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As normas de organización e funcionamento do centro incluirán as normas de convivencia que
garanten o cumprimento do plan de convivencia. Recollerán, ademais, a organización dos espazos
e dos tempos, así como a distribución dos recursos, para favorecer unha convivencia posiUva no
centro educaUvo.
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1. ORGANIZACIÓN XERAL DO CENTRO
A comunidade escolar deste Centro enténdese formada por profesorado, alumnado, familias e
persoal de servizos. A estrutura orgánica das Escolas de Educación InfanUl vén regulada polo
Decreto 374/1996, do 17 de outubro (DOG do 21) e pola Orde do 22 de xullo de 1997 (DOG do 2
de setembro).
Segundo a lexislación vixente, correspondenlle ao CRA Anja Cal os seguintes:
• Órganos Unipersoais:

– Dirección
– Secretaria
• Órganos colexiados:

– Consello Escolar.
– Claustro.
• Órganos Coordinación docente

– Comisión de Coordinación Pedagóxica (en adiante CCP)
– Departamento de Orientación (Este centro non conta con Departamento de Orientación
propio, o orientador pertence ao CEP adscrito e exerce as funcións de coordinación no centro
a mestra de PT)

– Equipo de acUvidades complementarias e extraescolares.
– Equipo de dinamización lingüísUca
– Equipo de dinamización da biblioteca
– Equipo de dinamización das tecnoloxías da información e comunicación
– TitorÍas
– Equipo de ciclo en Educación InfanUl

2. N O R M A S D E F U N C I O N A M I E N T O I N T E R N O D O S Ó R G A N O S
COLEXIADOS E AS COMISIÓNS QUE NELES SE CONSTITÚAN
O quorum para a válida consUtución dos órganos colexiados, a efectos de celebración das
sesións, deliberacións e acordos, requerirá a presenza da metade dos seus membros incluíndo á
persoa Presidenta e Secretaria ou persoas nas que deleguen.. Se non exisUse quorum, o órgano
consUtuirase en segunda convocatoria no seguinte día lecUvo, no mesmo lugar e na mesma hora;
neste caso, será suﬁciente a asistencia da terceira parte dos seus membros.
A efectos de cómputo de votos para a toma de decisións, só se contabilizarán os membros con
dereito a voto.
Os acordos no Consello Escolar adoptaranse, cando exista quorum, por maioría simple (maior
número de votos posiUvos que negaUvos), agás nos seguintes casos, que requerirán maioría
absoluta:

– Aprobación e execución do orzamento.
– Aprobación do Proxecto EducaUvo.
NOFC
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– Aprobación do NOFC, así como das súas modiﬁcacións.
A persoa Directora fará chegar ás persoas pertencentes aos órganos colexiados a convocatoria
coa orde do día da reunión, mediante correo electrónico corporaUvo edu.xunta.es ou no caso de
non contar cunha conta corporaUva, a calquera outra facilitada para tal efecto, cunha antelación
mínima de 48 horas. A orde do día será clara e irá acompañada de información sobre os temas a
tratar. Pode ﬁgurar a duración esUmada da reunión. Na seguinte reunión se leerá e aprobará se
procede o acta anterior.
Os órganos colexiados reuniránse, como mínimo, unha vez por trimestre e sempre que os
convoque a Directora ou Presidenta, ou o soliciten polo menos un tercio dos seus membros. Será
precepUva unha reunión a principio e outra a ﬁnal de curso.
Poderáse incorporar un novo punto á orde do día, de carácter urxente, se así o solicitan antes do
comezo da sesión un tercio dos seus membros. A Dirección decidirá sobre a urxencia do solicitado.
O profesorado pertencente aos órganos colexiados de goberno está obrigado a asisUr ás
reunións dos mesmos nas que sexan convocados/as.
As votacións que se produzan nos órganos colexiados serán segredas para a elección de persoas, e
se o solicitan a metade máis un dos seus membros.
En caso de ausencia da presidenta será susUtuída pola secretaria que exercerá o posto con voz e
voto e poderá nomear unha secretaria suplemente de entre as persoas pertencentes ao consello
escolar ou ben algunha persoa das que conforman o claustro, a secretaria como é inherente ao seu
posto terá voz pero non voto.

3.Ó RGANOS

DE GOBERNO

3.1.E Q U I P O
•

D I R EC T I VO

O RGANIGRAMA :

Directora
Secretaria
•

R EPARTO

DE FUNCIÓNS :

Tal e como indica o arUgo 14 do Decreto 374/1996, do 17 de outubro, e dado que o CRA Anja
Cal é unha escola de educación infanUl de 6 undades o equipo direcUvo estará formado pola
persoa directora que asumirá as funcións da persoa xefa de estudos, e a persoa secretaria
Se ben o equipo direcUvo do CRA traballa de maneira colaboraUva e ambas persoas colaboran
ao 50% na resolución de tarefas, toma de decisións e coordinación xeral do centro, para poder
levar a cabo con efecUvidade as numerosas tarefas que lle son encomendadas, varias delas son
habitualmente desempeñadas por unha ou outra tal e como se detalla a conUnuación:
DIRECTORA:

– XesUón de recursos humanos (faltas de profesorado, cambios horarios, susUtucións…)
– Contactos con insUtucións alleas ao centro educaUvo (Concello, Consellería, InsUtucións…)
– SECRETARIA:
– XesUón dos recursos materiais (contabilidade, pedidos, compras, inventario…)
– XesUón da documentación do centro(Expedientes, arquivo…)
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3.2.

