
Normas de organización e
funcionamento

CPI Virxe da Saleta

1



Índice
 1  Introducción.................................................................................................4

 2  Órganos de goberno...................................................................................4

 2.1  Órganos colexiados de goberno................................................................................4

 2.2  Órganos unipersoais de goberno..............................................................................5

 2.3  Órganos de coordinación docente.............................................................................5

 3  Do profesorado...........................................................................................7

 3.1  Obrigas do profesorado.............................................................................................7

 3.2  Dereitos......................................................................................................................9

 3.3  Obrigas dos profesores da garda............................................................................10

 3.4  Obrigas dos/as Profesores/as Titores/as.................................................................11

 3.5  Sobre os deberes....................................................................................................12

 4  Do alumnado.............................................................................................13

 4.1  Dereitos....................................................................................................................13

 4.2  Obrigas....................................................................................................................15

 4.3  Delegados e Xunta de delegados...........................................................................15

 5  Sobre pais e nais......................................................................................17

 5.1  Dereitos....................................................................................................................17

 5.2  Obrigas....................................................................................................................18

 5.3  Información aos pais................................................................................................18

 6  Persoal non docente.................................................................................19

 6.1  Dereitos do persoal non docente.............................................................................19

 6.2  Deberes do persoal non docente............................................................................19

 6.3  Funcións do encargado de mantemento.................................................................19

 6.4  Funcións de coidadores/as de comedor.................................................................20

 7  Recursos...................................................................................................21

 7.1  Aulas........................................................................................................................21

 7.2  Aula de Psicomotricidade........................................................................................21

 7.3  Ximnasio e Polideportivo.........................................................................................22

 7.4  Aula de Idiomas.......................................................................................................22

 7.5  Aulas de Informática................................................................................................22

2



 7.6  Laboratorio...............................................................................................................22

 7.7  Aula de Música........................................................................................................22

 7.8  Aula de Plástica.......................................................................................................22

 7.9  Aulas de PT..............................................................................................................22

 7.10  Aula de AL..............................................................................................................22

 7.11  Aula-obradoiro de Tecnoloxía................................................................................23

 7.12  Biblioteca...............................................................................................................23

 8  Atención ao alumnado accidentado, indisposto ou que necesite mudarse.

.......................................................................................................................25

 8.1  Información, comunicación e confidencialidade......................................................25

 8.2  As medidas sanitarias básicas no propio Centro serán as seguintes:....................25

 8.3  Procedemento para a atención do alumnado indisposto ou accidentado..............26

 8.4  Procedemento para a atención do alumnado que necesite mudarse.....................26

 9  Normas de convivencia.............................................................................27

 9.1  Normas de convivencia de carácter xeral...............................................................27

 9.2  Entradas e saídas....................................................................................................28

 9.3  Clases......................................................................................................................30

 9.4  Comedor..................................................................................................................32

 9.5  Recreos....................................................................................................................32

 9.6  Transporte................................................................................................................33

 9.7  Faltas de asistencia.................................................................................................34

 9.8  Actividades complementarias e extraescolares......................................................34

 10  Regulamento Disciplinario......................................................................35

 10.1  Conductas leves contrarias á convivencia............................................................35

 10.2  Correccións ás condutas leves contrarias ás normas de convivencia..................38

 10.3   Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia.......................................41

 10.4  Correccións ás condutas gravemente prexudiciais...............................................42

 10.5   Resolución  do  procedemento  de  corrección,  reclamacións  e  execución  de

medidas...........................................................................................................................46

 11  Anexos.....................................................................................................47

3



 1 Introducción
O presente documento ten como obxetivo garantir o mellor funcionamento 
posible do CPI Virxe da Saleta, así como facilitar a convivencia entre todos os 
membros da comunidade educativa. 

A lexislación aplicada na realización deste documento é a seguinte:

• En primeiro lugar, o regulamento dos CPI, establecidos na Orde 3 de 
outubro de 2000 e o Decreto 7/1999. 

• Real Decreto 732/1995 de 5 de maio de 1995, dereitos e deberes do 
alumnado e normas de convivencia (BOE 2 de xuño)

• Lei 4/2011 do 30 de xuño e o Decreto 8/2015, pola que se establecen os 
dereitos e deberes dos/das alumnos/as e as normas para garantir a 
convivencia nos centros, e o Decreto 324/1996 no que se aproba o 
Regulamento orgánico dos centros de educación secundaria. Como 
dicimos, este Regulamento, estas Normas, desenvolven a normativa 
vixente, e en ningún caso se deben opoñer a ela.

• Lei Orgánica 8/2013 para a Mellora da Calidade Educativa.

• Lei Orgánica de Educación

 2 Órganos de goberno
As competencias dos órganos de goberno deste centro establécense no 
Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro, polo que se implantan e regulan os centros 
públicos integrados de ensinanzas non universitarias.

 2.1 Órganos colexiados de goberno
• Consello Escolar:

O Consello Escolar do Centro é o órgano a través do que participan na súa 
xestión os distintos membros da comunidade escolar.

Composición:

◦ O director/a, que será o seu presidente/a

◦ Xefes/as de estudos: educación primaria e secundaria

◦ Secretario/a (con voz e sen voto)

◦ Seis profesores/as elixidos polo Claustro

◦ Tres representantes dos pais/nais ou titores/as dos alumnos/as

◦ Tres representantes dos alumnos/as
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◦ Un representante do persoal de administración e servizos

◦ Un representante do concello

• Claustro de Profesores: 

O Claustro de profesores/as é 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 todos os aspectos docentes del.

Está integrado pola totalidade dos profesores/as que presten servizos nel e 
será  presidido polo director/a.

 2.2 Órganos unipersoais de goberno
• Dirección: 

O director/a é o responsable, en xeral, do funcionamento e da xestión do 
centro, e, en particular, da actividade docente, actuando en consonancia co 
Consello Escolar e Claustro de profesores, seguindo a normativa vixente e as 
directrices emitidas pola Administración educativa. 

• Secretario/a.

• Xefatura de estudos.

 2.3 Órganos de coordinación docente
• CCP: 

É o órgano de coordinación dos diferentes equipos e departamentos docentes.

• Departamentos: 

Son os órganos básicos de participación docente na educación secundaria, 
baseados nos principios do traballo en equipo. Estarán compostos por todos os 
profesores/as que impartan o ensino propio das áreas, e materias asignadas ó 
departamento. Os departamentos existentes neste centro son: ciencias 
naturais, educación física, inglés, lingua castelá e literatura, lingua galega e 
literatura, matemáticas, música, relixión católica, tecnoloxía, xeografía e 
historia e orientación.

• Equipo de actividades extraescolares: 

Terán carácter de complementarias aquelas actividades didácticas que se 
realizan co alumnado en horario lectivo e que, formando parte da 
programación, teñen carácter diferenciado polo momento, espazo ou recursos 
que utilizan.

Terán carácter de extraescolares aquelas que, sendo organizadas polo centro e 
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figurando na programación xeral anual, se realizan fóra do horario lectivo e nas
que a participación é voluntaria.

Actividades fóra da localidade ou do centro: para o desenvolvemento das 
actividades extraescolares que se realicen fóra da localidade onde está situado
o centro, deberá contarse, polo menos, cos seguintes requisitos:

• a) Aprobación do Consello Escolar.

• b) Aprobación na CCP onde quedará reflexado o profesorado que 
acompañe ao alumnado, preferentemente o/a titor/a.

• b) Autorización escrita dos país, nais ou do titor/a legal.

• c) Os alumnos/as serán acompañados polo profesorado correspondente 
na proporción dun profesor/a por cada unidade. Poderá un profesor/as 
acompañar a máis dunha unidade sempre e cando o total de alumnos/as 
non exceda os 25 ou 30 (segundo sexa educación infantil e primaria ou 
educación secundaria).

No consello escolar de principio de curso presentaránse as actividades 
complementarias e extraescolares previstas, establecendo, ademais, as 
actividades de carácter común para todo o centtro (festival de Nadal, 
Entroido…).

Os pais/nais dos alumnos/as firmarán unha autorización  particular para cada 
actividade, sendo informados coa debida antelación do día, hora, duración e 
lugar desta.

Tendo en conta o novo protocolo para protección de datos e para documentar 
as actividade e publicalas no páxina web do centro, ao principio do curso 
solicitarase unha autorización aos pais, nais titores/as legais para realizar fotos 
e vídeos e publicalos (anexo I). Terase en conta a posible difusión nos medios 
de comunicación (prensa, radio, televisión...)

Os desprazamentos  en autobus para ditas actividades correrán a cargo do 
centro sempre que haxa dispoñibilidade económica. As entradas ós museos, 
cines, teatros, exposicións, etc., correrán  a cargo das familias do alumnado, 
agás os casos de alumnos con graves dificultades socio-económicas que 
poideran apreciar os titores do alumnado, nos que se fara o centro  cargo da 
totalidade do gasto do alumnado na devandita situación.

• Equipo de Normalización Lingüística: 

Constitúese para potenciar o uso da lingua galega dentro do ámbito educativo.

Composición: 

◦ Un profesor/a que imparta docencia na educación primaria
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◦ Un profesor/a que imparta docencia na educación infantil

◦ Un profesor/a que imparta docencia na educación secundaria

◦ Tres alumnos/as

◦ Un membro do persoal non docente

Coordinación: será desempeñada por un profesor/a do equipo, 
preferentemente con destino definitivo no centro. Será nomeado polo director/
a, desempeñando as súas funcións durante catro anos.

• Departamento de Orientación

Composición e competencias: Orde 3 de outubro de 2000, Decreto 7/1999 e 
Orde do 24 de xuño de 1998 pola que se establece a organización e o 
funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade 
Autónoma de Galicia regulada polo Decreto 120/1998. Está formado polo xefe/a
de departamento, que exerce de orientador/a, profesor/a de PT de primaria e 
profesor/a de PT de ESO e  especialista en Audición e Linguaxe.

 3 Do profesorado

 3.1 Obrigas do profesorado
Tendo en conta a Lei orgánica de educación (LOE), artigo 91 e a Lei 4/2011 de 
convivencia, establécense as seguintes obrigas do profesorado:

• Asistencia puntual ás clases e a todas as restantes actividades que 
figuran no seu horario persoal, así como aquelas reunións ás que sexa 
convocado de acordo coa programación xeral e a normativa legal 
vixente.

• Programar e ensinar as áreas e mateiras que teña recomendados. 
Adaptar o seu traballo ós obxectivos fixados polo equipo de ciclo ou 
departamento didáctico correspondente, e ás posibilidades e intereses 
reais de cada grupo concreto de alumnos/as.

• Orientación educativa e académica dos alumnos. Atención ao seu 
desenvolvemento intelectual, social e afectivo do alumnado.

• Respectar a dignidade persoal dos alumnos/as, evitando calquera tipo de 
trato degradante ou humillante, asi como respectar as súas conviccións 
morais, relixiosas e ideolóxicas.

• Non discriminar a ningún alumno/a por razón de raza, sexo, lingua, 
capacidade económica, nivel social, discapacidade ou procedencia.
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• Informar os seus alumnos/as e os seus pais  da programación, 
obxectivos, contidos mínimos e criterios de avaliación do ciclo ou curso 
que lle corresponda.

• Fixar as datas das probas de avaliación de xeito que os alumnos/as 
dispoñan de tempo suficiente  para preparalas, así como asignarlles a 
ditas probas o tempo necesario para realizalas.

• Levar a cabo unha avaliación continua e cualificar os alumnos/as con 
plena obxectividade.

• Amosar ós alumnos/as os traballos de avaliación corrixidos, para que 
estes poidan ver os seus progresos e as súas deficiencias.

• Recibir ós alumnos e os seus pais ou titores/as legais, cando estes o 
soliciten a través do titor/a correspondente e no horario que os 
profesores/as establezan.

• Cubrir diariamente o parte de faltas do alumnado.

• En Educación Primaria, os profesores deberán anotar os deberes e o 
tempo estimado para a súa realización. Deberán respetar os tempos 
máximos establecidos no punto 3.5.

• Esperar a que os alumnos abandonen a aula nas sesións anteriores aos 
tempos de lecer e a saída.

• Participar na vixilancia dos recreos a través das quendas ou gardas 
establecidas.

• Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a 
identidade, integridade e dignidade persoais de todos os membros da 
comunidade educativa. Contribuir a que as actividades do centro ocorran
nun clima de respeto e tolerancia.

• Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado 
ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos
complementarios e extraescolares, corrixindo, cando lle corresponda a 
competencia, as condutas contrarias á convivencia do alumnado ou, no 
caso contrario, poñéndoas en coñecemento dos membros doequipo 
directivo do centro.

