencia.  

- A utilización das condutas con fins de exhibición (colgar nas redes sociais vídeos 

de agresións, etc).  

- As realizadas colectivamente.  

- As condutas contrarias ás normas que sucederan durante as saídas 

extraescolares ou complementarias. 

 

5.1.2 Normativa específica do centro. 

O alumnado, profesorado ou calquera outro membro da comunidade educativa 

acudirá ao centro coa vestimenta axeitada: 

 Que non supoña un perigo para a saúde e a seguridade persoal ou das outras 

persoas. 

 Que non impida a actividade educativa. 

 Que non atente contra os dereitos e a sensibilidade dos demais. 

 Que non supoña unha mostra evidente de mala educación, inmoralidade ou 

degradación da persoa. 
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Son tamén normas de convivencia e, polo tanto, o seu incumprimento é obxecto de 

medidas correctoras, as seguintes: 

A. NORMAS DE CONVIVENCIA RELACIONADAS COAS AULAS ORDINARIAS 

 O alumnado disporá dunha aula limpa e ordenada. É tarefa do grupo que a 

ocupa mantela nese estado. 

 Poderase beber auga nas clases (nos descansos), mais non nos corredores.  

 Non está permitido subir os balóns empregados para tempos de lecer ás 

aulas, deberán quedar na conserxería. 

 Non está permitido o uso de gorras, sombreiros, burka ou outras prendas 

similares dentro do edificio, soamente está permitido no patio. No caso de 

incumprimento, serán requisadas pola xefatura de estudos ata que un 

familiar as recolla persoalmente.  

 Para facilitar o traballo do persoal de limpeza, ao termo da xornada escolar 

o alumnado deixará todas as mesas colocadas en orde, e sobre estas, as 

cadeiras. O profesor/a que imparte a última sesión na aula é o responsable 

do cumprimento desta norma. Se unha aula quedase especialmente sucia 

ou o grupo non colaborase na súa limpeza colocando as mesas e as cadeiras 

ao final da xornada, non será atendida polo persoal de limpeza.  

 Terase especial coidado coas pertenzas e os traballos individuais ou 

colectivos que se atopen nunha aula.  

 Será responsabilidade do alumnado e da súa familia a reposición ou pago 

do equipo mobiliario da aula que poida resultar deteriorado por un trato 

inadecuado do mesmo (mesas raiadas, paredes escritas, etc). 

 O titor/a e ou profesorado de cada materia é o encargado de establecer o 

lugar que deba ocupar cada alumno/a. O alumnado permanecerá dentro da 

aula entre unha clase e a seguinte se non debe acudir a unha aula específica 

ou de desdobre.  

 Se non chegase o profesor/a da materia ou o de garda transcorridos 10 

minutos desde o inicio, o delegado ou subdelegado do grupo irá buscar a un 

profesor/a de garda que se faga cargo do grupo.  

 Os traslados do grupo unha vez iniciada a clase faranse sempre 

acompañados polo profesorado correspondente e en silencio.  

 O alumnado absterase de manipular os ordenadores portátiles, a pizarra 

dixital, proxector, ordenador e outros materiais informáticos da aula sen a 

presenza do profesor/a.  

 O alumnado ten a obriga de traer todo o material necesario para as clases.  

 O alumnado debe acudir ao centro en condicións de hixiene persoal 

adecuadas. 
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 En educación infantil o alumnado de 3 anos deberá ter adquirido control de 

esfínteres ao inicio do curso académico, o que significa que non poderán 

acudir con cueiros. O profesorado avisará as familias para que acudan a 

cambiar ós seus fillos no caso de que sexa necesario. 

 

B.  NORMAS DE CONVIVENCIA RELACIONADAS COS CORREDORES: 

Do mesmo xeito que as aulas, os corredores, escaleiras e demais dependencias 

do centro, considéranse espazos de respectuosa e ordenada convivencia. A circulación 

polos corredores e as escaleiras farase de modo tranquilo, evitando as carreiras, os 

berros, os asubíos, os empurróns, etc.  

En ningún caso poderase permanecer nos corredores durante o horario lectivo, 

nin nos cambios de clase. 

 

C. NORMAS DE CONVIVENCIA RELACIONADAS CO USO DOS SERVIZOS: 

 Os servizos serán utilizados con corrección e coidarase da súa limpeza. A 

limpeza das pintadas en portas e paredes correrá a cargo de quen as realicen.  

 Farase un uso racional do papel hixiénico e da auga. No caso de estrago de 

xeito intencionado do papel hixiénico o alumno/a repoñerá a mesma cantidade 

estragada.  

 Salvo excepcións, que o profesor/a valorará, non se concederán permisos para 

acudir ao servizo durante as clases. Neste caso, non poderá saír máis dun 

alumno/a á vez. As saídas ao baño faranse sempre coa autorización do profesor 

que estea na aula. 

 

D. NORMAS DE CONVIVENCIA RELACIONADAS CO CONSUMO DE DROGAS NAS 

DEPENDENCIAS DO CENTRO: 

 Segundo a lexislación vixente está prohibido distribuír entre o alumnado 

carteis, invitacións ou calquera tipo de publicidade na que se mencionen 

bebidas alcohólicas, as súas marcas, etc. Non cumprir esta norma será 

considerado falta grave.  

 Conforme á lexislación vixente, non está permitido fumar en ningunha 

dependencia do centro. Non cumprir esta norma será considerado falta grave. 

 A posesión, consumo, distribución ou venda de drogas considéranse faltas 

graves e darán lugar a actuacións xudiciais se proceden. Non cumprir esta 

norma será considerado falta grave. 
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E.  NORMAS DE CONVIVENCIA RELACIONADAS CO MALTRATO DO MATERIAL 

 O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou 

colectivamente, de forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e aos 

materiais dos centros docentes, incluídos os equipos informáticos e o software, e aos 

bens doutros membros da comunidade educativa, ou a facerse cargo do custo 

económico da súa reparación. Así mesmo, está obrigado a restituír o subtraído ou, se 

non fora posible, a indemnizar o seu valor. As nais e pais ou as titoras ou titores serán 

responsables civís nos termos previstos pola lexislación vixente. 