C ONSELLO

ESCOLAR

O consello escolar, segundo o establecido polo decreto 92/1988, do 28 de abril e polo Decreto
374/1996, do 17 de outubro, estará formado por:
- A directora, que realizará as funcións de presidenta.
- Unha representante do Concello do municipio
- Tres docentes elexidas polo claustro
- Tres representantes das familias do alumnado (unha delas proposta pola AFA, e outras dúas
elexidas mediante votación ante mesa electoral polas familias do alumnado, segundo o
establecido no decreto 92/1988)
- A secretaria do centro, que actuará en calidade de secretaria do Consello, con voz pero sen
voto.
Sen prexuizo do establecido no arUgo 49.2 do citado decreto, dous anos despois de que se
consUtuíra o Consello escolar coa totalidade das persoas representantes procederase á primeira
renovación parcial: unha docente, dúas representantes das familias.
Dous anos despois renovaranse as persoas representantes non consideradas na renovación
anterior: Dúas docentes e a representante das familias proposta pola AFA
As baixas que se produzan antes da expiración do prazo para ocupar a praza para a que fomos
elixidos produce unha vacante que debe ser cuberta polas persoas candidatas seguintes de acordo
ao número de votos obUdos durante o proceso de renovación parcial inmediatamente anterior sen
prexuizo de que a persoa que cursa a baixa pertenza a un proceso electoral anterior. No caso de
non ter persoas candidatas para cubrir a vacante, esta quedaría sen cubrir ata a seguinte
renovación parcial.
As atribucións do consello escolar serán:
- Elevar propostas para a elaboración do proxecto educaUvo
- Propoñer a revogación do nomeamento da directora, logo de acordo das representantes,
adoptado por maioría de dous terzos.
- Informar sobre a admisión de alumnado, con suxeición ao establecido na lexislación vixente.
- Avaliar as Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia
- Coñecer a resolución de conﬂitos disciplinarios e propor as medidas oportunas nos casos nos
que se prexudique gravemente a convivencia do centro.
- Avaliar o proxecto de orzamento e a súa execución
- Avaliar a programación xeral anual, respectando, en todo caso, os aspectos docentes que
competen ao claustro.
- Aprobar a programación das acUvidades extraescolares e complementarias e avaliar o seu
desenvolvemento.
- Establecer directrices para a parUcipación do centro en acUvidades culturais, deporUvas e
recreaUvas
- Establecer os criterios de colaboración con outros centros, enUdades e organismos.
- Promover a renovación das intalacións e equipamento do centro, e vixiar a súa conservación.
- Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar e os
resultados da avaliación que do centro realice a Administración EducaUva.
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- Colaborar coa inspección educaUva nos planos de avaliación do centro nos termos que a
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ( en adelante CEUFP) estableza.
No seo do consello escolar está conformada a COMISIÓN de CONVIVENCIA que ten as
seguintes funcións:
• Resolver e mediar nos conﬂitos aparecidos na vida do Centro.
• Canalizar as iniciaUvas de todos os sectores da comunidade educaUva para mellorar a
convivencia, respecto mutuo e a tolerancia no Centro.
• GaranUr os dereitos do alumnado e impedir a comisión de feitos contrarios ás normas de
convivencia do Centro.
• Establecer, por delegación do Consello Escolar, algunhas correccións correspondentes a
condutas contrarias ás normas de convivencia ou a condutas gravemente perxudiciais para a
convivencia do Centro, agás as sancións que supoñan suspensión de asistencia ao Centro por un
período superior aos tres días, que corresponderá directamente ao Consello Escolar/Dirección.

4.

Ó RGANOS

4.1.

CCP

DE COORDINACIÓN DOCENTE

A súa consUtución, funcións e funcionamento veñen reguladas no capítulo II do Decreto
374/1996. Sendo neste centro as persoas coordinadoras e polo tanto representantes natas neste
organo de goberno, preferentemente todas especialistas ou persoal de apoio, escollerase unha
Utora representante para cada unha das reunións, recuperando así a CCP o seu caracter
representaUvo do claustro.

4.2.

C LAUSTRO

É o órgano propio de parUcipación do profesorado no 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 do profesorado que presta servizo no Centro e presidido pola Directora.
As súas competencias serán, segundo o establecido no arUgo 129 da LOE-LOMCE
- Elevar propostas ao equipo direcUvo para a elabroación do proxecto educaUvo e a
programación xeral anual.
- Aprobar e avaliar o proxecto educaUvo e os aspectos docentes da programación xeral anual
- Promover iniciaUvas no ámbito da experimentación e da invesUgación pedagóxica e na
formación do profesorado do centro
- Elexir os seus representantes no consello escolar do centro,
- Propoñer todo Upo de iniciaUvas que tendan a mellorar o funcionamento do centro en
calquera dos seus aspectos
- Aprobar os criterios pedagóxicos para a elaboración dos horarios do alumnado
- Aprobar a planiﬁcación xeral das sesións de avaliación e cualiﬁcación
- Analizar e valorar o rendemento escolar do centro mediante os resultados das avaliacións e
outros parámetros que se consideren perUnentes
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- Coñecer as candidaturas á dirección e os programas presentados polas persoas candidatas.
- Coordinar as funcións referentes a orientación Utoría e avaliación
-

4.3.