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

• Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á 
Administración educativa das alteracións da convivencia, gardando 
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reserva e sixilo profesional sobre a información e as circunstancias 
persoais e familiares do alumnado.

• Asistir as reunións, CCPs, claustros, consellos e avaliacións 
correspondentes. No caso de ausencia nestas procederase da seguinte 
maneira: 

◦ No caso dos claustros e consellos, computarase una sesión.

◦ No caso das avaliacións, computarase unha sesión por cada hora de 
reunión, aproximadamente.

• Xustificar as súas ausencias e atrasos ante o órgano competente. 
Deberán cubrir debidamente o anexo IV ou V e entregalos en xefatura 
no menor tempo posible.

• Informar o antes posible ao centro no caso dunha ausencia. No caso da 
ESO,  se esta ausencia é prevista, o profesor deberá apuntarse no libro 
de gardas e deixar actividades para ser realizadas coa supervisión do 
profesor de garda. No caso de Primaria, o mestre informará ao xefe de 
estudos da ausencia. Este farao constar no libro de sustitucións.

• Cumprir e facer cumprir as normas deste Regulamento.

 3.2 Dereitos
• A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado 

no que se preserve en todo caso a súa integridade física e moral.

• A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da 
convivencia escolar e da educación integral do alumnado.

• A que se lle recoñezan as facultades precisas para manter un adecuado 
ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos
complementarios e extraescolares.

• Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes.

• A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado 
pola Administración educativa.

• A acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na 
conflitividade escolar e recibir os estímulos máis axeitados para 
promover a implicación do profesorado en actividades e experiencias 
pedagóxicas de innovación educativa relacionadas coa convivencia e a 
mediación.

• A ser informado e informarse do funcionamento do centro e dos 
resultados das reunións do Consello Escolar, comisións, etc.
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• A participar na xestión do centro a través dos órganos establecidos para 
o efecto.

• A comunicarlle á dirección calquera suxestión, queixa ou problema, e, se 
esta o cre oportuno, a incluílo na orde do día do seguinte claustro.

 3.3 Obrigas dos profesores da garda
• Consultar no libro de gardas as ausencias previstas e asinar.  Facer 

constar toda anormalidade detectada durante a mesma.

• Atender a todo alumno/a que esté sen profesor. Substituír os 
profesores/as ausentes, podendo realizar cos alumnos algunha actividade
educativa que beneficie o grupo.

• En secundaria percorrer as dependencias do Centro nos primeiros 
minutos da garda para detectar a existencia dalgún grupo desatendido 
ou calquera outra circunstancia anómala. 

• Facerse cargo das posibles incidencias durante a hora de garda 
(expulsións, indisposicións, etc). Para isto, deberá permanecer no 
departamento no caso de secundaria e na sala de profesores no caso de 
primaria, durante toda a sesión.

• No caso de haber máis grupos con profesor/a ausente que profesores/as 
de garda, estes poderán xuntar os grupos e facer unha actividade 
conxunta.

• O profesorado de primaria será informado polo xefe/a de estudos, 
verbalmente ou por escrito, da ausencia dalgún profesor/a e do grupo no 
que ten que facer a substitución. No caso de haber varios profesores/as 
dispoñibles na mesma hora, farán a substitución de xeito rotativo.

• Na garda de recreo velará pola normalidade nos patios.

• Na garda de bus, o profesor deberá estar 15 minutos antes do horario 
da entrada. Será o encargado de abrir as portas. Distribuiranse da 
seguinte maneira: un mestre na cancela, outro na entrada do edificio de 
Primaria e o profesor de ESO vixiando o alumnado de secundaria. Na 
saída, un dos profesores pechará a cancela unha vez que suban todos os 
alumnos ao transporte, momento no cal os buses poderán arrancar.

• Na garda de biblioteca, o profesor/a velará polo mantemento da orde 
nas dúas salas, atenderá as dúbidas do alumnado, supervisará a 
impresión de documentos e o uso didáctico dos ordenadores e 
introducirá no programa Meiga de préstamo os libros que leven ou 
devolvan os alumnos.
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 3.4 Obrigas dos/as Profesores/as Titores/as 
Tendo en conta o decreto 7/1999, cada grupo de alumnos/as terá un titor/a. As 
titorías serán designadas polo director/a, por proposta dos xefes/as de estudos,
entre os profesores/as que impartan docencia a todo o grupo. No caso de ESO, 
procurarase que a designación recaia no profesor/a con maior número de horas
de docencia no grupo. No caso de primaria, reuniranse os mestres de Infantil e 
Primaria co xefe de estudos para repartir as titorías da forma mais convinte 
para o centro. No caso de non chegar a un acordo, cada mestre elexirá titoría 
tendo en conta a antigüedade no centro. Terá as seguintes obrigas:

• Ser o coordinador/a de todo o que atinxe ó grupo.

• Proporcionar ó principio do curso ós pais, nais ou titores/as legais 
información documental sobre todo o referente a: calendario escolar, 
horarios, horas de titoría, actividades extraescolares e complementarias 
previstas e programas escolares a través da reunión de inicio de curso. 

• Informar ao inicio de curso aos alumnos/as das normas, obrigas, 
calendario escolar e o horario escolar e calquera outra información que o 
titor considere oportuno.

• Recibir ós pais ou titores/as legais nas horas establecidas según 
disponibilidade e previa cita para poder conseguir a información 
pertinente.

• Levar o control das faltas de asistencia e puntualidade, que os pais 
deberán xustificar cubrindo e asinando un modelo que lle facilitará o 
titor/a para tal fin (anexo II).

• En Educación Primaria, coordinar os deberes fixados polos especialistas, 
para que o reparto entre as distintas materias sexa o mais equitativo 
posible.

• Informar o equipo de profesores/as do grupo de alumnos/as das súas 
características, especialmente naqueles casos que presenten problemas 
específicos, co fin de solicitar os oportunos asesoramentos  e apoios.

• Organizar e presidir as sesións de avaliación do seu grupo.

• Entregar os boletíns de cualificacións á fin de cada avaliación, na data 
fixada polo Claustro.

• Participar no desenvolvemento do Plan de Acción Titorial e nas 
actividades de orientación, baixo a coordinación do xefe/a de estudos, 
que proceda, e colaborar co departamento de orientación do Centro nos 
termos que se establezan.
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• Coordinar as adaptacións curriculares necesarias para os alumnos/as do 
seu grupo.

• Procurar a colaboración do departamento de orientación para resolver os 
casos problemáticos que xurdan, solicitando os informes oportunos.

• Informar aos alumnos/as e os seus pais de todo aquilo que lles afecte en 
relación coas actividades docentes e o rendemento académico.

• Orientar as demandas e inquedanzas do alumnado, e mediar, en 
colaboración co delegado/a do grupo, ante o resto do profesorado, 
alumnado e equipo directivo, nos problemas que se presenten.

• Coñecer as características de cada alumno/a mediante a análise do seu 
expediente académico e do  resto dos documentos existentes no Centro, 
así como os aspectos de tipo familiar e social que poidan repercutir no 
rendemento escolar.

• Cubrir os documentos oficiais propios do grupo.

• Facilitar a integración do alumnado no grupo e fomentar a súa 
participación nas actividades do Centro.

• Favorecer, xunto co departamento de orientación, o proceso de 
maduración vocacional, orientando e asesorando o alumnado sobre as 
súas posibilidades académicas e profesionais.

 3.5 Sobre os deberes
O Centro establece un tempo máximo adicado as tarefas escolares na casa, 
tendo en conta a etapa educativa. 

Serán reguladas da seguinte maneira:

• Na etapa de Educación Infantil non se contempla a realización de tarefas 
fora do horario lectivo, excepto actividades de iniciación á lectura.

• En 1º e 2º de Primaria, as tarefas escolares nunca sobrepasarán un 
tempo de media hora diaria, dándolle prioridade á lectura coa finalidade 
de crear un hábito lector.

• En 3º e 4º de Primaria, o tempo máximo establécese nunha hora diaria.

• En 5º e 6º de Primaria, as tarefas non sobrepasarán a hora e media.

• Na etapa de Secundaria, non se establece regulación.

Os profesores anotarán nun espacio habilitado no encerado as tarefas 
encomendadas e a duración estimada, respetando sempre estos tempos 
máximos. O titor/a actuará como coordinador cos especialistas para que o 
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reparto sexa o mais equitativo posible entre as distintas materias.

 4 Do alumnado

 4.1 Dereitos
(Baseado no Real Decreto 732/1995, título II e lei 4/2011 de convivencia, artigo
7)

• A recibir unha formación que asegure o pleno desenvolvemento da súa 
personalidade.

• Ás mesmas oportunidades de acceso ós distintos niveis de ensino. Dita 
igualdade de oportunidades será promovida mediante:

◦ A non discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, capacidade 
económica, nivel social, conviccións políticas, morais ou relixiosas, así 
coma por discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera 
outra condición ou circunstancia persoal ou social.

◦ Establecemento de medidas compensatorias que garanten a 
igualdade real e efectiva de oportunidades.

◦ A realización de políticas educativas de integración e de educación 
especial.

• A que o seu rendemento escolar sexa avaliado con plena obxectividade.

• A recibir orientación escolar e profesional co fin de conseguir o máximo 
desenvolvemento persoal, social e profesional segundo as súas 
capacidades, aspiracións ou intereses.

• A que súa actividade académica se leve a cabo nas debidas condicións 
de seguridade e hixiene.

• Ó respecto a súa liberdade de conciencia, as súas conviccións relixiosas, 
morais e ideolóxicas, así coma a súa intimidade no que respecta a ditas 
crenzas ou conviccións.

• Ó respecto a súa integridade física e moral, así coma a súa dignidade 
persoal, non podendo ser obxecto en ningún caso de tratos vexatorios ou
degradantes.

• A que se reserve toda aquela información acerca das súas circunstancias 
persoais ou familiares. Non obstante, os centros deberán comunicar á 
autoridade competente as circunstancias que poidan implicar malos 
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tratos para o alumno/a ou calquera outro incumprimento dos deberes 
establecidos polas leis de protección de menores.

• A participar no funcionamento e na vida dos centros, na actividade 
escolar e na xestión dos mesmos, a través do órgano de goberno para o 
que foron elixidos, de acordo coa normativa vixente.

• A elixir mediante sufraxio directo e secreto os seus representantes no 
Consello Escolar, así coma os delegados/as de grupo nos termos 
establecidos na lei vixente.

• A formar xuntas de delegados que terán as atribucións, funcións e 
dereitos que consten no regulamento.

• A non ser sancionados polo exercicio das súas funcións como portavoces 
dos alumnos/as nos termos da normativa vixente.

• A ser informados polo membros da xunta de delegados/as e polo 
representante da asociación de alumnos/as.

• Á liberdade de expresión sen prexuízo dos dereitos de todos os membros 
da comunidade educativa.

• A manifestar a súa discrepancia respecto as decisións educativas que lles
afecten.

• A reunirse nos seus centros docentes para actividades de carácter 
escolar ou extraescolar que formen parte do Proxecto Educativo do 
Centro, así coma para aquelas outras que teñan una finalidade educativa
ou formativa, previa petición á dirección do centro.

• A percibir as axudas precisas para compensar posibles carencias de tipo 
familiar, económico e sociocultural. É competencia da administración 
educativa garantir este dereito mediante bolsas e outros servizos de 
apoio.

• Á axuda precisa no caso de accidente ou enfermidade prolongada, sexa a
través da orientación requirida, material didáctico ou outras axudas 
necesarias para que dita ausencia do centro non supoña un detrimento 
do seu rendemento escolar.

• Cando non se respecten os dereitos dos alumnos/as ou cando calquera 
membro da comunidade educativa impida o exercicio de ditos dereitos, o
órgano competente do centro adoptará as medidas que procedan 
conforme a lexislación vixente, e previa audiencia dos interesados/as e a 
consulta no seu caso ó Consello Escolar.

• A participar na confección das normas de convivencia e na resolución 
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pacífica de conflitos e, en xeral, a participar na toma de decisións do 
centro en materia de convivencia.

 4.2 Obrigas
(Real Decreto 732/1995, título III e lei 4/2011 de convivencia, artigo 7)

• O estudo constitúe un deber básico dos alumnos/as e concrétase nas 
seguintes obrigas:

◦ Asistir a clase con puntualidade e participar nas actividades 
orientadas o desenvolvemento dos plans de estudo.

◦ Cumprir e respectar os horarios aprobados para o desenvolvemento 
das actividades do centro.

◦ Seguir as orientacións do profesorado respecto do seu aprendizaxe e 
mostrarlle o debido respecto e consideración.

◦ Respectar o exercicio do dereito ó estudo dos seus compañeiros/as.