F. NORMAS DE CONVIVENCIA RELACIONADAS CO RECREO: 

 Para previr un uso incorrecto das instalacións e a subtracción de pertenzas, o 

alumnado abandonará necesariamente as aulas durante o recreo e non poderá 

regresar a elas ata que finalice o mesmo.  

 Permitirase o acceso do alumnado á biblioteca con fins educativos, mais sen 

comida nin bebida. No caso de non respectar as normas serán expulsados da 

mesma.  

 Terase especial coidado de non tirar restos de froita e outros desperdicios ao 

chan, senón nas papeleiras. 

 

G. NORMAS DE CONVIVENCIA RELACIONADAS COA ASISTENCIA E A 

PUNTUALIDADE. 

 A asistencia a clase é obrigatoria en todos os cursos e grupos. As clases 

comezarán ás 09:20 h.  

 Se o alumnado prevé que faltará a clase, informará ao profesorado dese día ou ó seu 

titor ou titora, se non a familia informará ao centro vía telefónica da non asistencia. 

Coa incorporación do alumno/a deberanse xustificar as ausencias por escrito. 

 O alumnado acudirá con puntualidade e con todos os materiais necesarios para o 

traballo de cada materia.  

Os/as alumnos só poderán saír do Centro acompañados do seu pai/nai/titor legal ou 

ben dunha persoa adulta cando os/as pais/nais ou titores/as así o consintan por 

escrito. Saír do centro sen permiso considérase falta leve. 

O profesorado incorporarase a súa xornada lectiva con puntualidade. 
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As familias que acompañen aos seus fillos ao centro farano con puntualidade, evitando 

a interrupción do desenvolvemento da clases. 

 

H.  NORMAS QUE REGULAN AS ACTIVIDADES FÓRA DO CENTRO 

 Considerarase agravante o feito de desenvolverse a actividade fora do Centro, 

por canto pode supor de comportamento insolidario co resto dos seus 

compañeiros, falta de colaboración e incidencia negativa para a imaxe do 

centro. Se a gravidade das condutas así o requirise, os/as adultos/as 

acompañantes poderán comunicar tal circunstancia á Xefatura de estudos, que 

poderá decidir o inmediato regreso dos implicados de tales condutas. Neste 

caso, comunicarase tal decisión ao pai, nai ou titor/a legal do alumnado 

afectado. Os gastos orixinados por esta circunstancia correrían a cargo da 

familia. O titor ou a xefatura de estudos poderán decidir a non participación 

na/s seguinte/s actividades organizadas. 

 O alumnado non poderán ausentarse do grupo sen a previa comunicación e 

autorización dos/as adultos/as acompañantes. 

 Está totalmente prohibido consumir bebidas alcohólicas ou drogas de calquera 

tipo e realizar actos de vandalismo ou bromas de mal gusto, furtos, etc. 

 Se a actividade esixe pasar a noite fóra do domicilio familiar, o comportamento 

do alumnado no lugar de hospedaxe deberá ser correcto, respectando as 

normas básicas de convivencia e evitando situacións que poidan xerar tensións 

ou producir danos persoais ou materiais. 

 É responsabilidade das familias sufragar os danos ocasionados  polos 

alumnos/as. De non ser identificado, a responsabilidade recaerá no grupo 

participante na actividade.  

 Ante situacións imprevistas o profesorado responsable reorganizará as 

actividades, a fin de lograr un maior aproveitamento. 

 

I. NORMAS RELACIONADAS CO USO DO PAVILLÓN 

As normas de convivencia no centro fanse extensivas ó pavillón. Nos Pavillóns 

de Deportes e nas canchas o alumnado fará un bo uso do material e das instalacións e 

utilizaranse de maneira axeitada a fin de evitar riscos físicos innecesarios.  

A utilización do pavillón por parte doutras institucións ou persoal non docente, 

ó finalizar a súa actividade, (actividades extraescolares, recreos de comedor, etc.) 

deberán deixar  a instalación en condicións para o seu uso posterior, especialmente en 

canto a recollida de material e, libre de lixo, papeis, bolsas, botes, restos de comida, 

etc. 
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Material e instalacións 

O material deberá ser debidamente gardado e colocado nas estanterias, armarios, etc., 

ou nos espazos correspondentes dentro do almacén. 

Instalacións móviles como canastas, postes de voleibol, de tenis, etc., ó rematar o seu 

uso deberán colocarse en zonas onde eviten na maior medida riscos físicos para os 

usuarios, deixando o maior espazo libre posible. 

O almacén onde se garda o material deportivo limparase unha vez por semana. 

O alumnado 

Cada profesor que se incorpore especificará o seu alumnado as normas específicas de 

comportamento que rexerán nas clases de Educación Física. 

Os alumnos/as que faga un mal uso do material ou das instalacións e como 

consecuencia o rompese ou quedara inservible, deberá repoñelo ou, como mínimo, 

facerse cargo da reparación do mesmo no caso de que sexa posible. 

Queda prohibido calquera clase de xogos en aseos, duchas e servizos. 

Será responsabilidade do alumnado deixar no vestiario, gardados na mochila, todo tipo 

de  obxectos como reloxos, pulseiras, cadeas e colgantes, pendentes grandes, aneis, 

etc. para evitar posíbeis rozaduras ou lesións a un mesmo ou a os compañeiros. 

Non está permitido tomar ningún tipo de alimento dentro do pavillón. 

 

Os profesores 

O pavillón e pistas polideportivas poderán ser utilizadas por calquera profesor/a 

sempre que non se impartan nese momento clases de Educación Física. 

Os profesores serán os responsables de que todo o material quede gardado no seu 

sitio correspondente. 

Deberán avisar de calquera incidencia que atenda a rotura, estrago ou perda de 

material utilizado. Tamén calquera estrago que afecte ás instalacións. 