E QUIPOS

DE CICLO

A súa consUtución, funcións e funcionamento veñen regulados no capítulo I do Decreto
374/1996. Polas caracterísUcas deste Centro, que consta só dun ciclo, para os efectos neste caso o
claustro ao completo, coordinadas por unha representante elixida mediante decisión do
profesorado. Se non houbese acordo na elección, a Dirección designará a unha representante,
tendo en conta os criterios de anUgüidade e idoneidade, por un periodo de dous anos, podendo
permanecer no cargo máis dun periodo.
Na nosa escola ao ser un só un ciclo na súa totalidade, cada reunión de equipo docente será
tamén de ciclo polo que as reunións serán semanais e a coordinación a poderá asumir unha das
dúas persoas do equipo direcUvo xa que as funcións se ven pouco diferenciadas coas mesmas.

4.4.

AS

FAMILIAS PARTICIPAN NA VIDA DO

C ENTRO

A TRAVÉS DOS SEGUINTES

ÓRGANOS .

- Consello Escolar: con dúas representantes, e unha proposta pola AFA.
- Asociacións de Familias. (en adiante AFA)
- Comisión de Convivencia.

4.5.

O UTRAS

COORDINACIÓNS

As persoas coordinadoras dos disUntos equipos e dinamizacións (EDB, EDTIC, EC, EDLG, EACE, e
PFPP), disporán dun tempo no seu horario para levar a cabo estas funcións.
Planiﬁcarán trimestralmente as tarefas a desenvolver, coas prioridades, metas, temporalización,
e o persoal que desempeñará as disUntas funcións, recolléndoo nunha planUlla que será
comparUda co equipo direcUvo para ser Udo en conta na xesUón de centro.
Os equipos reuniránse semanalmente, levantando acta de ditas reunións, e trasladarán as
decisións tomadas ao Claustro posteriormente.

3. COORDINACIÓN ENTRE ÓRGANOS DE GOBERNO E DE COORDINACIÓN
DOCENTE
Ao tratarse dun Centro rural agrupado , a coordinación entre os órganos é algo complexa, xa
que o único momento en que todo o profesorado coincide no centro é os martes pola tarde.
É nese intre cando se cadran todas a xuntanzas de xeito que se poida garanUr un espazo para as
reunións tanto dos equipos de dinamización, equipo docente, equipo de ciclo.
Tras as reunións dos disUntos equipos e dinamizacións, as persoas coordinadoras teñen voz nas
reunións de ciclo para informar ao mesmo das decisións tomadas en cada un deles.
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5. ESTRATEXIAS ORGANIZATIVAS PARA GARANTIZAR O ÉXITO DO PLAN DE
CONVIVENCIA
Para facer posible a vida en sociedade é necesario adquirir hábitos de convivencia e respecto.
Toda a comunidade educaUva debe cumprir unhas normas de convivencia dentro do marco dos
dereitos fundamentais das persoas. O profesorado, familia e persoal non docente, de ser o caso,
procurarán ser un exemplo para o alumnado na observación de ditas normas.
As normas de convivencia do Centro, regulando os dereitos e deberes do alumnado e demáis
persoas pertencentes á comunidade educaUva, deben propiciar un clima de responsabilidade,
traballo e esforzo que permita que todos eles obteñan os mellores resultados no proceso
educaUvo e, ao mesmo tempo, a adquisición de hábitos, acUtudes e competencias básicas en
consonancia coa lexislación vixente.
Dende esta concepción, é necesario que todas as persoas pertencentes á comunidade educaUva
perciban que as normas de convivencia non son alleas ao Centro, senon que foron elaboradas e
adoptadas polo conxunto daquela en beneﬁcio da mesma. Trátase, en deﬁniUva (tendo en conta a
idade do alumnado), de obter a formación no respecto aos dereitos e deberes baseados na
convivencia e nas liberdades democráUcas, e de prepararse para parUcipar acUva e criUcamente na
vida social e cultural.