• Os alumnos/as deben respectar a liberdade de conciencia e as 
conviccións relixiosas e morais, así como a dignidade, integridade e 
intimidade de todos os membros da comunidade educativa.

• Constitúe un deber dos alumnos/as a non discriminación de ningún 
membro da comunidade educativa por razón de nacemento, raza, sexo 
ou por calquera outra circunstancia persoal ou social.

• Os alumnos/as deben respectar o proxecto educativo e o carácter propio 
do centro, de acordo coa lexislación vixente.

• Os alumnos/as deben coidar e utilizar correctamente os bens mobles e as
instalacións do centro, e respectar as pertenzas dos outros membros da 
comunidade educativa.

• Os alumnos/as teñen o deber de participar na vida e funcionamento do 
centro. 

• Conservar e facer un bo uso das instalacións e dos materiais do centro.

 4.3 Delegados e Xunta de delegados
Tendo en conta o Decreto 7/1999, cada inicio de curso constituirase a Xunta de 
delegados/as, que estará integrada polos representantes dos distintos grupos 
de alumnos de 5º e 6º de Primaria e de Secundaria. Estes grupos de 
alumnos/as elixirán no primeiro mes do curso, na clase de titoría e por sufraxio 
directo e secreto, un delegado/a (e un subdelegado/a, que o substituirá en caso
de ausencia) que os representará na Xunta de delegados/as. Rematada a 
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elección, o titor entregará un documento con todos os datos pertinentes 
(anexo III)

Os delegados/as de grupo terán as seguintes funcións:

• Asistir ás reunións da Xunta de delegados/as e participar nas súas 
deliberacións.

• Expoñer ó titor/a as propostas de mellora, suxestións e reclamacións do 
seu grupo, respecto ás decisións educativas que lles afecten.

• Fomentar a convivencia entre os alumnos/as do seu grupo.

• Colaborar cos profesores/as e co equipo directivo no bo funcionamento 
do Centro.

• Coidar, e inculcar ós seus compañeiros/as o bo uso do material de aula e 
instalacións en xeral.

• No caso da ESO, custodiar a chave da aula e  o parte de faltas. 
Encargarase do uso da cámara de fotos  cando o profesor o requira. 
Controlar o material da clase (folios, rotuladores...) e repoñelos na 
secretaría cando sexa necesario. Informar ao profesor de garda ou 
xefatura da ausencia do profesor.

Os delegados/as poderán ser revocados do seu posto, previo informe razoado 
dirixido ó titor/a, pola maioría absoluta dos alumnos/as que o elixiran. Neste 
caso procederase á elección do novo representante,  nun prazo máximo de oito
días.

As Xuntas de delegados/as terán as seguintes funcións:

• Recibir información dos representantes dos alumnos/as no Consello 
Escolar sobre os temas tratados nel que lles poidan afectar, así como 
informarlos dos problemas de cada curso ou grupo.

• Informa-los representantes dos alumnos no Consello Escolar dos 
problemas de cada grupo ou curso. 

• Elaborar informes para o Consello Escolar por iniciativa propia ou por 
petición deste. 

• Elevar ó equipo directivo propostas para a modificación do NOF, sobre 
todo aquilo que poida mellorar a marcha do Centro, dentro do ámbito da 
súa competencia.

• Informa-los alumnos e alumnas do centro das actividades da xunta de 
delegados. 

• Formularlles propostas ós xefes de estudios para a elaboración dos 
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horarios e ó xefe do equipo de actividades complementarias e 
extraescolares para a súa organización. 

• Debate-los asuntos que vaia trata-lo Consello Escolar no ámbito da súa 
competencia e elevar propostas de resolución ós seus representantes 
nel.

• Decidir secundar unha folga convocada oficialmente nos cursos de 3º e 
4º de ESO. Esta decisión debe ser comunicada á xefatura con 48 horas de
antelación. Os participantes da folga deberán traer un xustificante 
firmado polos seus pais/nais /titores legais indicando que fan folga.

O xefe/a de estudos facilitará á Xunta de delegados/as un espazo adecuado e, 
se é o caso, o material necesario para as súas reunións, sempre que o seu 
portavoz o solicite cun mínimo de 24 horas de antelación e non supoña a 
perturbación doutras actividades previstas.

 5 Sobre pais e nais

 5.1 Dereitos
Tendo en conta a lei 4/2011, os pais, nais ou titores legais teñen dereito:

• A ser respectados e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade 
educativa. 

• A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración 
socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, para o que 
se lles facilitará o acceso ao profesorado e aos membros dos equipos 
directivos dos centros docentes. 

• A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia 
nos centros docentes. 

• A ser oídos, nos termos previstos por esta lei, nos procedementos 
disciplinarios para a imposición de medidas correctoras de condutas 
contrarias á convivencia dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas. 

• A participar no proceso educativo a través de consultas e outros 
procedementos de participación directa que estableza a Administración 
educativa.

• Os pais, nais e titores legais do alumnado do CPI Virxe da Saleta non 
poderán visitar aos seus fillos/as durante o horario escolar, excepto 
durante al celebracións ou conmemoracións das que serán debidamente 
informados.
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 5.2 Obrigas
• Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en 

colaboración co profesorado e cos centros docentes. 

• Coñecer as normas establecidas polos centros docentes, respectalas e 
facelas respectar, así como respectar e facer respectar a autoridade e as 
indicacións ou orientacións educativas do profesorado no exercicio das 
súas competencias.

• Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade 
educativa.

• Fomentar, no caso dos alumnos que se incorporan a etapa de Infantil, a 
súa autonomía e o control de esfínteres. En ningún caso poderán enviar 
aos seus fillos/as con cueiro.

• Colaborar cos centros docentes na prevención e corrección das condutas 
contrarias ás normas de convivencia dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou
pupilas.

• Informar coa debida antelación se o alumno/a cambia de parada co 
debido impreso (anexo VII).

• Firmar o libro de entradas e saídas no caso de que o/a alumno/a non use 
o transporte escolar.

 5.3 Información aos pais
A principio de curso se lles entregará ós pais un díptico no que figura 
información xeral do centro. Horarios, dias lectivos e non lectivos, 
conmemoracións, direccións e teléfonos… Ademais, se lles facilitará un 
formulario para actualizar os datos, no que se incluirá a cláusula de 
información que aparece no Protocolo de protección de datos elaborado pola 
Consellería de Educación en abril de 2016 (anexos IA e IB).

Cada titor/a cubrirá os boletíns informativos ás familias do seu grupo de 
alumnos. Nel reflectiranse os resultados da avaliación e faranse constar 
aquelas observacións significativas.

No caso de pais/nais separados a comunicación sobre os resultados da 
avaliación así como as informacións que se facilitarán deberán realizarse 
aténdose ao disposto no Protocolo de protección de datos.

Sempre que se lles solicita información de carácter persoal aos pais/nais ou 
titores legais farase respetando o indicado en dito protocolo.
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 6 Persoal non docente
Tendo en conta a lei 4/2011:

 6.1 Dereitos do persoal non docente
• Gozar de respecto e consideración á súa persoa e a función que realizan. 

• Presentar peticións, queixas ou recursos, formuladas razoadamente, ante
os órganos de goberno que corresponda. 

• Elixir e ser elixido representante no Consello Escolar. 

• Celebrar reunións, respectando o normal desenrolo das actividades do 
centro. Estas reunións comunicaranse coa antelación debida ao Director/
a.

 6.2 Deberes do persoal non docente
• Cumprir o seu horario e exerce-las súas funcións respectando o Proxecto 

Educativo do Centro. 

• Colaborar na formación dun ambiente educativo que garanta os 
cumprimentos dos obxectivos do centro. 

• Cumpri-las normas destas Normas de Organización e Funcionamento. 

• Adoptar unha actitude de colaboración cos membros da comunidade 
educativa, favorecendo a convivencia no centro.

• Informar o antes posible de calquera ausencia e xustificala co impreso 
correspondente (anexo VI)

• No caso de persoal de limpeza, se estableceran prioridades ante unha 
ausencia ou calquera situación que impida a realización de todas as 
tarefas. Se priorizará a limpeza nas aulas de infantil, duchas e baños e 
nos casos de Primaria e Secundaria, limpar as aulas que mais o necesiten
e baleiras papeleiras.

 6.3 Funcións do encargado de mantemento
• Apertura e peche de portas de acceso do recinto escolar.

• Encendido, apagado e mentemento da calefacción.

• Control e manexo de reloxos, luces, timbres e alarmas.

• Recollida e entrega de correo.

• Mantemento e conservación das instalacións.
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• Limpeza de patios e papeleiras exteriores.

• Limpeza da pista deportiva.

• Reposición de material funxible nos aseos.

• Coidado das zonas verdes do centro.

 6.4 Funcións de coidadores/as de comedor
Ríxese pola Resolución de 18 de decembro de 1986 da Dirección Xeral de 
Traballo e pola Resolución do 20 de outubro de 2008 da Dirección Xeral de 
Relacións Laborais. Considéranse como propias as seguintes funcións: 

• Guiar e/ou axudar ao alumnado na realización de actividades de cuidado,
hixiene e aseo persoal. 

• Guiar e/ou axudar ao alumnado na realización de actividades dirixidas á 
adquisición de hábitos alimentarios e de autonomía. 

• Guiar e/ou axudar ao alumnado a desplazarse e participar activamente 
en actividades dentro e fóra do centro, nos casos do alumnado de Infantil
e nenos/as con mobilidade reducida.

• Outras posíbles funcións que indique a Dirección do centro para a mellor 
atención e coidado destes alumnos, coherentes coas propostas de apoio 
educativo. 

• O numero de coidadores é o asignado pola orde de comedores.

• As coidadoras de infantil encargaranse das mesas de infantil e do tempo 
de lecer velando polo bo comportamento e axudando na entrada á clase 
(lavando as mana, levandoos ao baño…).

• En ningún caso mudarán ao alumnado sen autorización escrita (Anexo 
XVIII) das familias.

• As coidadoras de primaria teñen asignadas certas mesas. Deben regular 
a saída: en primeiro lugar, sairán os nenos apuntados a actividades 
extraescolares. 

• Deben coidar o tempo de lecer posterior ao tempo de comedor.

• As coidadoras de secundaria controlan e serven as mesas. Manterán a 
orde mediante unha libreta onde apuntarán as incidencias mais 
salientables. Decidirán cando sae o alumnado e vixiarán o tempo de 
lecer do mediodía.

• Co obxetivo de protexer aos menores, deberán respetar o código de 
confidencialidade inherente ao seu posto. Nunca transmitirán 
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información do alumnado a persoas alleas nin familiares, remitindo a 
estes últimos ao titor/a ou xefe de estudos correspondente. 

• O incuprimento das normas poderá suponer o cese nas funcións.

 7 Recursos
O centro consta de tres edificios:

• O edificio principal, adicado principalmente a Educación Primaria, consta 
cos despachos de dirección, secretaría e a xefatura de estudos. Tamén 
acolle a Biblioteca, comedor e a sala de profesores. Como anexo atópase 
o Ximnasio.

• O edificio de Intantil está situado ao sur do edificio de primaria e consta 
de tres aulas de infantil e as aulas de PT de Infantil e Primaria e de AL.

• O edificio de Educación Secundaria está situado ao Norte, preto do 
polideportivo. Neste sitúanse, ademais das aulas de ESO, as aulas de 
informática, de música, de plastica, o taller, olaboratorio, o departamento
de orientación, a aula de PT e dous departamentos para uso dos 
profesores.

 7.1 Aulas
Nas aulas do CPI Virxe da Saleta temos na súa maioría unha equipación moi 
adecuada para a docencia. Nas aulas de Infantil, 1º, 5º e 6º de Primaria e todas
as de ESO hai pizarras dixitais.

Ademais, a maioría das aulas posúen pizarras tanto tradicionais como brancas, 
así como unha pequena biblioteca con diccionarios e atlas.

Lóxicamente, os alumnos deben coidar de todos estes recursos, sendo 
obrigatoria a reparación de calquera dano causado.

Os taboleiros das clases poderán ser utilizados, libre e de forma responsable, 
por todo o alumnado sempre  que o seu uso non dane o respecto, as crenzas 
ou as conviccións morais das persoas.

 7.2 Aula de Psicomotricidade
Actualmente, no edificio de Infantil, existe un aula de psicomotricidade 
destinada a xogos  e actividades lúdicas nos tempos de lecer para os 
alumno/as de Infantil.
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 7.3 Ximnasio e Polideportivo
Estas aulas estrán orientadas as materias de Educación Física de todas as 
etapas. Ademais, usaránse nos tempos de lecer tal como se establece no 
apartado correspondente.