 

J. NORMAS RELACIONADAS CO USO DO LABORATORIO DE CIENCIAS  

Serán elaboradas polo profesor do departamento correspondente, e figurarán como 

un anexo a este documento. 
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K. . NORMAS RELACIONADAS COA AULA DE INFORMÁTICA. 

Serán elaboradas polo profesor do departamento correspondente, e figurarán como 

un anexo a este documento. 

L.  O USO DE INTERNET, TELÉFONOS MÓBILES E OUTROS APARELLOS 

ELECTRÓNICOS. 

 Segundo o Decreto 8/2015 de 8 de xaneiro que desenvolve a Lei 4/2011 de 30 

de xuño de convivencia, Artigo 19 punto 4, prohíbese o uso de teléfonos móbiles e 

outros dispositivos electrónicos durante os períodos lectivos (clases e recreos). 

Excepcionalmente poderán ser utilizados como ferramenta pedagóxica. 

O profesorado pedirá que se apague e retirará e depositará na Xefatura calquera 

dispositivo electrónico usado polo alumnado dentro do recinto escolar. A recollida dos 

mesmos ten que realizala o pai, a nai ou titor/a legal. 

 Nas actividades extraescolares permitirase o uso dos mesmos baixo as indicacións dos 

profesores acompañantes, e respectando as normas de convivencia. 

 O centro non se fai responsable da subtracción de pertenzas electrónicas, xa que 

desaconsella que se traian ó centro escolar. 

Se un alumno/a necesitase facer unha chamada urxente, comunicarao ao profesor/a, 

quen tras valorar a situación autorizará ao alumno a acudir ao profesorado de garda 

para realizar a chamada. Se un alumno/a recibise unha chamada de carácter urxente, o 

persoal de conserxería ou o profesor/a de garda transmitirá a mensaxe ou dará o 

permiso para atender a chamada canto antes. Acorde coa lexislación vixente non está 

permitido fotografar nin filmar ás persoas sen o seu consentimento. No caso dos 

alumnos/as do centro, por ser menores de idade, dito consentimento recae no seus 

pais/nais/titores. 

As familias cubrirán a correspondente “autorización da imaxe” que se adxunta no 

sobre de matricula en cada curso académico, autorizando ou non a que os seus fillos 

aparezan nas fotos e vídeos que se podan facer nas distintas actividades levadas a 

cabo polo centro. Dita autorización e unicamente para o centro, e nunca para que uns 

compañeiros se fagan fotos ou vídeos a outros. 

 No caso de que algún membro da comunidade educativa fose obxecto de fotografías 

ou gravacións non consentidas, o Centro porá os feitos e probas, se dispuxese delas, a 

disposición das autoridades competentes. 
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O uso de teléfonos móbiles ou calquera outro aparello electrónico no recinto escolar, 

só se permitirá coa autorización expresa do profesor e sempre que estea xustificado co 

desenvolvemento dunha actividade académica.  

Non está permitido mostrar nin difundir entre os membros da comunidade educativa a 

través de teléfonos móbiles, a rede internet,  ou calquera outro aparello, imaxes e 

vídeos de mal gusto nas que se contemplen tratos degradantes, vexacións ou 

agresións ou contidos de tipo sexual. 

Non está permitido o uso das redes sociais nas aulas, salvo autorización expresa do 

profesor e sempre que estea xustificado co desenvolvemento dunha actividade 

académica.   

Queda totalmente prohibido o acceso no centro a páxinas de internet cuxos contidos: 

 Atenten contra a honra, a intimidade e o segredo das comunicacións dos\as 

menores de idade ou doutras persoas. 

 Sexan violentos, degradantes ou favorecedores da corrupción de menores, así 

como os relativos á prostitución ou a pornografía de persoas de calquera idade. 

 Atenten contra os dereitos humanos e os valores universais(contidos racistas, 

xenófobos, homófobas, sexistas, fagan apoloxía do crime, do terrorismo ou de 

ideas totalitarias e extremistas, etc.) 

 Danen a identidade e a autoestima das persoas menores, especialmente en 

relación á súa condición física ou psíquica. 

 Que fomenten a ludopatía e os consumos abusivos. 

 

 

M. NORMAS RELACIONADAS CO USO DA BIBLIOTECA 

 Serán elaboradas polo profesor/a encargado da biblioteca, e figurará como un 

anexo a este documento. 

 

N. NORMAS RELACIONADAS COAS AULAS ABALAR 

 Serán elaboradas polo coordinador abalar, e figurarán como un anexo a este 

documento. 
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5.1.3 Resolución de conflitos. 

 Fomentarase o uso no centro das estratexias para unha boa resolución de 

conflitos: a mediación, a conciliación, a negociación e a arbitraxe.  

 

A. A MEDIACIÓN ESCOLAR 

 Ó Artigo 20 da Lei 4/2011, “Procedementos conciliados de resolución dos 

conflitos”, engádese: A mediación escolar pode utilizarse como estratexia preventiva, 

de reparación ou de reconciliación na xestión dos conflitos entre membros da 

comunidade educativa, sexan derivados ou non de condutas contrarias ás normas de 

convivencia. O proceso de mediación pódese iniciar a instancia de calquera membro 

da comunidade educativa, xa se trate da parte interesada ou dunha terceira persoa, 

sempre que as partes en conflito o acepten voluntariamente. No caso dunha 

mediación entre alumnos/as derivada de condutas contrarias ás normas de 

convivencia, a opción pola mediación esixirá o compromiso de cumprimento das 

accións reparadoras acordadas polas partes. Neste caso: 

 Procedemento, formalizado por escrito, incluirá a intervención dunha persoa 

instrutora, exercida pola xefatura de estudos, e de dous alumnos/as 

mediadores/as. 

 As persoas mediadoras informarán á xefatura de estudos do resultado da 

mediación e da data de revisión dos acordos, pero garantirán a total 

confidencialidade do proceso. 