5.1 NORMAS DE CONVIVENCIA E USO DAS INSTALACIÓNS E
RECURSOS
Tendo en conta que o alumnado do Centro conta entre 2 e 6 anos de idade, en circunstancias
normais non deberían exisUr maiores problemas na súa conduta, máis que as que corresponden
ao seu desenvolvemento evoluUvo e cogniUvo. Moitas condutas inadecuadas responden a falta de
hábitos e a estar nun proceso de adquisición de normas e patróns sociais axeitados. As pequenas
discusións por algún obxecto ou mal trato dado ao material, correr polos espazos interiores, etc.
non levan normalmente implícita unha mala intencionalidade, senón que son o reﬂexo do estadio
evoluUvo do alumnado. Ademáis, pequenas incidencias como falta de puntualidade, aseo ou
inasistencia ás clases non dependen tanto deles como da acUtude da familia, coa que habería que
acordar pautas de comportamento en moitas ocasións.
Por iso, estas NOFC será deliberadamente escaso na Upiﬁcación de condutas contrarias ás
normas de convivencia por parte do alumnado, e todas elas deben ser vistas dende a ópUca da
idade do alumnado. Se ﬁguran é porque, ademáis, poden ser comeUdas por persoas pertencentes
á comunidade educaUva que non sexan alumnas e alumnos. A intención é en todo momento que
sexa de carácter eminentemente PREVENTIVO.
Debemos ter en conta que como a relación entre persoas adultas é conUnua e ﬂuida en moitas
ocasións pode dar pé a atoparse con situacións que se escapan do que debería ser correcto entre
profesorado e familias ou persoal que desempeña algunha labor no centro e é por iso que
detallaremos un apartado especíﬁco que sirva para regular estas normas de convivencia entre
persoas adultas que deberán respectar en todo caso as normas de convivencia indicadas a
conUnuación
CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA:
• Faltar ao respecto a calquera persoa pertencente á comunidade educaUva.
• Ameazar a calquera persoa pertencente a comunidade educaUva.
NOFC
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• Causar dano, de forma intencionada ou por neglixencia, ao material e ás instalacións do
Centro.
• Causar dano ou sustraer obxectos ou pertenzas doutras pertencentes á comunidade
educaUva
• Calquera acto que perturbe o normal desenvolvemento das acUvidades do Centro.
• Non asisUr a clase inxusUﬁcadamente, xa que a pesares de non ser unha etapa obrigatoria, o
alumnado está ocupando unha praza escolar que lles puido ser negada a outros.
• Non respectar os horarios do centro, sendo o incumplimento dos mesmos sistemáUco e non
puntual ou accidental.
CONDUTAS GRAVEMENTE PERXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA:
• Reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas contrarias ás normas de convivencia.
• Actos de indisciplina, inxurias ou ofensas graves contra outras persoas pertencentes á
comunidade educaUva.
• Agresión usica ou moral contra as demáis persoas pertencentes á comunidade educaUva, ou
calquera Upo de discriminación.
• Danos malintencionadamente producidos ao material ou instalacións.
• Actos inxusUﬁcados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das acUvidades
do Centro.
• Actuacións perxudiciais para a saúde e a integridade.
RÉXIME DISCIPLINARIO:
ALUMNADO:
As correccións que teñan que aplicarse polo incumprimento das normas de convivencia
deberán ter un carácter educaUvo e recuperador, tendente á inculcación de hábitos e normas
sociais axeitadas de acordo coa idade e nivel de comprensión do alumnado, buscando garanUr o
respecto aos dereitos das demáis e procurando mellorar as relacións de todas as persoas
pertencentes á comunidade educaUva. O incumprimento das normas de convivencia do Centro
terá que ser valorado considerando a idade do alumnado e a situación e as condicións persoais de
cada caso parUcular. Na corrección dos incumprimentos teráse en conta:
• Ningúnha alumna ou alumno poderá ser privada do exercicio do seu dereito á educación.
• Non poderán imporse correccións contrarias á integridade usica e á dignidade persoal do
alumnado.
o A imposición da corrección respectará a proporcionalidade coa conduta.
• Teráse en conta a idade do alumnado e as circunstancias persoais, familiares ou sociais do
mesmo antes de resolver o procedemento corrector.
• As familias estarán informadas, de haber reiteración, das condutas dos seus ﬁllos/as
contrarias ás normas de convivencia e as correccións impostas, cando sexa preciso.
Poderán corrixirse os actos contrarios á convivencia do Centro realizados polo alumnado no
recinto escolar ou durante a realización de acUvidades escolares e complementarias. Tamén se
poderán corrixir aquelas actuacións do alumnado que, aínda que realizadas fóra do recinto escolar,
NOFC
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estean moUvadas ou directamente relacionadas coa vida escolar e afecten as súas compañeiras ou
compañeiros ou a outras persoas pertencentes á comunidade educaUva.
•Consideraránse circunstancias paliaUvas:
-A falta de intencionalidade.
-O recoñecemento espontáneo da falta.
•Consideraránse circunstancias agravantes:
-Causar dano, inxuria ou ofensa a unha crianza por parte dunha persoa adulta.
-A discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, capacidade económica, nivel social,
conviccións relixiosas ou morais, así como as discapacidades usicas, sensoriais ou psíquicas, ou
calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.
-Reiteración, premeditación e intencionalidade.
-Pór en perigo a integridade usica propia ou allea.
PERSOAS ADULTAS:
Poderán corrixirse os actos contrarios á convivencia do Centro realizados polas persoas adultas
no recinto escolar ou durante a realización de acUvidades escolares e complementarias. Tamén se
poderán corrixir aquelas actuacións das persoas adultas que, aínda que realizadas fóra do recinto
escolar, estean moUvadas ou directamente relacionadas coa vida escolar e afecten á convivencia
na aula ou no centro escolar ou a outras persoas pertencentes á comunidade educaUva.
•Consideraránse circunstancias paliaUvas:
-A falta de intencionalidade.
-O recoñecemento espontáneo da falta.
•Consideraránse circunstancias agravantes:
-Causar dano, inxuria ou ofensa a unha crianza por parte dunha persoa adulta.
-A discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, capacidade económica, nivel social,
conviccións relixiosas ou morais, así como as discapacidades usicas, sensoriais ou psíquicas, ou
calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.
-Reiteración, premeditación e intencionalidade.
-Pór en perigo a integridade usica propia ou allea.