 7.4 Aula de Idiomas
Esta aula está orientada a impartición da lingua estranxeira na etapa de EP.

 7.5 Aulas de Informática
As aulas de informática están reservadas para a a materia de Informática de 4º
de ESO. O resto do horario lectivo está a disposición das diversas materias. Ao 
principio de cada curso, farase un horario onde se establecen os turnos 
correspondentes. Como norma xeral , os alumnos de EI e primeiros cursos de 
EP terán preferencia á aula de informática do primeiro piso.

 7.6 Laboratorio
O laboratorio é a aula asignada ao departamento de Ciencias da ESO.

 7.7 Aula de Música
A aula de música está fortemente equipada, con equipo de son, piano, diversos
instrumentos, proxector... É, ademais, o lugar habitual de conferencias, aínda 
que o seu cometido principal é albergar as clases de música tanto de EP como 
de ESO.

 7.8 Aula de Plástica
Esta aula equipada con proxector, pantalla e mesas de debuxo está orientada 
para as clases de plástica de ESO.

 7.9 Aulas de PT
É a aula onde se imparten os apoios e os reforzos. Hay unha no edificio de 
Infantila (EI e EP) e no edificio da ESO.

 7.10 Aula de AL
Aula onde se atenden os alumnos con dificultades na audición e linguaxe. 
Atópase no edificio de Infantil
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 7.11 Aula-obradoiro de Tecnoloxía
O obradorio estará ocupado preferentemente polas clases de Tecnoloxía de 
ESO. No caso de que un grupo de alumnos necesiten as instalacións para algún
traballo manual durante os periodos de lecer terán que pedilo por escrito 
(anexo VIII). Estarán supervisados por un profesor .

 7.12 Biblioteca
A nosa biblioteca consta de dúas salas:

• Sala A, onde está o mostrador, 5 ordenadores con internet, impresora e 
os fondos preferentemente de secundaria (enciclopedias, atlas...)

• Sala B, onde está o proxector e os fondos de infantil e primaria e o rincón
de lectura.

Os libros están clasificados por materias e seguindo o sistema CDU. Cada  
materia está asociada a unha cor e a un número do 1 ao 9.

Na sala A, a literatura galega e castelá están ordenadas por orde alfabética 
segundo o apelido do autor. Na sala B, está ordeada por coleccións.

Horario de Biblioteca:

Secundaria: Os cinco recreos da mañá e os mércores, xoves e venres do 
mediodía.

Infantil e Primaria: nos recreos da mañá.

Normas xerais:

A biblioteca só se usará baixo a supervisión dun profesor e hai que estar en 
silencio.

Non se pode comer nin beber.

É imperativo coidar ben os libros (non se permite suliñar, nin manchar, nin 
dobrar). No caso de perda ou deterioro, repoñerase ou aboarase o seu importe.

O alumnado debe ser ordenado e deixar os libros onde estaban.

Débese usar o marcador para localizar os libros.

Os fondos deben ser devoltos no prazo estabrecido. No caso contrario,o alumno
infractor non poderá sacar libros durante un mes. Ademais, a non devolución 
dun libro no plazo establecido poderá significar a non asistencia a actividades 
extraescolares.

No uso dos ordenadores, o alumnado debe anotar ben os seus datos. Os 
ordenarores deben ser usador tan só con fins didácticos. No caso de estar 

23



usando o ordenador para outros fins, o alumno perderá o dereito ao seu uso 
durante ese tempo de lecer. Terán prioridade os alumnos que teñan que facer 
traballos. O uso da impresora será baixo a supervisión do profesor. Só se poden
imprimir traballos.

As normas de préstamo son as seguintes:

Non se prestan diccionarios nin enciclopedias.

Pódese levar en préstamo ata dous libros durante 15 días. Pódense renovar os 
libros de lectura durante unha semana máis.

Un día fixado polo equipo de Biblioteca préstase material audiovisual. Os dvds 
devolveránse á semana seguinte; ademais, os alumnos poden traer o seu pen 
pendrive para levar material dixital.

Pódese consultar os libros catalogados no seguinte enderezo:

http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/

BuscaAvanzada.aspx?CodigoBiblioteca=OEH011

Tamén haberá un listado coas películas e a música.

Préstamo do libro electrónico

Préstase só aos alumnos que firmen un compromiso de coidalo.

O préstamo durará 15 días. Pódese renovar o libro por unha semana máis 
(sempre que non haxa outra persoa anotada pendente do seu uso).

Os arquivos para instalar están nunha carpeta do ordenador da sala A.

Cando un alumno solicite o libro electrónico, borrarase o arquivo vello e 
instalaráselle só o arquivo novo (demasiados arquivos ralentizan o uso do 
aparello).

O alumno non poderá cambiar a configuración do dispositivo, por exemplo, 
instalando ou borrando arquivos pola súa conta. 

 O alumno devolverá o libro tal e como se lle emprestou, co cargador e o 
aparello cargado.

Os alumnos deben anotarse e borrarse na libreta específica de préstamo do 
libro electrónico.
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 8 Atención ao alumnado accidentado, indisposto ou que 
necesite mudarse.

 8.1 Información, comunicación e confidencialidade
Os/as pais/nais ou titores/as legais comunicarán ao titor/a do seu fillo/a 
calquera enfermidade ou situación médica que padeza o alumno/a e que 
consideren deba estar en coñecemento do Centro ( alerxias, asma……).

• Cando a situación médica dun alumno/a sexa valorada como importante 
ou de certa gravidade e que poida requirir de atención especial, esixe a 
presentación dun certificado médico, que debe ser entregado polos pais/
nais ou titores legais ao titor/a ou Equipo Directivo.  Así mesmo 
agrádecese calquer información que poida axudar ós nenos/as nun 
momento dado.

• Cada titor/a entregará o citado certificado ao Equipo Directivo caso de 
ser él/ela o/a receptor/a. 

• Os certificados médicos orixinais serán arquivados xunto co expediente 
do alumno/a. 

• O Equipo Directivo informará das situacións médicas certificadas aos 
demais profesores/as que lle imparten clases aos alumnos/as afectados.

 8.2 As medidas sanitarias básicas no propio Centro serán as 
seguintes: 

• Desinfección de rozaduras e pequenas feridas superficiais cos seguintes 
elementos: auga e xabón,  betadine, auga osixenada ou desinfectante e 
colocación dunha tiriña, gasa ou esparadrapo.

•  Aplicación de xel frío e/ou arnidol antiinflamatorio natural en caso de 
golpes sen ferida. 

• Cando se estime que o golpe , aínda que sexa sen ferida, poida ser 
perigoso  comunicaráselle á familia para que decida se deixalo/a no 
Centro ou recollelo/a para levalo/a a un exame médico. 

A administración ou aplicación doutros medicamentos ou medidas a un 
alumno/a por parte do persoal docente ou non docente do Centro  rexirase da 
seguinte maneira:

• Como norma xeral, o profesorado non administrará ningún medicamento 
ao alumnado. 
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• Se o alumno trae ao centro algún medicamento para tomar por si 
mesmo, será baixo a responsabilidade dos pais/nais ou titores legais que 
deberán informar debidamente ao titor/a e escribir e asinar unha 
autorización indicando as instruccións pertinentes. 

• En infantil, non se permite traer medicamentos, pero facilitaráselle ós 
pais ou a unha persoa autorizada pola familia co anexo XVIII que poidan 
vir administralo á hora que consideren oportuna.

• Así mesmo, recomendarase tanto neste coma nos outros niveis que 
cando un neno/a poida estar incubando unha enfermidade 
infectocontaxiosa ou pasando por un estado febril alto non acuda ó 
centro mentras eso dure para evitar posibles contaxios e malestar nos 
nenos/as.

 8.3 Procedemento para a atención do alumnado indisposto ou 
accidentado. 

• Cando un alumno/a se atope indisposto ou accidentado avisarase aos 
pais/nais ou titores para que pasen polo Colexio para facerse cargo del. 

• Se o accidente ou indisposición revestise gravidade avisaranse aos 
servizos de urxencia 112 e comunicaráselle á familia. Neste caso 
acompañará ao alumno o profesor/a titor/a ou outro profesor/a do Centro 
mentres non cheguen os seus familiares.

• En ningún caso o centro escolar decidirá o traslado dun alumno/a sen 
instrucións dos servizos de emerxencias (112 ou 061). 

• Os alumnos  de educación infantil e primaria  e 1º e 2º da ESO , non 
contan con “seguro escolar”. Os/as pais/nais facilitarán ao Centro un 
teléfono de contacto de urxencia para estes casos, que estarán na 
Secretaría para utilizarse en caso de urxencia ou indisposición. Cada 
principio de curso as familias cubrirán un documento de actualización de 
datos no que farán constar os teléfonos dispoñíbeis e marcado cun * o 
citado teléfono de urxencia (Anexo I-A).

 8.4 Procedemento para a atención do alumnado que necesite 
mudarse

• Os menores mudaranse sós si son autónomos, primando sempre o seu 
benestar e favorecendo a súa autonomía e o seu desenvolvemento 
persoal. 

• Como norma xeral, o profesorado non mudará ao alumnado. En ausencia 
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de personal auxiliar no noso centro, en caso de que non sexan aínda 
autónomos, serán as propias familias ou persoas autorizadas por escrito 
(anexo XVIII) quen se encargue de mudalos, evitando que teñan que 
pasar moito tempo sometido á angustia de non ser asistido. 

 9 Normas de convivencia
Tendo en conta os dereitos e deberes sinalados anteriormente, neste apartado 
concrétanse as normas de convivencia nos distintos momentos do periodo 
lectivo:

 9.1 Normas de convivencia de carácter xeral
• O centro permanecerá aberto ós alumnos/as e profesores de 9:15 a 

16:40. Non se permite a permanencia  no interior dos edificios sen 
autorización a todas as persoas que non sexan alumnos/as, profesores/as
ou persoal non docente. Para calquera trámite, acudirase ás oficinas do 
centro.

• A explanada principal de acceso ó centro queda reservada para uso 
exclusivo do transporte escolar en horario de comezo e finalización das 
clases.

• Todos os membros da comunidade escolar observarán a máxima 
puntualidade no seu horario, accedendo ó centro polo lugar asignado 
para cada un. 

• O alumnado debe permanecer no Centro durante todo o horario escolar, 
estando prohibido saír do recinto sen autorización. 

• Todo membro do colexio deberá coidar o mantemento da limpeza e a 
orde en todas as dependencias. Neste senso, é inaceptable calquera tipo 
de acción ou actitude que degrade o Centro, por exemplo: facer pintadas,
ensuciar paredes ou portas, raiar mesas, tirar papeis, etc.

• O alumno/a será responsable do lugar de traballo que ocupe e do 
material del, que deberá conservar en bo estado, utilizándoo para o seu 
uso específico. Esa responsabilidade esixirase tamén en todas as 
instalacións comúns (ximnasio, aulas específicas, comedor, autobús, 
etc.).

• Os alumnos/as que individual ou colectivamente causen danos de forma 
intencionada ou por neglixencia nas instalacións ou material do Centro 
quedan obrigados a reparar o dano causado ou a facerse cargo do custo 
económico da súa reparación.
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• Os alumnos/as que subtraian bens do Centro, dos compañeiros/as ou dos 
profesores/as e demais persoal, deberán restituílo. 

• Durante a realización de actividades complementarias e extraescolares 
que supoñan a saída do Centro, os alumnos/as quedan obrigados a 
cumprir as normas que establezan os profesores/as responsables da 
mesma.

• Para calquera actividade fóra do centro, os alumnos/as levarán un 
impreso de autorización para realizar dita saída, que terá que ser devolto
ó profesor/a firmado polo pai/nai ou titor/a na maior brevidade posible.

• Está prohibido o uso de móbiles, mp3 ou outros aparellos electrónicos, 
excepto como ferramente pedagóxica e sempre baixo a supervisión do/a 
profesor/a que o autorizou. Recomendamos desde o centro non traer 
móbil, xa que o alumnado ten a a súa disposición o teléfono do centro. 
No caso de traelo, deberá estar apagado e na mochila. 

• Como norma xeral, no caso de actividades extraescolares tampoco se 
permite o seu uso, salvo expresa autorización do profesor/a responsable. 
En todo caso deberán pedir permiso ó profesor para facer uso do teléfono
durante a actividade.

• No caso dun mal uso do móbil, tanto no centro como nas actividades 
estraescolares, o profesorado poderá requisalo. O alumno/a deberá 
apagar o móbil e este será entregado polo profesor en xefatura onde 
permanecerá custodiado ata a súa recollida polos pais. 