 Nunca se privará que as partes accedan a unha mediación, pero soamente 

cando sexa ofrecida pola xefatura de estudos, oída a persoa coordinadora da 

mediación, dará lugar á finalización do procedemento de corrección da conduta 

contraria á norma de convivencia. 

 Se o proceso de mediación se interrompe ou finaliza sen acordo, ou se 

incumpren os pactos de reparación, as persoas mediadoras deben comunicar 

estas circunstancias á xefatura de estudos. 

 No caso de que a mediación fora infrutuosa ou se incumpriran as accións 

reparadoras, retomarase o procedemento disciplinario de corrección da 

conduta. O incumprimento das accións reparadoras pactadas polas partes 

poderá ser considerado un agravante. As persoas mediadoras serán propostas 

pola persoa responsable da mediación. 
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B. A AULA DE CONVIVENCIA 

 O funcionamento da Aula de Convivencia concretarase cada curso escolar en 

función dos recursos humanos cos que se conten. A aula de convivencia  integra 3 

modalidades:  

1. A Aula de Convivencia como aula de reflexión (AR) é un espazo que trata de 

facilitar a reflexión do alumnado que impide o normal desenvolvemento do grupo 

clase, enchendo de contido pedagóxico as “expulsións” á xefatura de estudos ou os 

“tempo fora” da aula.  Neste espazo, o profesorado trata de darlle axuda ó 

adolescente para que analice as súas condutas disruptivas e comprometa ó 

cambio, ofrecendo unha resposta tanto ós conflitos puntuais na aula como ó 

alumnado con problemas persistentes de conduta.   

2. A Aula de Convivencia como aula de traballo (AT) trata de dar solución ó alumnado 

que, polas repetidas condutas contrarias ás normas, fora obxecto de privación do 

seu dereito de asistencia, sendo atendido nesta aula no lugar de cumprir a sanción 

no seu domicilio, combinando traballos curriculares e de modificación de conduta.  

3. A Aula de Convivencia como observatorio da convivencia(OS), procura datos 

cuantitativos e cualitativos sobre a realidade de cada alumno/a, de cada grupo 

clase ou sobre o centro escolar en xeral. Estes datos son utilizados para a súa 

discusión, na procura de solucións e correccións preventivas e reactivas adaptadas 

a cada caso en particular, a cada grupo clase, a cada profesor/a, etc. 

 Contarase cunha persoa coordinadora con atribución horaria dentro do horario 

lectivo.  O número de persoas que atende a Aula de Convivencia debe ser o menor 

posible co fin de garantir a súa coordinación. Fomentarase a formación continua do 

profesorado que atende a AC na resolución pacífica de conflitos. Garantirase unha 

ferramenta informática para o arquivo e a análise rigorosa dos conflitos e das solucións 

intentadas, evitando o fluxo de papeis entre os membros da comunidade educativa. A 

aula de Convivencia someterase a avaliación continua por parte do claustro, do 

observatorio da convivencia e do consello escolar, co obxecto da corrección das 

posibles dificultades e o avance continuo. 

De xeito específico, gardaríanse as seguintes características inclusivas: 

Aula de reflexión: 

• É preciso acordar entre todos os motivos polos que se pode derivar a un alumno á AR 

e polos cales non. 

• O alumnado debe poder voltar á aula ordinaria se o profesor da aula de convivencia 

considera finalizado o proceso de reflexión. 
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• O número de profesores/as que atenderán a AR debe ser o menor posible. Este debe  

coñecer un modelo concreto de entrevista e as fichas de reflexión determinadas, co 

obxecto de evitar as actuacións dispares. 

• O profesor que deriva á AR debe coñecer e interesarse polo resultado da reflexión. 

• Limitarase o nº de veces que un alumno pode pasar pola aula de reflexión. 

• Limitarase o nº de veces que un profesor/a pode derivar á aula de reflexión a un 

alumno/a en particular, optándose por outro tipo de medidas correctoras. 

Aula de traballo: 

• O alumnado acudirá á aula de traballo con material curricular actualizado, que será 

revisado e calificado. 

• Durante o período de expulsión é preciso preparar a reincorporación do alumno no 

grupo clase e traballar coas condicións que reforzan a súa conduta 

• Limitarase o nº de veces que un alumno poida ser sancionado á AT. 

• Como norma xeral, a familia e o profesorado deben coñecer o resultado da 

entrevista ou dos acordos acadados. Tanto o alumno/a como a súa familia deberán ser 

parte activa da resolución dos seus propios conflitos. 

• As familias deben ser informadas e implicarse nos acordos ós que se chegaran na AR 

ou na AT. 

 

5.1.4 Protocolo de acoso escolar. 

 Considérase acoso escolar calquera forma de vexación ou malos tratos 

continuados no tempo dun alumno/a por outro/s  ou outra/s, 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.  

Incorpórase dentro do plan de convivencia do centro o protocolo para a prevención, 

detección e tratamento das situación de acoso escolar, que se revisará anualmente. 
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5.2 Condutas contrarias e prexudiciais á convivencia do 

centro. 

5.2.1 Condutas leves contrarias á convivencia 

5.2.1.1 TIPIFICACIÓN: 

 A reiterada falta de puntualidade : tres retrasos inxustificados equivalen a unha 

falta de asistencia sen xustificación.  

 O deterioro do material e instalacións do centro ou dos particulares que veñen 

traballar  

 A utilización dunha linguaxe cargada de agresividade entre o alumnado que 

poida dar pé a unha disputa máis forte.  

 Contestar indebidamente ou calquera outro comportamento que supoña falta 

de respecto ó profesorado ou ó persoal non docente.  

 Abandonar o recinto escolar sen autorización.  

 A reiterada falta de interese e atención na clase.  

 Impedir que o traballo se desenvolva con normalidade na aula.  

 Asistir a clase  sen o material que se precisa de forma reiterada.  

 Calquera acto que supoña unha falta de hixiene ( cuspir, non ducharse 

regularmente,...). 

 Non cumprir as normas de vestimenta recollidas neste documento. 

 Utilización de aparatos electrónicos en horas lectivas. 