5.2 CORRECCIÓNS DAS CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE
CONVIVENCIA E A QUEN COMPETEN:
En primeiro lugar e en todo momento empezaráse por aplicar medidas pedagóxicas e
prevenUvas, tendentes á inculcación dos hábitos e normas axeitadas ás diferentes situacións,
empregando o establecemento de límites claros que abonden na prevención da conduta agresiva
(de ser o caso) e parUndo sempre da busca das posibles circunstancias que causen a conducta en
cuesUón.
Consideramos que é fundamental para a adquisición dos límintes tanto naturais como sociais a
relación da consecuencia natural que a ruptura de tal límite supón, polo que as medidas de
corrección irán sempre encamiñandas á busqueda desa consecuencia natural.
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Consideramos tamén que o vínculo de apego é fundamental para o acompañamento e a
corrección de conductas non apropiadas, polo que será sempre unha persoa con vínculo
establecido a que interveña nestas situacións, evitando que a menor se sinta desprotexida ou
inUmidada.
Se as condutas contra a convivencia fosen resultado dun cadro máis complexo, as docentes
porán o feito en coñecemento da Xefatura do Departamento de Orientación, así como da
Dirección, para a avaliación das causas das mesmas.
Se a conduta contraria á convivencia fose por parte de unha persoa adulta se realizará unha
reunión das persoas implicadas e unha persoa do equipo direcUvo para expoñer a situación e
chegar a acordos.
En caso de reiterar na conducta se poderá realizar unha nova reunión onde ambas persoas
implicadas con axuda de unha persoa do equipo direcUvo expoñan os seus puntos de vista e
cheguen a acordos.
Se a conducta é reiteraUva ou grave se poderá:
- Limitar as comunicacións a vias oﬁciais e sempre por escrito
- Limitar o contacto coa persoa implicada
- Limitar a entrada ao recinto escolar

6. PLAN DE ACOLLIDA DO PROFESORADO
6.1.

P ROTOCOLOS

PARA A ACOLLIDA DO PROFESORADO

•Cando se incorporan a principios de curso
o Responsables da acollida: Equipo direcUvo
o Procedemento; unha vez que o profesorado de nova incorporación acude ao centro
realizarase por parte do equipo direcUvo a xesUón documental precisa. Finalizada esta
procederase á explicación das normas de funcionamento do centro, o horario e as
informacións necesarias para o desenvolvemento da súa labor docente. Durante os
primeiros días (ou semanas, dependendo das circunstancias) reorganizarase o horario do
centro para dotar de acompañamento ao profesorado de nova incorporación debido ás
caracterísUcas concretas do centro e para garanUr a seguridade afecUva e emocional do
noso alumnado.
o Documentación que se entrega: Documento de benvida ao centro, resumo do proxecto
educaUvo e horario.
•SubsUtucións ao longo do curso
o Responsables da acollida: Equipo direcUvo
▪Procedemento; unha vez que o profesorado de nova incorporación acude ao centro
realizarase por parte do equipo direcUvo a xesUón documental precisa. Unha vez ﬁnalizada
procederase á explicación das normas de funcionamento do centro, o horario e as
informacións necesarias para o desenvolvemento da súa labor docente. Durante os primeiros
días (ou semanas, dependendo das circunstancias) reorganizarase o horario do centro para
dotar de acompañamento ao profesorado de nova incorporación debido ás caracterísUcas
concretas do centro e para garanUr a seguridade afecUva e emocional do noso alumnado.
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o Documentación que se entrega: Documento de benvida ao centro, resumo do proxecto
educaUvo e horario.
o Outras consideracións a ter en conta: No caso de ser unha mestra Utora a que ten que ser
subsUtuida, o centro modiﬁcará temporalmente a adscripción a aulas derivando a unha
mestra de apoio (con conUnuidade no centro e que xa coñeza ao alumnado) á Utoría e a
docente recén chegada ao apoio coa ﬁn de evitar procesos de vinculación afecUva
innecesarios e poder garanUr a estabilidade emocional do noso alumnado.

7. PLAN DE ACOLLIDA DO ALUMNADO
7.1C ANDO

SE INCORPORAN A PRINCIPIOS DE CURSO :

o Durante o periodo de admisión o equipo direcUvo informará ás familias dos aspectos
máis relevantes do proxecto educaUvo así como das caracterísUcas concretas do CRA
ANTÍA CAL
o Realizarase unha xornada de portas abertas onde as familias poderán coñecer os
espazos da escola, os aspectos máis relevantes do proxecto educaUvo e a información
precisa para o procedemento de admisión.
o Unha vez ﬁnalizada a admisión as familias serán citadas polas Utoras das respecUvas
escolas para unha primeira xuntanza no mes de xuño e na escola onde se lles ofrecerá
información sobre as pautas para un bo desenvolvemento do periodo de vinculación, e
todas aquelas cuesUóns que susciten interese nas familias.
o Unha vez comezado o curso incorporaranse as aulas nun primeiro momento o
alumnado que xa cursou estudos no centro o ano anterior (3/4 días) e a conUnuación
irase incorporando paulaUnamente o alumnado de nova incorporación segundo as
pautas establecidas no equipo de ciclo unha vez Udas en conta todas as casuísUcas
parUculares a ﬁn de facilitar unha vinvulación posiUva das crianzas ao novo entorno
escolar.
o Para favorecer un desapego seguro do entorno familiar o perido de vinculación á
escola facilitarase que as crianzas estean acompañadas dunha persoa adulta de
referencia o tempo que así o precisen, ofrecendo, dende a escola, pautas para a xesUón
dos momentos de separación.
o Durante o periodo de vinculación o horario do profesorado reorganizarase para
facilitar o acompañamento dos procesos emocionais que neste periodo se dan, de xeito
que, na medida do posible, haxa dúas adultas por aula e unha persoa do equipo
direcUvo na sede administraUva.
o Para favorecer a autonomía do alumnado e a xesUón da aula, será necesaria a reUrada
do cueiro (diurno) previamente ao inicio da escolarización, así e todo, realizarase un
acompañamento respetuoso ata que o control de esunteres sexa adquirido por
completo. En caso de ser necesario e parUndo sempre da necesidade da nena ou neno,
ﬂexibilizarase o periodo de acollemento. Ata que a vinculación coa persoa de referencia
da aula non estea feita, os cambios de roupa poderán ser realizados pola persao de
vínculo que acopaña á menor.
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7 .4P ROTOCOLOS PARA A ACOLLIDA DO ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN ,
EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIAIS

• Se a incorporación ao centro se realiza nun momento disUnto ao inicio de curso
realizarase nun primeiro momento unha reunión coa familia para axeitar o periodo de
vinculación ao centro, facilitando en todo momento que éste sexa acompañado por unha
persoa adulta de referencia para a crianza. Ofrecerase dende o equipo direcUvo a
información precisa para a incorporación á escola, e na reunión coa Utora daranse as
pautas e a información necesaria para un desenvolvemento ﬂuido do periodo de
vinculación.
• Cando por circunstancias médicas unha persoa menor deba iniciar a súa escolarización
con cueiro, facilitarase o acceso da familia para o seu cambio ata que non sexa designado
un apoio especíﬁco por parte da consellería previa valoración do departamento de
orientación e o equipo de orientación especíﬁco(EOE)

8. ORGANIZACIÓN XERAL DO CENTRO
8.1.N ORMAS

XERAIS DO CENTRO

• Protección de datos. Autorización uso da imaxe (modelo), xesUón datos persoais
(comunicación dende o centro a outras administración públicas ou insUtucións).
• Cando unha familia teña que recoller ao neno ou a nena antes da hora de ﬁnalización da
xornada, deberá traer cuberto un documento xusUﬁcaUvo ou deberá cubrilo antes de
marchar da escola. No caso de que a saída sexa nun día de celebración poderase entregar a
noUﬁcación na semana antes da celebración ou ben na propia festa se cubrirá antes de
abandonala.
• O documento de autorización para a recollida das menores será entregado a cada
familia cada inicio de curso, en caso de emerxencia se poderá autorizar a algunha persoa a
maiores enviando unha autorización expresa onde conste nome, apelidos e DNI da persoa
autorizada así como a data para a que se autoriza , asinada e escaneada, por correo
electrónico.
• Dende o centro escolar se facilitará un chuvasqueiro a cada nena ou neno que será
uUlizado en usufructo cada curso escolar, debendo coidalo e lavalo . Cando sexa necesario
un cambio de talla se lle proporcionará un de maior tamaño. As familias o levarán os venres
para casa e valorarán a necesidade ou non de lavado, en todo caso deberán retornalo á
escola en todo caso o luns, o chuvasqueiro é considerado material escolar e resulta
imprescindible para o día a día na aula.
• O profesorado do centro acompañará ao alumnado na adquisisción da autonomía no
referente ao cambio de roupa ben sexa por molladuras accidentais ou por non ter
plenamente adquirido o control de esunteres. Para elo as familias deberan proporcionar ao
centro alomenos un par de mudas completas de vestuario e unha muda de zapaUllas. En
caso de non ter roupa ou calzado de muda dispoñible chamarase a familia para que o
facilite á maior brevidade posible, velando sempre porque o neno ou nena se atope. Ata
que a vinculación coa persoa a cargo da aula non esté feita, os cambios de roupa serán
realizados pola persoa de vínculo.
•

Procedemento de comunicacións entre persoas pertencentes á comunidade educaUva:
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o O centro empregará o aplicaUvo ABALAR MÓBIL para a comunicación de saídas,
festas e demais circulares así como a solicitude de Utorías. Unha copiaescrita das
circulares enviadas por Abalar quedarán expostas nas aulas, no taboleiro da
entrada.
o A información relaUva a admisión, convocatorias de consello escolar… poderá ser
enviada por correo electrónico.
o En xeral, as comunicacións se poderán realizar vía correo electrónico, abalar ou
teléfonica.
• O agrupamento do alumnado nas disUntas escolas farase baixo o criterio de aulas
mixtas, entendendo éste Upo de agrupamento como o máis beneﬁcioso para as crianzas.
• Tras a incorporación ao centro ofreceranse ás familias as perUnentes autorizacións de
uso de imaxe e protección de datos así como a solicitude de comunicación via e-mail.
• Protección de datos. Autorización uso da imaxe (modelo), xesUón datos persoais
(comunicación dende o centro a outras administración públicas ou insUtucións).
• Nos horarios do profesorado quedará reﬂecUdo o tempo preciso para os
desprazamentos entre as diferentes escolas, así como o tempo preciso para a coordinación
dos diferentes equipos de dinamización presentes na escola.
• As acUvidades complementarias e extraescolares serán organizadas dende o equipo de
complementarias, que se reunirá, igual que o resto dos equipos, media hora todos os
martes. Unha vez tomadas as decisión organizaUvas no equipo éstas serán trasladadas ao
resto do equipo docente. Á hora de escoller que acUvidades e como desenvolvelas se
priorizará o valor pedagóxico das mesmas.
• Aínda que o CRA non conta con servizo de transporte, en ocasións algún alumnado con
irmáns no CEP adscrito comparte o seu servizo de transporte, para garanUr a seguridade e
o acompañamento deste alumnado o CRA organizará gardas de transporte entre o seu
claustro.
• Aínda que o CRA non conta con servizo de comedor, o alumnado da aula de PeiUeiros
beneuciase do uso do comedor do CEP Neira Vilas que é xesUonado pola Consellería de
Benestar Social do Concello de Gondomar. A recollida no centro, traslado ao comedor e
coidado e vixiancia correspondelle as persoas desUnadas a desenvolver ese servizo. Para tal
efecto as familias asinarán un documento no que autorizan as persoas encargadas do
comedor a recoller os seus ﬁllos e as súas ﬁllas na escola e a trasladalas ao CEP Neira Vilas.