• Nos supostos  de utilización do móvil por parte das familias para 
captación de imaxes e gravacións en actos e festivais do centro, 
enténdese que se trata dunha imaxe que se obtén para un ficheiro 
familiar, polo que é responsabilidade da persoa que obtivo dita imaxe a 
súa correcta utilización, que debe respectar o establecido na Lei orgánica
1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor. Asi se lles 
notificará nunha circular correspondente.

• Está expresamente prohibido consumir ou traer alcohol ou outro tipo de 
drogas, vir ó centro baixo o seu efecto, fumar ou portar calquera obxecto 
perigoso.

• Están expresamente prohibidos todos os xogos que vaian en contra dos 
principios educativos do centro.

 9.2 Entradas e saídas
• Todo o alumnado transportado entrará unicamente polo acceso de 

transporte, e agardará á hora de entrada preto da entrada do edificio 
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correspondente (EP, ESO). No caso do alumando de EI, as coidadoras 
acompañaranos á cancela do patio de Primaria e deixaranos a cargo do 
profesorado de garda.

• O alumnado non transportado poderá acceder pola porta específica de 
peóns situada onda o parking para as familias.

• Os adultos responsables do alumnado que o acompañen ao centro 
educativo, deberán entrar pola porta indicada anteriormente. No caso de 
chegar fora do horario de entrada, deberán dirixirse á secretaría do 
centro e deixar o/a alumno/a, cun documento escrito que xustifique o 
retraso.

• No caso do alumnado de Infantil, os pais/nais/titores permanecerán xunto
á cancela ata que o alumnado quede baixo a custodia do profesorado de 
garda.

• Co obxetivo de favorecer a autonomía e a libre convivencia, nos casos de
Primaria e Secundaria os acompañantes abandonarán o centro 10 
minutos antes do inicio das clases, quedando o alumnado baixo a 
custodia do profesorado.

• As portas do recinto permanecerán pechadas excepto a do parking do 
profesorado durante o período lectivo, e só se abrirán 15 minutos antes 
das horas de entrada e saída. 

• No período que trascorre entre a chegada do alumnado transportado e o 
inicio das clases haberá profesorado de garda, tal e como estipula a Orde
do 23 de Xuño de 2011. Dito profesorado efectuará os labores de garda 
nese período. Ningún alumno poderá permanecer no centro antes de dita
hora a non ser que esté usando o servizo de almorzos no cole, 
xestionado pola ANPA e co custo económico correspondente.

• O alumnado procedente dos almorzos do cole estará custodiado polo/a 
cuidador/a ata 15 minutos antes do inicio do horario lectivo, momento no
que pasn a cargo do profesorado de garda.

• Nas entradas e saídas o alumnado debe proceder con orde, sen 
empurróns, nin berros.

• Ás entradas, despois de tocar o timbre, o alumnado de Infantil e Primaria 
formarán filas por cursos e entrarán dirixidos polo profesor 
correspondente. En Secundaria, entrarán cando o indique o profesor de 
garda.

• Durante as saídas, os alumnos de EP permanecerán en dúas filas en 
ambos lados do corredor cuberto mentras as coidadoras recollen os 
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nenos de EI. Cando o mestre o indique, poderán sair. Igualmente, os 
alumnos da ESO permanecerán no patio de secundaria, en filas, ata que 
saian os compañeiros e Infantil e Primaria. Cando o indique o profesor, 
poderán sair.

• Os adultos que leven aos alumnos/as deberán firmar no libro de saídas 
(anexo X). Non permanecerán no recinto ata 15 minutos da entrada e a 
saída do alumnado. Deberán aparcar no parking habilitado para pais e 
nais e sair pola porta correspondente.

• Na garda de bus, o profesor deberá estar 15 minutos antes do horario da 
entrada. Será o encargado de abrir as portas. Distribuiranse da seguinte 
maneira: un mestre na cancela, un no corredor de Infantil, outro na 
entrada do edificio de Primaria e o profesor de ESO vixiando o alumnado 
de secundaria. Na saída, un dos profesores pechará a cancela unha vez 
que suban todos os alumnos ao transporte, momento no cal os buses 
poderán arrancar.

• Durante o horario lectivo, soamente alumnado e persoal do centro 
poderán permanecer dentro dos edificios, salvo casos xustificados ou 
autorización expresa.

 9.3 Clases
Tendo en contas os deberes e obrigas tanto dos profesores coma do alumnado, 
o comportamento durante o tempo lectivo será o seguinte:

• Tanto no desenvolvemento das clases, como nos cambios de clase, o 
alumnado non poderá saír da aula. Nos cambios, permanecerán dentro 
da súa aula e sentados no seu lugar agardando en silencio a que chegue 
o profesor da seguinte sesión. Non é momento de ir ao aseo nin a outro 
lugar; para isto están os recreos.

• Como norma xeral, non poderá ir ao aseo, agás con permiso do profesor/
a.

• Non se poderá comer ou beber nas aulas, salvo casos excepcionais e 
sempre con autorización do profesor/a.

• O alumnado asistirá puntualmente ás clases e demais actividades 
académicas, segundo os horarios establecidos. Se non se presenta o 
profesor/as que lles corresponde, esperarán na aula durante dez minutos 
ó profesor/a de garda e seguirán as súas indicacións. Ó pasar este 
tempo, o delegado/a dará parte de que o seu grupo se atopa sen 
profesor/a.

• Se o/a profesor/a se tivese que ausentar por algún motivo durante uns 
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minutos, o alumnado permanecerá no seu asento, comportándose 
debidamente.

• Sempre que o alumno/a sexa amoestado e excluído da clase polo 
profesor/a, deberá presentarse ao profesor de garda ou na xefatura de 
estudos. O profesor/a deberá reflectir nun parte (anexo XII) dita 
amoestación e os seus motivos. A negación do alumno/a a presentarse 
na dirección suporá unha nova amoestación. 

• No caso de Primaria, ademais, haberá un axenda por aula onde se 
rexistrarán calquera incidencia ou conducta disruptiva que afecte o 
normal desenvolvemento da clase.

• Baixo ningún concepto poderá usarse o móbil durante a clase. Este 
deberá estar apagado e na mochila.

• Non se pode andar nos caixóns das mesas do profesorado nin no material
do mesmo. 

• Como foi descrito anteriormente neste documento, o comportamento 
durante as clases será correcto, favorecendo o desenvolvemento do 
proceso de ensino e aprendizaxe, respectando o dereito á educación dos 
compañeiros, valorando o labor docente do profesor/a e comportándose 
de forma civilizada e responsable:

◦ As intervencións orais realizaranse por orde e sempre autorizadas polo
profesor/a. 

◦ Débese atender as explicacións do/a profesor/a e cumprir as súas 
indicacións en todo momento.

◦  Hai que favorecer o clima de traballo. 

◦ Todas as intervencións hanse realizar de forma correcta e educada, 
empregando unha linguaxe axeitada. 

◦ O material e as instalacións deben ser coidados, comunicando 
inmediatamente os desperfectos detectados.

◦ Respectarase os compañeiros e compañeiras, e as dimensións persoal
e profesional do profesor ou profesora. 

• Está totalmente prohibido que o alumnado manipule o material TIC das 
aulas (ordenador, altavoces, proxector…) sen supervisión do profesor. 

• Nos cambios de clase o alumnado permanecerá dentro da aula sen facer 
ruído. 
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 9.4 Comedor
As horas de entrada ao comedor son as seguintes: EI e EP ás 14:30 e ESO ás 
15:00h. Como obxetivo xeral, preténdese que o alumnado adquira autonomía e
bos hábitos saudables fomentando o consumo de froita e a variedade de 
alimentos.

• No caso de EI, os/as mestres/as levarán aos seus alumnos ao comedor.

• O alumnado de EP saldrá da clase cando o indique o profesor e 
dirixiranse ao comedor de forma ordeada.

• O alumnado de ESO deberá esperar á entrada do edificio de primaria ata 
que o encargado de comedor, director ou xefe de estudos de a orde de 
entrada. Permanecerán en filas e gardando orde e silencio.

• Nas mesas de EP, haberá un xefe de mesa, preferentemente de 6º ou 5º 
de Primaria, encargado de servir a auga, apilar as bandexas ao rematar e
axudar á coidadora. Nas mesas de Infantil, serán as coidadoras as 
encargadas de axudar ao alumnado, potenciando a súa autonomía e os 
seus bos hábitos alimenticios.

• Nas mesas de ESO, cada alumno porá a súa bandexa á entrada do 
comedor. Turnaranse nas tarefas de recoller as bandexas e levalas á 
cociña. 

• O alumnado deberá lavar as mans e ir ao baño antes e despois do uso do
comedor.

• Non se poden levar obxetos nin apuntes ou libros ao comedor.

• O alumnado deberá comportarse no comedor con corrección e sen 
levantar demasiado a voz. 

• Deberá comer a cantidade que sexa posta na súa bandexa pola 
coidadora, que intentará que proben de todo.

• No comedor, as coidadoras deben ser respectadas e obedecidas. Levarán
parte de todos os acontecementos salientables e poderán castigar o mal 
comportamento tanto individual como colectivo. Se acontece unha 
incidencia grave, deberán comunicalo ao encargado de comedor, 
director/a ou xefe de estudos, que tramitará a falta según o código 
disciplinario.

 9.5 Recreos
Diferenciamos os recreo da mañá (11:30-12:00 en EI e EP, de 12:00 a 12:30 en 
ESO) dos recreo do mediodía (14:10- 15:10 luns e martes e de 14:10 a 15:00 
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nos mércores, xoves e venres na EI e EP).

Os espazos de lecer son os seguintes: para todas as etapas a biblioteca está 
disponible nos tempos de lecer da mañá e no caso de ESO, tamén nos recreos 
do mediodía. Os alumnos de Infantil disfrutarán do patio de Infantil e do de 
Primaria. Os días de choiva estarán na aula de psicomotricidade. Os alumnos 
de EP poderán disfrutar do patio de primaria e o ximnasio. Nos mediodías 
poderán acceder ao polideportivo en días preestablecidos. En Secundaria, os 
alumnos disfrutarán do patio de secundaria, ximnasio e polideportivo.

• En EI, o alumnado irá a buscar a froita acompañado do profesor/a e 
despois dirixiranse ao patio sempre acompañados dun profesor/a

• En EP, o alumnado sairá da aula cando o profesor o indique, dirixirase a 
recoller a froita e posteriormente ao patio.

• Na ESO, o delegado da clase debe esperar a que salgan os seus 
compañeiros e o profesor e pechar a porta. No caso dos recreos da mañá,
custodiará a chave durante o tempo de lecer e se algún compañeiro 
desexa subir á alula, deberá acompañalo. No do mediodía, cederá a 
chave á coidadora.

• Ao finalizar o tempo de lecer, o alumnado de Infantil, colocarase en fila 
no patio e entrará na aula acompañado do profesor.

• En Primaria, formarán filas na entrada principal e os profesores de garda 
indicarán a subida ás aulas.

• Non se pode xogar ao fútbol fora dos recintos e espazos habilitados para 
tal fin (ximnasio, polideportivo).

• Os alumnos deben pedir permiso ao profesor de garda para ir ao baño ou
á biblioteca (no caso de Infantil e Primaria).

 9.6 Transporte
• No transporte escolar rexen as mesmas normas que no centro escolar.

• O comportamento deberá ser, por tanto, correcto. De recibir queixas por 
parte do persoal do transporte, adoptaranse as medidas estipuladas 
neste documento.

• O alumnado usuario do transporte escolar ten o dereito e a obriga de 
utilizalo para desprazarse ao centro escolar. Só no caso de que o pai, nai 
ou titor/a legal procedan ao transporte do alumno/a, ou autoricen por 
escrito a que excepcionalmente o alumno/a se desprace por outros 
medios este poderá facelo. 
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• Cada alumno/a ten asignada unha liña e unha parada. Sendo tal servizo 
garante de acceso ao ensino de cada alumno/a, como tal debe ser 
utilizado. Non se pode cambiar nin de bus, nin de liña, nin de parada 
agás causa xustificada que debe ser solicitada á Dirección do centro.

• Subir e baixar sen empurrarse, dando preferencia aos/ás máis pequenos/
as, e facéndoo cando os autobuses estean parados.

• Non se poden abrir as ventás, e moito menos saír, sacar as mans ou tirar 
obxectos.

• Seguir as indicacións do chofer ou do coidador/a, e non molestalo ou 
distraelo.

• Ao baixar nas paradas, débese agardar a que o autobús marche antes de
cruzar a estrada.

• Nunca se deberá cruzar por diante ou detrás do autobús.

• Hai que gardar, en definitiva, as normas de convivencia habituais e 
tamén as normas de educación vial.