 Botar obxectos polas fiestras.    

 Faltar ás normas de convivencia do centro. 

5.2.1.2 MEDIDAS CORRECTORAS 

a) Amoestación privada ou por escrito. 

b) Comparecencia inmediata ante a Xefatura de Estudios ou Dirección. 

c) Realización de traballos específicos en horario lectivo. 

d) Realización en horario non lectivo de tarefas que contribúan á mellora e ao 

desenvolvemento das actividades do centro. 

e) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

complementarias do centro por un período de ata dúas semanas. 
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f) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de 

ata tres días lectivos. Durante os cales o alumnado deberá realizar os deberes 

ou traballos que se determinen.    

g) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata 

tres días lectivos.  Durante os cales o alumnado deberá realizar os deberes ou 

traballos que se determinen.    

 

 A reiteración de faltas leves pode levar consigo a aplicación dun parte de 

amoestación. 

Isto supón entrega do parte ao xefe de estudios e ao titor. Amoestación 

verbal ao alumno e a sanción que o profesor considere.  E  comunicación 

aos pais por parte do titor. 

 

 A acumulación de dous partes no mesmo trimestre supón comunicación 

aos pais que deberán acudir ao centro . E  impedimento para participar nas 

actividades extraescolares ou complementarias que teña lugar no mes 

seguinte. 

 

 A acumulación de tres partes no mesmo trimestres supón: 

- Reunión da comisión de convivencia. 

- Copia aos pais que deberán acudir ao centro. 

- Expulsión de un a tres días. 

 

 

 

5.2.1.3 PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS 

As medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia serán levadas a 

cabo por: 

 

 O profesorado , logo de escoitar ao alumno e dando conta á xefatura de 

estudios nas medidas a), b) e c).  Tamén poderá poñer un parte cando xa teña 

esgotadas as anteriores medidas. 

 Os titores do alumno, oído o alumno e dando conta á xefatura de estudios as 

medidas a), b), c) e d). 

 A xefatura de estudios oídos o alumno, alumno e o seu profesor ou profesora, 

titor ou titora nas medidas  a), c), d), e). 

 

 A dirección do centro oídos o alumno e o seu profesor ou profesora, titor ou 

titora nas medidas f) e g). A imposición destas medidas comunicarase á familia 
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do alumno antes de que estas se fagan efectivas, así como ao Observatorio da 

Convivencia Escolar do centro. 

 

5.2.2 Condutas gravemente prexudiciais para a  convivencia. 

5.2.2.1 TIPIFICACIÓN 

 Os actos de indisciplina, inxuria ou ofensa grave contra calquera membro da 

comunidade educativa.  

 A agresión física ou verbal contra calquera membro da comunidade educativa  

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

roubo de documentos académicos  

 Causar danos graves nos bens propiedade do centro ou de particulares.  

 A substración de bens propiedade do centro ou de particulares.  

 O incumprimento das sancións impostas.  

 Introducir bebidas alcohólicas, ou calquera outro tipo de droga, no recinto e 

instalacións do centro.  

 A incitación a actuacións gravemente prexudiciais para a saúde ou integridade 

física ou moral dos membros do centro.  

 Calquera acto que impida ou dificulte o exercicio dos dereitos e deberes dos 

membros da comunidade educativa.  

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

informacións que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a 

intimidade persoal e familiar e a propia imaxe dos demais membros da 

comunidade educativa. 

 As actuacións que constitúan acoso escolar. 

 A acumulación de  máis de tres faltas leves durante un mes. 

 O incumprimento das sancións impostas. 

5.2.2.2 MEDIDAS CORRECTORAS 

a) Realización,dentro ou fora do horario lectivo, de tarefas que contribúan á 

mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro. 
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b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

complementarias do centro por un período de entre dúas semanas e un mes. 

c) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de 

entre catro días lectivas e dúas semanas.Realizando as tarefas 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 e un mes. Realizando as tarefas que se determinen 

para evitar a interrupción no proceso formativo. 

e) Cambio de centro. 

5.2.2.3 PROCEDEMENTO PARA A  IMPOSICIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS. 

 

 As medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais para a 

convivencia só se poden impoñer logo da tramitación do procedemento disciplinario. 

Dito procedemento está recollido no Artigo 25 da Lei 4/2011, do 30de xuño de 

convivencia e participación da comunidade educativa. 

6 Revisión e divulgación do NOF. 
 

As presentes Normas serán revisadas e actualizadas, cando a maioría simple do 

claustro de profesores o solicite, cando o equipo directivo o estime necesario por non 

axustarse as necesidades actuais do centro ou cando sexa proposto pola comisión de 

convivencia. En calquera caso as modificacións serán aprobadas de novo en sesión 

ordinaria do Consello Escolar. 

O NOF xunto cos resto de documentos de organización do centro, estarán a 

disposición do profesorado, na sala de profesores. 

 Do mesmo xeito quedará na secretaria do centro unha copia a disposición do 

resto dos membros da comunidade educativa.  

O principio de curso serán os titores os encargados de informar aos alumnos das 

normas do centro, e deixalas a disposición dos mesmos nos taboleiros das aulas. 
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7 Disposicións adicionais. 
 

PRIMEIRA: Queda prohibido por parte do alumnado a utilización dos baños do 

profesorado. 

SEGUNDA: Tódalas instalacións do Centro manteranse limpas e en orde. Non se 

poderá botar lixo no chan ou calquera outra cousa que ensucie as dependencias do 

Centro. 

TERCEIRA: Fomentaranse hábitos de hixiene e limpeza, así como o hábito de reciclado, 

tentando que o lixo sexa depositado no lugar adecuado: papeis, plásticos, restos de 

alimentos, latas, aceite, pilas, etc. Para concienciar ao alumnado, a limpeza do patio 

farase semanalmente polo persoal non docente do servizo de limpeza. Colaboraran 

coa limpeza do patio tódolos alumnos que sexan castigados no recreo de comedor por 

non respetar as normas de convivencia. 