8.2.O RGANIZACIÓN
•

DOS TEMPOS

Horarios xerais:

O centro conta con dous horarios base: de 9:00 a 14:00 para as escolas de Chaín, Couso, Vilaza e
Guillufe e de 9:30 a 14:30 para a escola de PeiUeiros.
•

Horario da biblioteca:

• de 16:00 a 18:00 luns, mércores e xoves, entendido como horario de préstamo e
apertura da biblioteca, á que o alumnado do centro deberán acudir acompañado por,
alomenos, unha persoa adulta.
NOFC

PáXina 15 de 26

CRA ANTIA CAL

Priorizarase ao tránsito libre en caso de PT AL en gran grupo na úlUma hora da mañán e se
requira ind. Modif horario para 1ª hora.

8.3.N ORMAS

DE REALIZACIÓN DAS GARDAS

•

Control das aulas en ausencia de profesorado

•

Explicar os criterios de xesUón

• Criterios nas subsUtucións: A principio de curso organizarase un calendario de gardas
que intentarán, na medida do posible respectar as horas de coordinación. Serán
subsUtuibles todas aquelas faltas que impliquen a ausencia de profesorado nunha aula. No
caso de subsUtucións dunha persoa de apoio o criterio vira dado; un, pola casuisUca xeral
do espazo; dous, pola casuísUca xeral do grupo ou tres, pola casuisUca parUcular do
alumnado.

8.4.O RGANIZACIÓN

DE ESPAZOS INSTALACIÓNS E RECURSOS

• Os espazos da escola están abertos á comunidade educaUva do xeito e forma que se
esUpula na lexislación vixente.
• Autorizarase a uUlización de espazos fóra do horario lecUvo sempre e cando se presente
solicitude en tempo e forma, sexa aprobada en claustro, non altere nin condicione
ningunha das acUvidades que no centro se desenvolven e a acUvidade a desenvolver non
sexa contraria en forma ou fondo co respecto que dende a escola se proﬁere á infancia.
• A uUlización das instalacións por parte de enUdades alleas á comunidade escolar será
solicitada segundo os criterios anteriores, aprobada en claustro, consello escolar e remiUda
á xefatura territorial correspondente.
• AcUvidades prohibidas e/ou restrinxidas: aquelas de dun xeito ou outro atenten contra o
respecto e o coidado á infancia e/ou á comunidade educaUva.

8.5.O RGANIZACIÓN

E VIXILANCIA DOS RECREOS

• Recreos: Ao tratarse dun CRA a vixilancia nos tempos de recreo corresponderá á persoa
que se atope nesa escola nese momento. Organizarase o horario do profesorado de tal
xeito que, na medida do posible, haxa dúas persoas adultas por aula nas úlUmas horas da
mañá para favorecer o tránsito libre entre o interior da aula e o espazo exterior garanUndo
así unha atención máis individualizada.
• En caso de que non sexa posible o tránsito libre porque falte unha das persoas da parella
educaUva farase unha hora no exterior e outra no interior a non ser que as necesidades do
grupo non o permitan.
• O transito libre estará aberto tódolos dias do curso, salvo alerta laranxa e prohibición
expresa por parte da consellería de educación ou o equipo direcUvo do centro de realizar
acUvidades no exterior.
• Cando chova, chuvisque ou o exterior esté mollado o uso de chuvasqueiro e botas de
auga será obligatorio no exterior.

8.6.O RGANIZACIÓN
NOFC
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• Ao tratarse dun CRA que non conta con servizo de transporte escolar as entradas e
recollidas corresponden ás familias. As familias poderán acceder á aula durante os
primeiros 30´da mañá e durante os úlUmos 30´para parUcipar das acUvidades que se
estean a desenvolver nese momento parUndo sempre dunha parUcipación respectuosa e
responsable.
• Existen no centro rexistros de persoas autorizadas a recoller ás alumnas e alumnos do
centro. Estas autorizacións serán cubertas e entregadas no centro polas familias.
• No caso de que no momento da saída non estea presente unha familia, nin ningún
autorizado para a recollida, farase cargo da alumna ou alumno a persoa presente na escola,
xa que ao tratarse dun CRA o desprazamento da menor é inviable. Si este feito deixase de
ser puntual e se converUse en algo reiteraUvo poranse en marcha dende o centro as
actuacións perUnentes.
• A persoa que se atope nese momento na aula se encargará da xesUón e control
informando ao equipo direcUvo, a través do xade coas faltas de asistencia e vía telefónica
en caso de recollida tardía.