 9.7 Faltas de asistencia
• Cando un/unha alumno/a non asista ao colexio, deberá presentar, cando 

se incorpore, un xustificante, segundo modelo oficial do centro (anexo 
II), asinado polos pais ou titores legais, expresando o motivo da 
ausencia. O prazo estipulado para entregar o xustificante seá dunha 
semana.

• Se a falta de asistencia supera unha semana deberá achegarse 
xustificante médico.

• As faltas sen xustificar debidamente, e cando se sospeite algunha 
irregularidade que afecte a escolarización dun alumno/a, serán 
comunicadas ao servizo de asistencia social do Concello e a Inspección 
educativa.

• As faltas non xustificadas no prazo serán transmitidas aos adultos 
responsables.

• En calquera caso, ante un caso localizado de faltas reiteradas de 
asistencia ou puntualidade poñerase en marcha o protocolo de 
absentismo escolar.

 9.8 Actividades complementarias e extraescolares
• Temporalización. As actividades deberán marcarase coa maior antelación
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posible. Na medida do posible, quedarán marcadas durante o mes de 
setembro. Se non se poden fixar datas, cada departamento/curso 
expresará a súa intención de facer una ou varias saídas, e en que mes. 
Deste xeito, esta se incluirá na PXA e xa serán aprobadas en claustro e 
Consello.

• Como norma xeral, todas as actividades terán que ser aprobadas en CCP,
onde quedará decidida a data, horario e profesorado acompañante.

• O profesorado que organice una saída, deberá cubrir a nota según o 
modelo adxunto, cos seguintes datos:

◦ DATA, HORA de SAÍDA, HORA DE CHEGADA, Nº ALUMNOS, Nº 
PROFESORES, E BREVE DESCRIPCIÓN da actividade. Entregará coa 
maior antelación posible

◦ Unha copia en xefatura de estudos para facer as circulares.

◦ Unha copia ao encargado de actividade extraescolares para a reserva 
de autobús.

◦ Unha  copia ao encargado de comedor, para que teñan previsto o 
xantar.

• As actividade que non estean planificadas no inicio de curso e xurdan 
durante este, proporanse en CCP para a súa aprobación. Establécese un 
límite de actividades que impliquen saida do centro e/ou alteración do 
horario das aulas (especialmente en ESO), de 2 actividades por curso e 
mes, sen contar as conmemoracións.

• Para facilitar a xestión destas actividades, situarase un calendario 
ANUAL, por MESES na sala de profesores, onde cada profesor reflictirá as 
actividades organizadas ou previstas.

 10 Regulamento Disciplinario
A lei 4/2011 de convivencia e o decreto 8/2015 establecen dous tipos de 
conductas contrarias á convivencia: as leves e as gravementes perxudiciais 
coas súas medidas correctoras. Tendo en conta este marco legal, este 
regulamento establece:

 10.1 Conductas leves contrarias á convivencia
Sempre que se de unha conducta de este tipo, o profesor deberá reflexalo no 
parte correspondente. O CPI Virxe da Saleta establece dous tipos de conductas 
leves: 
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 10.1.1 Falta leve:
Poderán ser consideradas faltas leves as seguintes conductas:

• A actitude pasiva do alumno/a en relación coa súa participación nas 
actividades orientadas ó desenvolvemento dos plans de estudo, así 
como ás orientacións do profesorado respecto a súa aprendizaxe:

◦ Falta de responsabilidade ante o traballo persoal dentro e fóra do 
colexio.

◦ Falta inxustificada de material necesario e persoal para a 
consecución das actividades, así como o mal uso do mesmo.

◦ Negarse a saír ó encerado, a ler, a contestar preguntas do profesor/
a mostrando unha actitude negativa, provocadora ou pasiva.

• A falta de respecto ó exercicio do dereito ó estudo dos seus 
compañeiros/as sinalado no apartado d) do artigo 35 do Decreto de 
Dereitos e Deberes dos alumnos/as:

◦ Intervencións inoportunas que dificulten a atención dos 
compañeiros/as e o traballo do profesor/a.

◦ Non respectar a quenda de palabra.

◦ Correr e dar gritos na aula e noutras dependencias do centro sen 
que o requira algunha actividade docente.

◦ Saír das aulas sen permiso do profesor/a durante todo o horario 
lectivo, agás nos períodos de lecer.

◦ Abrir as ventás e asomarse sen autorización do profesor/a.

◦ Inxerir alimentos sólidos ou líquidos nas clases, salvo autorización 
do profesor/a.

◦ Non colaborar nas tarefas asignadas ó seu grupo de traballo e non 
respectar as opinións do resto dos seus compañeiros/as.

◦ Realizar exercicios na clase que non correspondan á materia que se
está a impartir nese momento sen o permiso do profesor.

◦ Pronunciar ou escribir frases despectivas e malsoantes cara ós seus
compañeiros/as.

◦ Copiar deberes, traballos ou exames.

◦ Non vir debidamente aseados de forma reiterada.

◦ Tirarse obxectos.
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• Causar polo uso indebido danos leves en locais, materiais ou 
documentos do centro (Incluíndo biblioteca, ximnasio, sala de 
informática, de música, laboratorio, etc.) ou nas pertenzas dos demais
membros da comunidade educativa.

◦ Tirar lixo ó chan ou cuspir na clase, escaleiras, corredores, etc.

◦ Golpear mobiliario, portas, ventás sen ocasionar roturas.

• Facer mal uso do material informático (visitar páxinas non autorizadas
polo profesor/a, manexar programas non educativos, etc.

• Amosar un comportamento inaxeitado na biblioteca, incluíndo facer 
mal uso do material propio da biblioteca. 

• Amosar un comportamento inaxeitado.

 10.1.2 Falta grave:
• A reiteración de faltas leves.

• Calquera falta leve que implique desafío leve á autoridade ao 
profesor/a.

• A falta inxustificada e reiterada de asistencia ás clases.

• A falta inxustificada e reiterada de puntualidade ás clases e demais 
actividades académicas.

• A falta de asistencia á clase a causa de ter algún exame ou proba nas 
horas lectivas próximas.

• Facer ameazas, insultos, pelexas ou calquera acto ofensivo entre 
compañeiros/as.

• Subtraer, romper ou manipular o parte da clase

• Entrar e saír do recinto escolar por sitio diferente á porta de entrada 
dos alumnos/as sen a debida autorización.

• Incorporarse ás clases ou abandonar o centro en horario distinto do 
comezo das clases sen pasar por dirección acompañados por un 
adulto.

• Entrar nos despachos, sala de profesores/as, etc., cando non se atope 
ninguén nelas, ou sen permiso expreso.

• Causar polo uso indebido danos non graves en locais, materiais ou 
documentos do centro ou nas pertenzas dos demais membros da 
comunidade educativa: 

◦ Escribir nas paredes, portas, mesas, etc.
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◦ Danar, extraviar ou sustraer documentos, libros ou material, 
pertencentes ó colexio, biblioteca, compañeiros/as ou 
profesores/as.

• Non dirixirse ó profesor/a de garda ou á xefatura de estudos no caso 
de non seguir o normal desenvolvemento das clases.

• Non entregar ós pais ou titores/as as comunicacións oficiais.

• Fumar en calquera dependencia do centro.

• Levar consigo tabaco, alcohol, ou outras substancias perigosas e 
prexudiciais.

• Manipular sen autorización do profesor/a todo o material do centro 
como: aparatos audiovisuais, material informático ou de son, 
ascensores, teléfonos interiores, así como todo tipo de material 
existente nos talleres, laboratorios ou aulas específicas.

• Facer xestos despectivos ou actos ofensivos a un profesor/a ou persoal
non docente.

• Todos os actos leves de indisciplina ou desconsideracións contra os 
membros da comunidade educativa.

• Calquera acto inxustificado que altere sen ser dunha forma grave o 
normal desenvolvemento das actividades do centro.

• Negarse a entregar calquera tipo de material non autorizado polo 
profesor, incluíndo os móbiles.

 10.2 Correccións ás condutas leves contrarias ás normas de 
convivencia

O decreto Decreto 8/2015 establece de forma xeral as seguintes correccións ás
conductas leves contrarias á convivencia e os seus responsables de aplicación:

Correccións Órgano Competente

Amoestación privada ou por escrito. O profesor/a do alumno/a ou titor/a, 
dando conta ó xefe/a de estudos; o 
xefe/a de estudos e o director.

Comparecencia inmediata ante a 
persoa que ocupe a xefatura de 
estudos 

O profesor/a do alumno/a ou titor/a, 
dando conta ó xefe/a de estudos.

Realización de traballos específicos en O profesor/a do alumno/a ou titor/a, 
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horario lectivo. dando conta ó xefe/a de estudos; o 
xefe/a de estudos e o director/a.

Realización, en horario non lectivo, de 
tarefas que contribúan á mellora e ao 
desenvolvemento das actividades do 
centro. 

O titor/a, o xefe/a de estudos.

Suspensión do dereito a participar nas 
actividades extraescolares ou 
complementarias do centro por un 
período de ata dúas semanas*.

O xefe/a de estudos ou o director/a.

Cambio de grupo por un período de ata
unha semana*. 

O xefe/a de estudos e o director/a.

Suspensión do dereito de asistencia a 
determinadas clases por un período de 
ata tres días lectivos. Durante o tempo 
que dure a suspensión, o alumnado 
deberá realizar os deberes ou traballos 
que se determinen para evitar a 
interrupción no proceso formativo*. 

O director/a, despois de comunicarllo á
nai/pai ou titor/a do alumnos e ao 
Comisión de Convivencia do Centro.

Suspensión temporal do dereito de 
asistencia ao centro por un período de 
ata tres días lectivos. Durante o tempo 
que dure a suspensión, o alumnado 
deberá realizar os deberes ou traballos 
que se determinen para evitar a 
interrupción no proceso formativo*. 

O director/a, despois de cominicarllo á 
nai/pai ou titor/a do alumnos e ao 
Comisión de Convivencia do Centro.

Toda conduta contraria á convivencia será recollida por escrito. No caso de 
Infantil e Primaria as incidencias quedarán reflectidas no Rexistro Xeral de 
Incidencias. No caso das condutas leves recollidas anteriormente, o profesor 
cubrirá o parte de faltas correspondente (anexo XII) en todas as etapas 
educativas. 

As correccións marcadas cun asterisco so poderán ser aplicadas se hai como 
mínimo unha falta grave firmada e despois de informar aos pais por parte de 
xefatura.

Para sistematizar as correccións, o centro establece o seguinte procedemento:
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A acumulación de incidencias por parte de un/unha alumno/a de Infantil ou 
Primaria suporá unha falta leve. 

A acumulación de 3 faltas leves suporá unha falta grave, co correspondente 
apercibimento aos pais ou titores legais do alumno/a.

A acumulación de 2 faltas graves suporá a suspensión do dereito a participar 
nas actividades extraescolares ou complementarias do centro por un período 
de ata dúas semanas. 

A acumulación de 3 faltas graves o director/a remitirá un apercibimento que 
implicará a suspensión do dereito de asistencia á clase dun máximo de tres 
días lectivos.

A partir da primeira expulsión de ata 3 días lectivos, unha nova falta grave 
suporá a suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 
complementarias do centro por un período de ata dúas semanas. Con 2 faltas 
graves despois desa expulsión, o director/a remitirá un apercibimento que 
implicará a suspensión do dereito de asistencia ó Centro dun máximo de tres 
días lectivos. 

A partir da segunda expulsión, con cada falta grave o director/a remitirá un 
apercibimento que implicará a suspensión do dereito de asistencia ó Centro 
dun máximo de tres días lectivos. Ademais, esta acumulación pode ser 
considerada como conduta gravemente prexudicial, coas consecuencias que 
iso implica.

En todos os casos de expulsión, o alumno deberá realizar tarefas que se 
determinen para evitar a interrupción do seu proceso formativo. O titor deberá 
encargarse de comunicarlle, con tempo suficiente, os traballos que os 
profesores afectados lle encomenden, e encargarse de recoller ao día seguinte 
as tarefas realizadas polo alumno.

Todas estas correccións aplicaranse sempre oído o alumno/a, o profesor/a - 
titor/a e, se procede, os pais.

Toda falta acarreará unha medida correctora proporcional a acción cometida 
polo alumno/a. Deberase ter en conta as circunstancias, o recoñecemento 
espontáneo dos feitos e o carácter de especial vulnerabilidade da víctima, tal 
como se establece o artigo 34 da Decreto 8/2015.

Terase en conta a idade do alumnado e as demais circunstancias persoais, 
familiares e sociais. Para estes efectos, poderase solicitar os informes que se 
consideren necesarios sobre as mencionadas circunstancias e recomendar, de 
ser o caso, ás nais e pais ou ás titoras ou titores ou ás autoridades públicas 
competentes a adopción das medidas necesarias (Lei de convivencia do 30 de 
xuño do 2011).
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Os traballos a realizar poder ser os seguintes:

• Realización de tarefas durante o tempo de lecer.