CUARTA: O material e mobiliario xeral do centro: mesas, cadeiras, armarios, portas, 

debe estar sempre coidado. O alumnado que estrague o material de xeito 

intencionado terá que repoñer o mesmo.  

 O alumnado que escriba ou pinte o mobiliario procederá a súa limpeza nos 

recreos segundo o profesor ou titor o considere.   

QUINTA: O alumnado que se considere tratado inxustamente ou que teña calquera 

tipo de queixa ou suxestión para mellorar o Centro, deberá recorrer respetuosamente, 

ao seu titor/a, Xefatura de Estudios ou Dirección. No mesmo caso están as familias. 

8 Disposicións finais. 
PRIMEIRA: Cada clase, grupo, ciclo ou nivel educativo poderá establecer unhas normas 

de Organización e funcionamento adicionais dentro da súa aula, pero sempre 

respetando as presentes normas de organización e funcionamento establecidas para o 

Centro. 

SEGUNDA: As familias teñen a obriga, e non deberán esquecer: 

 Asistir ás reunións que o Centro convoque, sobre todo ás titorías. 

 Acudir ás horas de titoría no horario sinalado, concertando unha cita, para 

coñecer os avances na aprendizaxe e comportamento dos seus fillos. 

 Participar e colaborar no proceso educativo dos seus fillos. 

 Coidar a hixiene persoal e vestimenta dos seus fillos. 

 Non enviar aos seus fillos ao centro cando teñan febre ou algún virus que 

poidan transmitir aos seus compañeiros. 
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 Procurarlles o material necesario para a actividade académica. 

 

TERCEIRA: Estas Normas de Organización e Funcionamento foron aprobadas en sesión 

ordinaria polo Consello Escolar o día 28 de maio de 2012, e entraran en vigor a partir 

desta data. 

 Foron revisadas e aprobadas en sesión ordinaria polo Consello 

Escolar o día 29 de xuño de 2018. 
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ANEXO I. NORMAS DA BIBLIOTECA 

USO DA BIBLIOTECA 

 A biblioteca é un lugar de lectura e estudio. Requírese SILENCIO. 

 Os alumnos sempre estarán acompañados dun profesor, que será o responsable do 
correcto uso da biblioteca. 

 Haberá un libro de uso da biblioteca, onde cada profesor que estea cos seus alumnos 
anotarase, sinalando tamén posibles incidencias que se produciran (Profesor de garda 
nos recreos ou profesores que decidan impartir alí as súas clases). 

 Non se permitirá comer nin beber (nin alumnos nin profesores), nin utilizar teléfonos 
móbiles, aparellos de videoxogos, música, etc. 

 Deberán deixar as cadeiras ben colocadas e os libros que empregaron no seu sitio. Se 
non son capaces de colocalos o profesor de garda farase cargo. 

 Os alumnos non poderán estar na biblioteca si non teñen sitio para se sentar. 

 A biblioteca non é un lugar de castigo. 

 

PRÉSTAMOS 

Alumnos: 

 Só se prestarán libros de lectura. Cada alumno pode coller dous libros da biblioteca 
durante 15 días, e poden renovar o préstamo unha soa vez. 

 Os préstamos e devolucións faranse nas horas de recreo (12:00-12:30 Primaria, 12:30-
12:50 Secundaria).  

 O profesor de garda será o que anote o préstamo ou devolución no libro de rexistro de 
préstamos, sempre con bolígrafo. Con lapis anotarase no libro prestado o número de 
orde, borrándoo no momento da devolución. Deberá fixarse se o alumno o devolveu 
no tempo marcado. De ser así anotarao e o alumno será penalizado no próximo 
préstamo. 

 Os libros devoltos deixaranse na mesa das profesoras encargadas, e serán elas as que 
os coloquen no seu lugar. 

 

Profesores: 

 Os profesores poderán sacar libros de lectura ou consulta. Será o profesor de garda ou 
as profesoras encargadas da Biblioteca as que anoten o préstamo e a devolución. 

 As enciclopedias non deben saír da biblioteca. No caso de ser moi necesario, o 
profesor seguirá o procedemento habitual de préstamo, facéndose responsable das 
mesmas e non deixándoas nunca nas clases. 

 Os préstamos e devolucións faranse nas horas de recreo (12:00-12:30 Primaria, 12:30-
12:50 Secundaria) ou nas horas nas que están presentes as encargadas da biblioteca 
(pódense ver no horario da entrada).  

 Os libros devoltos deixaranse na mesa das profesoras encargadas, e serán elas as que 
os coloquen no seu lugar. 
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USO DO BONO-ORDENADOR NA BIBLIOTECA 

 O BONO-ORDENADOR expedirase na Biblioteca e servirá para acceder durante os 

recreos da mañá e da tarde. 

 Cada alumno usará só o seu bono, son intransferibles. Sen presentar o bono non hai 

acceso a o ordenador. 

 Para usar os ordenadores da biblioteca haberá que presentar o BONO-ORDENADOR á 

persoa que esté de garda, respetando os turnos. Hai que ir á mesa de préstamo, 

presentar o bono e esperar a que lle poñan a data. 

 Só se poderán utilizar oito sesións mensuais, que son as que figuran na casilla de cada 

mes. As sesións non disfrutadas durante un mes non son acumulables para o seguinte. 

Non se renovarán os carnés perdidos. 

 A funda de plástico na que se entrega o bono debe conservarse durante todo o curso e 

entregala en xuño. A persoa que non a entrega deberá pagar 1 euro. 

 

E RECORDADE AS NORMAS BÁSICAS DE 

USO: 

 NON CHAT, FOTOLOG, MESSENGER NIN XOGOS. Os ordenadores son para buscar 

información. 

 DÚAS PERSOAS POR ORDENADOR. 

ANEXO II. NORMAS E SANCIÓNS DAS AULAS ABALAR. 

NORMATIVA DE USO, COIDADO DO PORTÁTIL E SANCIÓNS. 