• Limpieza do comedor durante un periodo proporcional á conducta do 
alumno/a.

• Outros traballos, como a recollida de papeleiras, limpeza das aulas 
reparación de danos causados, se é o caso, etc.

• Cando o alumno dane voluntariamente ou por mal uso material escolar, 
terá que pagar o arreglo ou a súa sustitución, previa notificación aos 
pais. Se se trata de material de aula e se non é posible a identificación do
autor material do dano, os gastos correrán a cargo de todo o grupo.

No caso de usar material non autorizado polo profesor (móbil, consolas, mp3, 
etc.), este retirarase ata que sexan requeridos polos pais/nai ou titores/as, se 
alegan que é da súa propiedade.

 10.3  Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia
Considéranse condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos 
centros docentes: 

• As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as 
ameazas e as coaccións contra os demais membros da comunidade 
educativa. 

• Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade 
educativa por razón de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, 
capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, morais ou 
relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera 
outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

• Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado
e ao persoal de administración e de servizos que constitúan unha 
indisciplina grave. 

• 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 consonte o establecido polo 
artigo 28 da Lei 4/2011.

• A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a 
falsificación, alteración ou subtracción de documentos académicos. 
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• Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia 
grave ás instalacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os 
equipos informáticos e o software, ou aos bens doutros membros da 
comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción. 

• Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal 
desenvolvemento das actividades do centro, incluídas as de carácter 
complementario e extraescolar. 

• As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade 
persoal dos membros da comunidade educativa do centro, ou a incitación
a elas. 

• Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso 
para a saúde ou a integridade persoal de calquera membro da 
comunidade educativa. En todo caso, reputarase indisciplina grave a 
resistencia ou a neAs agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as 
ofensas graves, as ameazas e as coaccións contra os demais membros 
da comunidade educativa. 

• A negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto terceiro do 
artigo 11 da Lei 4/2011 cando se é requirido para iso polo profesorado. 

• A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á 
convivencia. 

• O incumprimento das sancións impostas

 10.4 Correccións ás condutas gravemente prexudiciais
Segundo o artigo 46 do decreto Decreto 8/2015, non poderán corrixirse as 
condutas gravemente perxudiciais para a convivencia do centro sen a previa 
instrucción dun procedemento corrector. Este poderá realizarse mediante 
dous procesos diferentes: o conciliado e común. 

Correspóndelle á dirección do centro decidir a instrución e o procedemento que
se vai seguir en cada caso, logo da recollida da necesaria información.

Segundo o tipo de falta cometida, esta poderá ser corrixida do seguinte xeito:

• Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á
mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro. 

• Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 
complementarias do centro por un período de entre dúas semanas e un 
mes. 

• Cambio de grupo. 
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• Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un 
período de entre catro días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo 
que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou 
traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso 
formativo. 

• Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período 
de entre catro días lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a 
suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se 
determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

• Cambio de centro. 

 10.4.1 Procedemento conciliado 
O procedemento conciliado pretende favorecer a implicación e o compromiso 
do alumno ou alumna corrixido/a e da súa familia, ofrecer a posibilidade de que
a persoa agraviada se sinta valorada, axudar a consensuar as medidas 
correctoras e facilitar a inmediatez da corrección educativa. 

O procedemento conciliado poderá aplicarse de se cumpriren os seguintes 
requisitos: 

• Que a alumna ou o alumno responsable dalgunha das condutas 
gravemente prexudiciais para a convivencia recoñeza a gravidade da súa
conduta, estea disposta ou disposto a reparar o dano material ou moral 
causado e se comprometa a cumprir as medidas correctoras que 
correspondan. 

• No caso de que haxa outros membros da comunidade educativa 
afectados pola súa conduta, que estes mostren a súa conformidade a 
acollerse ao dito procedemento. 

O procedemento conciliado non procederá nos seguintes casos: 

• Cando se aprecie que a conduta presenta unha especial e notoria 
gravidade. 

• Cando a persoa agraviada ou, para o caso de alumnado menor de idade 
non emancipado/a, as persoas proxenitoras ou representantes legais 
deste non comuniquen a súa disposición a acollerse ao procedemento 
conciliado. 

• Cando a alumna autora ou o alumno autor da conduta ou, de ser menor 
de idade non emancipada/o, as persoas proxenitoras ou representantes 
legais desta/e non comuniquen a súa disposición para acollerse ao 
procedemento conciliado. 
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• Cando xa se fixese uso deste procedemento de corrección durante o 
mesmo curso escolar, coa mesma alumna ou co mesmo alumno, para 
corrixir unha conduta semellante.

O procedemento conciliado require da instrución dun procedemento corrector, 
de acordo co previsto neste decreto.

Desenvolvemento do procedemento conciliado 

Cando a alumna ou o alumno ou, de ser menor non emancipada/o, as persoas 
proxenitoras ou representantes legais desta/e opten por corrixir a conduta polo 
procedemento conciliado, a dirección convocará a persoa docente designada 
como instrutor/a do procedemento corrector e as persoas afectadas a unha 
reunión, no prazo máximo dun día lectivo contado desde o remate do prazo 
para a comunicación da opción elixida. 

Na reunión, a persoa instrutora recordaralles ás afectadas e aos afectados ou, 
de ser menor non emancipada/o, ás persoas proxenitoras ou representantes 
legais destas/es que están a participar nun procedemento conciliado a que se 
someteron voluntariamente, e que iso supón acatar o acordo que derive deste. 
Tamén advertirá a alumna ou o alumno e, de ser o caso, as persoas ou 
representantes legais desta/e que as declaracións que se realicen formarán 
parte do expediente do procedemento corrector no suposto de que non se 
alcance a conciliación. 

Posteriormente, a persoa instrutora exporá e valorará a conduta que é obxecto 
de corrección facendo fincapé nas consecuencias que tivo para a convivencia 
escolar e paraos demais membros da comunidade educativa e, oídas as partes,
proporá algunha das medidas correctoras para aquela conduta. A continuación,
a persoa instrutora dará a palabra á alumna ou ao alumno e ás persoas 
convocadas para que manifesten as súas opinións sobre a conduta que se 
pretende corrixir e realicen as consideracións oportunas sobre a súa corrección.

A petición de desculpas por parte da alumna ou do alumno será tida en conta 
como circunstancia que condiciona a súa responsabilidade, á hora de 
determinar a medida correctora que se vaia adoptar. 

Finalmente, as persoas participantes no procedemento deberán acordar a 
medida correctora que consideren máis adecuada para a conduta da alumna 
ou do alumno e, se procede, as medidas educativas reparadoras referidas no 
artigo 35 deste decreto. Deberá quedar constancia escrita da conformidade 
coas medidas correctoras fixadas por parte do alumno ou da alumna autor/a da
conduta e da persoa agraviada ou, de ser menor non emancipado/a, das 
persoas proxenitoras ou representantes legais deste/a.

O acordo consensuado polas partes será ratificado pola persoa que exerza a 
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dirección do centro. 

O incumprimento por parte da alumna ou do alumno das medidas correctoras 
acordadas dará lugar á corrección da súa conduta mediante o procedemento 
común. 

O procedemento conciliado finalizará unha vez obtido o acordo entre as partes.
No caso de que non se logre o acordo, continuarase a corrección polo 
procedemento común desenvolvido conforme o previsto no punto 9.6 deste 
documento. 

Intervención dunha persoa mediadora no procedemento conciliado 

1. No procedemento conciliado actuará unha persoa mediadora na forma que 
se estableza nas normas de organización e funcionamento do centro. 

2. A persoa mediadora non substituirá a instrutora do procedemento, senón 
que colaborará con ela para lograr o achegamento entre as persoas afectadas 
e o seu consenso na medida correctora que se vaia aplicar. 

3. As funcións que poderá desempeñar a persoa mediadora neste 
procedemento serán as seguintes: 

• Contribuír ao proceso de conciliación. 

• Axudar a que cada unha das persoas afectadas comprenda cales son os 
intereses, necesidades e aspiracións das outras partes para chegar ao 
entendemento. 

• Apoiar o adecuado cumprimento do acordado no procedemento 
conciliado.

 10.4.2 Desenvolvemento do procedemento común 
A persoa responsable da tramitación deste procedemento corrector será unha 
persoa docente do centro designada como persoa instrutora. 

A persoa instrutora deberá precisar no expediente o tipo de conduta da alumna
ou do alumno, así como a corrección que corresponde en función dos feitos 
probados, das circunstancias concorrentes e do seu grao de responsabilidade. 
A persoa instrutora disporá de cinco días lectivos para a instrución do 
procedemento corrector, contados a partir da súa designación. 

Finalizada a instrución do procedemento, a persoa instrutora formulará a 
proposta de resolución e dará audiencia á alumna ou ao alumno e, se fose 
menor de idade non emancipada/o, ás persoas proxenitoras ou representantes 
legais desta/e, convocándoos a unha comparecencia que terá lugar no prazo 
máximo de tres días lectivos contados a partir da recepción da citación. Na 
referida comparecencia poderán acceder a todo o actuado e do resultado 
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expedirase acta.

 10.5 Resolución do procedemento de corrección, reclamacións e 
execución de medidas 

Á vista da proposta da persoa instrutora, a dirección do centro ditará a 
resolución escrita do procedemento de corrección, que considerará polo menos
os seguintes contidos: 

• a) Feitos probados. 

• b) De ser o caso, circunstancias que reduzan ou acentúen a 
responsabilidade. 

• c) Medidas correctoras que se vaian aplicar.

• d) Posibilidade de solicitar ante o consello escolar, no prazo de dous días 
lectivos desde a recepción da resolución, a revisión da medida correctora
imposta. 

A dirección do centro notificaralle por escrito á alumna ou ao alumno ou, de ser
menor de idade non emancipada/o, ás persoas proxenitoras ou representantes 
legais desta/e a resolución adoptada no prazo dun día lectivo a partir da 
recepción da proposta da instrutora ou do instrutor, e remitiraa á xefatura 
territorial correspondente. 

As correccións que se impoñan por parte da dirección do centro en relación 
coas condutas gravemente prexudiciais para a convivencia poderán ser 
revisadas polo consello escolar por instancia das alumnas ou dos alumnos ou, 
de ser o caso, das persoas proxenitoras ou representantes legais destas/es, de 
acordo co establecido no artigo 127.f) da Lei orgánica 2/2006, para os centros 
públicos.

No caso de detectar calquera indicio da existencia de acoso escolar, 
procederase  a tomar as medidas establecidas no capítulo III da  Lei 4/2011.

As correccións que se impoñan por este procedemento serán inmediatamente 
executivas.
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 11 Anexos
ANEXO I-A

Consentimento para uso de fotos e imaxes: 

D./Dna. _______________________________________________________________________ 
(nome do representante legal) con DNI _______________________________________, 
na miña condición de representante legal do alumno ou alumna 
___________________________________________________________________, autorizo o 
tratamento da súa  imaxe en relación coas actividades escolares e 
extraescolares promovidas polo centro e polos responsables e autoridades 
educativas na páxina web ou blog do centro ou institucional, na revista escolar 
e en medios de comunicación durante o curso escolar___________________.

Ademais das actividades promovidas pola administración educativa ás que se 
refire o parágrafo anterior, autorízase o tratamento da imaxe para  o Festival 
de Nadal, Entroido, Día das Letras Galegas, Día da Paz, Día da Árbore, Día da 
Muller Traballadora, Samaín, Día da Nai, Día do Pai, Acto de Fin de Curso, Día 
das Forzas Armadas, Día da Constitución, Día da Hispanidade.

Así mesmo, autorizo o tratamento da imaxe en contornas, aplicacións ou 
ferramentas virtuais prestadoras de servizos en nube, redes sociais, ou 
servizos de mensaxería ... (Facebook, Twitter), e autorizo a posible 
transferencia internacional de datos, derivada do seu uso, aos países nos que 
se atopen os seus servidores. 

Así mesmo, recoñezo ter sido informado/a da posibilidade de revogación deste 
consentimento en calquera momento. 

Asinado: ... (o representante legal)                                          

O Equipo Directivo
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ANEXO I-B

Actualización Datos

Con motivo do inicio do curso escolar e para ter actualizada a base de datos de 
tódolos nenos/as, solicitamos os seguintes datos do alumnado. (Tódolos teléfonos fixos
e móbiles para poder poñernos en contacto con vostedes en caso de necesidade ou 
urxencia). 

Nome do pai/nai ou titor 
legal...................................................................................Curso:…...........………  
Apelidos e Nome:……………………................……………………….............................

Teléfonos de contacto: ...........……………………………………..................................

Enfermedades crónicas ou alerxias: ….……………………….................................…

No caso de non ser localizado, autorizo a que chamen ás seguintes persoas:

………………………………………………..parentesco:……………...…….tlf:……….…….

………………………………………………..parentesco:……………...…….tlf:……….…….

No caso de non poder recoller ao meu fillo, autorizo a recollelo ás seguintes persoas:

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

(Lembren que a persoa que recolla ao alumno deberá asinar no rexistro de saída do 

centro)                                                                                

Asdo:

Pai, nai ou representante legal                                 

 O Equipo Directivo

“En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, 
infórmaselle de que os datos persoais facilitados quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o presente procedemento. A persoa interesada 
poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria, como responsable do ficheiro, solicitándoo ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, edificio administrativo de San Caetano, S/N, 15781, Santiago de Compostela, ou 
mediante o envío dun correo electrónico a sxt.cultura.educación@xunta.es.
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ANEXO II

XUSTIFICANTE DE FALTA DE ASISTENCIA

D/Dna_______________________________________________________, pai, nai ou titor/a legal 

do alumno/a____________________________________________________do curso______________

XUSTIFICA que non asistiu ao colexío o/os día/s________________________________________

do mes de __________________polo motivo de:__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Cea, a _________de________de___________.

Sinatura do pai/nai/titor/a:                                                                *Entregar ao titor/a

XUSTIFICANTE DE FALTA DE ASISTENCIA

D/Dna_______________________________________________________, pai, nai ou titor/a legal 

do alumno/a____________________________________________________do curso______________

XUSTIFICA que non asistiu ao colexío o/os día/s________________________________________

do mes de __________________polo motivo de:__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Cea, a _________de________de___________.

Sinatura do pai/nai/titor/a:                                                                *Entregar ao titor/a
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ANEXO III

Acta de elección de delegado e subdelegado.
CPI Virxe da Saleta.

No día ______________________, ás___________horas, reúnese o curso________ para 

celebrar a elección do delegado e o subdelegado, debidamente convocada polo titor/a 

do curso.

Actúan como

Presidente:________________________________________________________________

Secretario:________________________________________________________________

Tras a elección, mediante votación directa e secreta, os resultados son os 
seguintes:
                

Nome do alumno   Nº de votos

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

Así, pois, quedan elexidos:

Delegado: _________________________________________

Subdelegado_______________________________________

Fdo: O presidente                         Fdo: O secretario
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Acta de elección do presidente da Xunta de delegados.
CPI Virxe da Saleta.

No día ______________________, ás___________horas, reúnense os delegados de 5º, 

6º de primaria e 1º, 2º, 3º e 4º de ESO para celebrar a elección do presidente da xunta

de delegados, debidamente convocada polo xefe de estudos.

Actúan como:

Presidente:

Secretario:

Tras a elección, mediante votación directa e secreta, os resultados son os 
seguintes:
                

Nome do alumno   Nº de votos

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Así, pois, queda elexido:

Presidente: _________________________________________

Fdo: O presidente                         Fdo: O secretario 
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ANEXO VI
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ANEXO VII

AUTORIZACIÓN NOVA PARADA TRANSPORTE ESCOLAR

D./Dna. ______________________________________, con DNI ________________ pai, nai ou titor/a, AUTORIZO ao 
meu fillo ____________________________________, alumno/a de ____ curso de Educación ______________ do CPI 
Virxe da Saleta a (1)_____________ na parada (2)___________________, na liña (3)____________, no turno 
(4)_______________, distinta á do seu domicilio, por motivos de conciliación da vida familiar e laboral, 
durante os seguintes días _______________________________________ do mes/es de 
____________________________________. Comprometéndonos a recollelo mediante a persoa seguinte 
(5)___________________________________, e facéndose responsable de canto lle puidera acontecer a este. De 
haber algunha modificación deberá comunicala a o centro.
Asdo.: pai, nai ou titor/a _______________________________ Data: _____________

(1) Escolla entre subir, baixar ou subir e baixar.
(4) Escolla entre mañá, tarde ou mañá e tarde.
(5) Escolla entre pai, nai ou titor/a, avó/oa, irmán/á, tío/a, familiar,...
(2), (3) Escolla entre as liñas e paradas:

REVISAR PARADAS
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ANEXO VIII

Os seguintes alumnos:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

solicitan o uso da aula de_________________________________________ para realizar

a actividade ___________________________________________________________ baixo a

supervisión do profesor________________________________________________________ 

os días ______________________

Cea, a ______de___________de_________
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ANEXO IX

XUSTIFICANTE DE ENTRADAS EN HORARIO ESCOLAR

O abaixo asinante manifesta que DEIXA ao alumno/a correspondente, 

facéndose responsable o centro de canto lle puidera acontecer a partires dese 

momento.

Nome, apelidos de
DNI di pai/nai/titor/

a

Nome, apelidos e
curso do/a
alumno/a

Data e hora Lugar da parada Sinatura
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ANEXO X

XUSTIFICANTE DE SAÍDAS EN HORARIO ESCOLAR

O abaixo asinante manifesta que RECOLLE ao alumno/a correspondente, 

facéndose responsable o centro de canto lle puidera acontecer a partires dese 

momento.

Nome, apelidos de
DNI di pai/nai/titor/

a

Nome, apelidos e
curso do/a
alumno/a

Data e hora Lugar da parada Sinatura
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ANEXO XI

Xustificante de entrada e/ou saída permanente do alumno/a
acompañado dun familiar

D/Dna __________________________________________________________en calidade de 

_____________________ do alumno/a______________________________________________

do curso___________do CPI Virxe da Saleta, manifesta polo presente escrito que 

durante o curso____________________ (márquese o que coresponda):

□ Encargarase de traer (ás 10:30 ou ás 10:00 h. en setembro e 

xuño) e recoller (ás 17:30/17:15 ou ás 15:30 en setembro e xuño) ao 

devandito/a alumno/a no centro escolar.

□ Encargarase de traer (ás 10:30 ou ás 10:00 h. en setembro e 

xuño) ao devandito/a alumno/a ao centro escolar.

□ Encargarase de recoller (ás 17:30/17:15 ou ás 15:30 en 

setembro e xuño) ao devandito/a alumno/a no centro escolar.

En calquera dos casos, o abaixo asinante faise responsable do alumno/a e de 

todo o que lle puidese suceder.

En Cea, a __________ de __________________de_________________

Sinatura do pai/nai/titor/a legal:

Nome e DNI pai/nai/titor/a legal:
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ANEXO XII

PARTE DE INCIDENCIAS
 
Falta Grave:
 

Falta Leve:

Nome e apelidos do alumno/a…………………………………...............................................

Data…………………...........................Curso:....................................................................

Nome do profesor/a......................................................................................................

DESCRICIÓN DA INCIDENCIA

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

MEDIDAS PROPOSTAS

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

SINATURA DA PERSOA QUE TRANSMITE A INCIDENCIA:
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ANEXO XIII

D/Dna____________________________________________________________________con 

DNI _________________________AUTORIZO ás seguintes persoas:

1. D/Dna__________________________________con DNI________________________

2. D/Dna__________________________________con DNI________________________

3. D/Dna__________________________________con DNI________________________

4. D/Dna__________________________________con DNI________________________

a recoller no centro ao meu fillo/a ____________________________________________

matriculado en ______________ os días________________________________________ 

durante o curso_______________, asumindo calquera responsabilidade que 

puidera derivarse desta autorización.

Cea, a __________de______________de_________

Asdo:

“En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, 
infórmaselle de que os datos persoais facilitados quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o presente procedemento. A persoa interesada 
poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria, como responsable do ficheiro, solicitándoo ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, edificio administrativo de San Caetano, S/N, 15781, Santiago de Compostela, ou 
mediante o envío dun correo electrónico a sxt.cultura.educación@xunta.es.”
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ANEXO XIV

D/Dna ________________________________________________________________ con DNI 

____________________, pai, nai, titor/a legal de __________________________________,

alumno de _______________, autorizo ao meu fillo/a a abandoar o centro ás 

________ do día ________________ SEN USAR o transporte escolar e collendo o 

autobús do equipo de fútbol do Concello De Cea, facéndose responsable o 

adestrador ou persoa _____________________________________________________. Do 

mesmo modo, eximo ao centro de toda responsabilidade unha vez que o meu 

fillo saia.

En Cea, a ____________de ______________ de___________

Asdo. Pai, nai titor:

D/Dna ________________________________________________________________ con DNI 

____________________, pai, nai, titor/a legal de __________________________________,

alumno de _______________, autorizo ao meu fillo/a a abandoar o centro ás 

________ do día ________________ SEN USAR o transporte escolar e collendo o 

autobús do equipo de fútbol do Concello De Cea, facéndose responsable o 

adestrador ou persoa _____________________________________________________. Do 

mesmo modo, eximo ao centro de toda responsabilidade unha vez que o meu 

fillo saia.

En Cea, a ____________de ______________ de___________

Asdo. Pai, nai titor:
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ANEXO XV

Circular  / Curso 

AUTORIZACIÓN PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

D/Dna. _______________________________________, nai pai ou titor/a, autorizo ao meu

fillo/a__________________________________________,  alumno/a de ____  de Primaria  a

realizar unha saída ...

HORA DE SAÍDA: _________ HORA DE CHEGADA: _____

Sinatura do pai/nai:  San Cristovo de Cea a,  ___ de _____de_____

O director/a

Circular  / Curso 

AUTORIZACIÓN PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

D/Dna. _______________________________________, nai pai ou titor/a, autorizo ao meu

fillo/a__________________________________________,  alumno/a de ____  de Primaria  a

realizar unha saída ...

HORA DE SAÍDA: _________ HORA DE CHEGADA: _____

Sinatura do pai/nai:  San Cristovo de Cea a,  ___ de _____de_____

O director/a
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ANEXO XVI

AUTORIZACIÓN PARA SAIDA DO CENTRO DO ALUMNADO DE 5º E 6º DE
PRIMARIA E ESO.

A instrución conxunta  9/2017 da Secretaría Xeral Técnica e da Dirección de Centros e 
Recursos Humanos, pola que se establecen recomendacións sobre a saída dos alumnos 
escolarizados nos centros educativos públicos da comunidade autónoma galega ao remate 
do horario lectivo e sobre a recollida deles nas paradas establecidas no transporte escolar, 
nos puntos 2º.1 e 2º.2 indica, para  alumnos de 5º, 6º de primaria e 1º, 2º, 3º e 4º de 
ESO:

2. Os escolares poderán saír no horario previsto sós do colexio, sempre que os seus 
pais, nais, titores legais, acolledores familiares e proxenitores separados coa garda 
e custodia ao seu favor presenten ante  a dirección do centro una autorización 
expresa ao respecto, eximindo á Consellería de calquera responsabilidade por danos ou 
lesións indemnizables que poidan sufrir os escolares. 

3. Os escolares poderán baixar sós nas paradas de transporte escolar establecidas, 
sempre que as persoas responsables presenten no centro una autorización 
expresa ao respecto, eximindo á Consellería de calquera responsabilidade por danos ou 
lesións indemnizables que poidan sufrir os escolares. 

Dacordo con dita instrución, se vostede se atopa nalgún dos dous casos, cubra e faga chegar  á 
dirección do centro á seguinte autorización:

Don/Dona………………………………………………………………………………………, nai, pai ou titor/a legal de 
……………………………………………………………………………………………., alumno do curso……………………….

Autorizo au meu fillo/a a

4. Saír do centro só                            

5. Baixar do autobús só   

Nas seguintes datas:
6. Todo o curso                

7. O/s dia/s ............................................................ de cada semana.

8. Excepcionalmente, na data…………………………………………………… (*)

eximindo á Consellería de calquera responsabilidade por danos ou lesións indemnizables que poidan
sufrir os escolares. 
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ANEXO XVII

AUTORIZACIÓN PARA RECOLLER AO ALUMNADO

Eu, ________________________________________________________, nai/pai/titor do alumno/a

________________________________________________________, do curso_______________

autorizo a D/Dna _____________________________________________________________, con 

DNI: __________________a recoller ao meu fillo/a os días ________________________________ 

____________________________________________.

Por tanto, non fará uso do transporte escolar os mencionados días.

En Cea, a ______________________________

Asdo:
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ANEXO XVIII

Autorización para mudar ou suministrar medicamentos ao alumnado

Eu, ________________________________________________________, nai/pai/titor do alumno/a

________________________________________________________, do curso_______________

autorizo a D/Dna _____________________________________________________________, con 

DNI: __________________a:

        mudar ao meu fillo/a.

        dar medicamentos ao meu fillo/a

En Cea, a ______________________________

Asdo:
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