  

 
Estes equipos forman parte dos recursos materiais do centro,  dentro do Proxecto Abalar. Son 
un instrumento de traballo escolar ao que se ten acceso como usuario, polo feito da 
participación do centro neste Proxecto da Xunta de Galicia, para aulas que o solicitaron e 
foron seleccionadas, no noso caso para 5º de EP e 1º ESO.  

O alumnado ao que vai dirixido deberá cumprir e respectar en todo momento a presente 
normativa de uso. Proporase a súa incorporación no R.R.I, sabendo que o incumprimento da 
mesma, traerá, ademais da perda dos privilexios de uso, calquera das sancións que se 
establecen no devandito Regulamento, as que determine a lexislación vixente e mesmo 
sancións económicas se chegara o caso.  

As sancións que se poderán contemplar, en función da gravidade da falta ou incumprimento 
da  normativa serán, ademais daquelas que determine a lexislación do centro (RRI), as que a 
continuación de sinalan:  

 A retirada de privilexios de utilización do portátil.  

 A retirada temporal ou definitiva do portátil. 
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 Valoración da participación do alumno no proxecto abalar. 

 Unha sanción económica que se determinará en cada caso tendo en conta a natureza 
e gravidade do estragado.  

 Calquera outra sanción xa recollida no RRI do centro.  

 Calquera sanción especifica que sexa aprobada polo Consello Escolar e se decida a súa 
 inclusión no R.R.I do centro. 

Ademais da normativa de uso xeral vixente, estes ordenadores están suxeitos dada a súa 
especificidade, a unha normativa propia e complementaria que se detalla de seguido:  

 As chaves do carro de carga estarán en conserxería. O Profesorado será o responsable 
de subilas e baixalas cando vaia facer uso da aula abalar. Cando remate a sesión 
tódolos equipos quedarán recollidos no armario. Poderán entregarse as chaves ao 
seguinte profesor/a si vai facer uso dos mesmos. 

 Antes de coller o portátil do carro, os alumnos/as terán as súas mesas libres para 
evitar ter que colocar o equipo riba dos libros, de cadernos ou calquera outro material.  

 Os  alumnos/as recollerán os portátiles do carro de xeito ordenado. En ningún caso se 
acudirá ó carro en grupos para evitar aglomeracións que deriven en posibles caídas 
dos equipos. 

 Cada alumno collerá o portátil co número que lle corresponda, segundo o número de 
lista no grupo, e dicir o alumno nº 5 da lista terá asignado o portátil nº 5 para todo o 
curso, responsabilizándose do coidado do mesmo.   

 Sempre se collerá ó portátil coas dúas mans, de xeito que se faga unha manipulación 
segura.   

 O alumno/a non acenderá o portátil ata recibir a orde expresa do profesor/a, unha 
vez rematada a exposición do traballo que van a realizar.  

 Non se colocarán obxectos de ningunha clase sobre o portátil nin cando este aberta 
nin cando este pechada a tapa.   

 Cando o profesor/a teña que interromper o traballo do alumnado para dar unha 
explicación, baixaranse as tapas dos portátiles sen chegar a pechalos de xeito que 
estes non entren en estado de suspensión.  

 Cada alumno/a como responsable do portátil que se lle adxudica terá un nome de 
usuario co seu contrasinal respectivo a fin de facilitar o rexistro da súa actividade.  

 Para gardar o seu traballo cada alumno/a poderá facelo no equipo ou si é necesario 
na súa   memoria usb que funcionará a xeito de mochila electrónica. 

 Cada alumno/a será responsable do correcto mantemento do escritorio, carpetas e 
arquivos da súa conta, velando polo seu orde e a súa conservación.  

 Cada alumno/a será responsable tamén de gardar o traballo, e se é o caso, de apagar 
correctamente o portátil ó finalizar a clase.  

 Os alumnos/as devolverán o portátil ó lugar que lle correspondente no carro de carga, 
deixando conectando o cable de carga. Farano de xeito ordenado.  

 O equipo é responsabilidade do alumno para o traballo de clase, ante calquera 
incidencia co mesmo deberán de avisar ó profesor/a para cubrir a ficha de reparación 
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e entregala ao coordinador abalar. 

 Durante os recreos estes equipos non se poderán baixar á biblioteca nin a ningún 
outro lugar do centro. Neste tempo os equipos deixaranse no estante correspondente 
do carro de carga.  

 En ningún caso se poderán levar os portátiles para a casa, sempre permanecerán na 
aula. 

 O final da xornada os equipos deixaranse no estante correspondente do carro de 
carga, apagados e conectados á rede eléctrica para recargar a batería.  

  No caso de que se esgote a batería por non cumprir a norma anterior o alumno/a 
correspondente  seguirá a clase sen portátil.  

 En calquera dos equipos, tanto do profesor como alumnos non se poderá instalar 
ningún tipo de software, nin manipular a configuración predeterminada.   

 O feito de non aceptar estas normas ou de non respectalas trae consigo a restrición ou 
perda dos privilexios de acceso ós equipos.  
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ANEXO III. NORMAS DE USO DA AULA MULTIMEDIA E AULA 

DIXITAL. 
NORMAS PARA OS ALUMNOS: 

 Non poderán usar os ordenadores se non hai un profesor responsable deles, orientando 
as actividades. 

 Non poderán  permanecer na aula para empregar, instalar, ou gravar programas e xogos 
nos equipos. 

 Cada alumno ou alumnos serán responsables do material informático correspondente o 
equipo no que se atopen traballando. 

 Os alumnos entran no equipo ca conta de invitado. En caso de que necesiten instalar 
novo software, terá que ser solicitado ao administrador. 

 Unha vez rematada a sesión de traballo, cerraremos dita sesión de traballo (botón 
Inicio/Cerrar sesión) e apagaremos o equipo. 

 Non poderán estar máis de dous alumnos por equipo.  

 Calquera incidencia comunicarase ó profesor, quedando rexistrada no correspondente 
libro. 

 

NORMAS PARA OS PROFESORES: 

 Os profesores poderán utiliza-la sala para o seu traballo persoal sempre e cando nela 
non se estea a impartir clase lectiva dalgunha área. 

 Os equipos dos alumnos funcionan de forma totalmente independente cada un deles. 
Dispoñen de conexión a internet, lector de DVD, reproducen son e vídeo e dispoñen de 
auriculares e micro. 

 Os profesores absteranse de manipular os equipos con relación a gravar, borrar e alterar 
programas en disco duro. 

 Para o uso da aula como ferramenta de apoio en calquera das materias, o 
correspondente profesor  consultará o horario de ocupación da aula, e anotarase no 
mesmo para reservala. 

 O profesor será o encargado de abrir e pechar a aula.  

 Dispón dun equipo portátil con conexión a internet e conectado a pizarra dixital e o 
correspondente proxector. O profesor será o responsable deste material.  

 Para a instalación de novo software nos equipos deberase poñer en coñecemento do 
administrador. 

 Calquera tipo de incidencia (avaría, rotura, conflito de software ou hardware, etc.) 
durante unha sesión de traballo deberá ser reflectida no libro de incidencias que se 
atopa na mesa do profesor. Anotarase a incidencia, data e hora lectiva na que produciu, 

e a sinatura do correspondente profesor. 
 
 
 
 
 
 
 



Páxina 58 de 59 

 

ANEXO IV. NORMAS DE USO DA AULA DE INFORMÁTICA. 
NORMAS PARA OS ALUMNOS: 

 Non poderán usar os ordenadores se non hai un profesor responsable deles, orientando 

as actividades. 

 Non poderán  permanecer na aula de informática para empregar, instalar, ou gravar 

programas e xogos nos equipos. 

 Cada alumno ou alumnos serán responsables do material informático correspondente o 

equipo no que se atopen traballando. 

 Cada alumno ten o seu usuario e contrasinal establecido. En caso de non ter a 

correspondente conta, solicitarase o profesor de informática. 

 Unha vez rematada a sesión de traballo, cerraremos dita sesión de traballo (botón 

Inicio/Cerrar sesión) e apagaremos o equipo. 

 Non poderán estar máis de dous alumnos por equipo. Os alumnos sempre traballarán no 

mesmo equipo. 

 

NORMAS PARA OS PROFESORES: 

 Os profesores poderán utiliza-la sala para o seu traballo persoal sempre e cando nela 

non se estea a impartir clase lectiva dalgunha área. 

 Para o uso da aula solicitarán o profesor de informática unha conta de usuario. 

 Os profesores absteranse de manipular os equipos con relación a gravar, borrar e alterar 

programas en disco duro. 

 Para o uso da aula como ferramenta de apoio en calquera das materias, o 

correspondente profesor  consultará o horario de ocupación da aula, e anotarase no 

mesmo para reservala. 

 O profesor será o encargado de abrir a aula, accionar os interruptores automáticos, 

(colocados xunto a porta da entrada). Neste cadro temos os seguintes interruptores: 

mesa esquerda, mesa dereita, mesa profesor, router acceso a Internet e a Rede. Unha 

vez rematada a sesión de traballo, e apagado o sistema en todos os equipos, 

desconectaremos de novo todos os interruptores. 

 Para a instalación de novo software nos equipos deberase poñer en coñecemento do 

responsable da aula. 

 Calquera tipo de incidencia (avaría, rotura, conflito de software ou hardware, etc.) 

durante unha sesión de traballo deberá ser reflectida no libro de incidencias que se 

atopa na mesa do profesor. Anotarase a incidencia, data e hora lectiva na que produciu, 

e a sinatura do correspondente profesor. 
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ANEXO V. NORMAS DE USO DO LABORATORIO. 
Por seguridade e aproveitamento do traballo no laboratorio os alumnos deberán atender ás 
seguintes normas, que lles serán entregadas por escrito coa primeira práctica do curso e 
permanecerán á vista na aula laboratorio: 
 

 Antes de comezar a experiencia debes LER ATENTAMENTE O GUIÓN da mesma. 
 

 Ao entrar no laboratorio, ATENDE AS INDICACIÓNS DA PROFESORA e diríxete ó posto 
que ela te indique co grupo correspondente. A partir dese momento evita todo 
desprazamento innecesario. 

 

 Antes de comezar asegúrate de que contas con todo o material que aparece na 
relación do guión correspondente. NON TOQUES OUTRO MATERIAL nin xogues con 
interruptores, enchufes, chaves de gas, auga... PODE ACARREAR GRAVES 
CONSECUENCIAS. 

 

 NON TRABALLES CON PRENDAS QUE COLGUEN SOBRE A MESA (collares, bufandas...). 
Convén recolle-lo pelo. Así evitarás arrastrar e volcar obxectos ou queimarte cos 
chisqueiros. Coloca as túas cousas nos lugares axeitados de modo que non dificulten o 
traballo. 

 

 Utiliza o material con MOITO CUIDADO, especialmente as lupas e microscopios, 
evitando golpes e forzar mecanismos. Se algo non funciona non o intentes reparar, 
avisa á profesora. 

 

 Presta especial atención aos PRODUTOS QUÍMICOS, nunca os mestures a menos que 
veña indicado no guión da experiencia e pon moito coidado en non derramalos nas 
mesas, o chan, a roupa ou a pel. 

 

 Non tires corpos sólidos nas PILAS e cando arroxes líquidos mantén aberta a billa da 
auga. 

 

 NON SE DEBEN MANTER OS CHISQUEIROS PRENDIDOS NIN AS LÁMPADAS DOS 
MICROSCOPIOS CONECTADAS MENTRES NON SE UTILIZAN. Así aforrarás e evitarás 
accidentes. 

 

 Cando remate a experiencia, LIMPA E ORDENA TODO O MATERIAL EMPREGADO. 
Comproba que todo queda en perfecto estado de uso, os aparatos eléctricos 
desconectados, as billas pechadas, etc.  

 

 LAVA AS MANS  antes de saír e espera a que a profesora che indique que podes 
abandonar o laboratorio. 

 

 