9. PROCEDEMENTOS DE ATENCIÓN AO ALUMNADO
9.1.P ROCEDEMENTO

DE ATENCIÓN AO ALUMNADO EN CASO DE ACCIDENTE

• En caso de accidente se avisará sempre á familia, a persoa a cargo valorará se chamala
no momento ou se pode esperar ao momento da recollida en función da gravidade do
accidente.
• Se o accidente se produce nas dependencias do centro a persoa adulta ao cargo valorará
a necesidade de avisar aos servizos de emerxencia ou pedir apoio á sede administraUva.
Posteriormente se procederá ao rexistro do accidente na sede administraUva
• Se o accidente se produce fóra do centro (acUvidades extraescolares ou
complementarias) a persoa ao cargo valorará a necesidade de avisar aos servizos de
emerxencia ou solicitar apoio. Posteriormente, se procedera ao rexistro do accidente na
sede administraUva.

9.2.P ROCEDEMENTO

PARA A ATENCIÓN AO ALUMNADO ENFERMO

• O alumnado con necesidade de tomar medicación en horario escolar deberá aportar
cerUﬁcado médico xusUﬁcaUvo da necesidade de tomar a medicación dentro da xornada
escolar, en funcion do recollido no protocolo de atención sanitaria.
• O alumnado con enfermidades infecto-contaxiosas non poderá acudir ao centro durante
os días de exclusión que se recomendan (segundo a enfermidade) dende a consellería de
sanidade. (ver táboa ANEXO I)

9.3.A TENCIÓN

A ALUMNADO EN CASO DE AUSENCIA DO PROFESORADO

Cando unha persoa pertencente ao profesorado se retrase, deberá informar á dirección
do centro ou persoa que a susUtúa á maior brevidade posible co ﬁn de que se poda
xesUonar o desprazamento dende outra aula ou dende a sede administraUva douutra
compañeira ou compañeiro que asegure a apertura da aula no horario establecido.
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En caso de que non sexa posible abrir a aula no horario establecido se abrirá á maior
brevidade posible que permita a xesUón tendo en conta as diﬁcultades inherentes aos CRA
en cuesUón de mobilidade.
Cando unha mestra ou mestre deba ausentarse toda ou parte da xornada deberá avisar
á dirección do centro ou persoa que a susUtúa coa maior antelación posible para poder
programar a susUtución por parte das persoas de Garda en caso de ser necesario.
O equipo direcUvo informará das susUtucións a realizar durante a semana os martes
pola tarde e en caso de ser necesario vía teléfonica á persoa ou persoas interesadas.
En caso de ausencia o profesorado que susUtúa deberá, respetando sempre os ritmos
xerais do centro, planiﬁcar a sesión segundo considere máis convinte.
En caso de ausencia de máis dunha mestra ou mestre se realizarán os movementos
horarios necesarios para asegurar a apertura de tódalas aulas e a correcta atención do
alumnado. Se fora inviable abrir todas as aulas, se avisaría as familias e se lles ofrecería a
posibilidade de trasladarse esa xornada ou xornadas a outra aula, aquela que por cuesUóns
organizaUvas considerase o equipo direcUvo.
En caso de folga, se cumprirán sempre os servizos mínimos e en todo caso se recibirá
alumnado na biblioteca do centro.

9.4.P ROCEDEMENTOS

ESPECÍFICOS DE SEGUIMENTO DO ALUMNADO

Toda a documentación referida ás faltas de asistencia, progreso académico,
intervencións do departamento de orientación, rexistro de Utorías… permanecerá na escola
a disposición do equipo docente, entendendo este documento como comunitario e
fundamental para todo o profesorado.
Dende a CCP elaborarase un documento base que será entregado a principio de curso a
cada unha das Utorías.
Este dossier conterá os documentos básicos de seguimento do alumnado e estará
presente en cada aula para que o profesorado poida facer as anotacións perUnentes e
consultar a información necesaria.

10.PROFESORADO
• DEREITOS E DEBERES, segundo o establecido LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia
e parUcipación da comunidade educaUva.
1. Ao profesorado, dentro do marco legal establecido e no ámbito da convivencia escolar,
recoñécenselle os seguintes dereitos:
a) A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade
educaUva e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións.
b) A desenvolver a súa función docente nun ambiente educaUvo adecuado no que se
preserve en todo caso a súa integridade usica e moral.
c) A parUcipar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia escolar e
da educación integral do alumnado.
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d) A que se lle recoñezan as facultades precisas para manter un adecuado ambiente de
convivencia durante as clases e as acUvidades e os servizos complementarios e
extraescolares.
e) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes.
f) A parUcipar directamente no proceso educaUvo cando sexa consultado pola
Administración educaUva, nos termos previstos no jtulo IV desta lei.
g) A acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na conﬂiUvidade escolar
e recibir os esjmulos máis axeitados para promover a implicación do profesorado en
acUvidades e experiencias pedagóxicas de innovación educaUva relacionadas coa
convivencia e a mediación.
2. Son deberes do profesorado:
a) Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a idenUdade,
integridade e dignidade persoais de todos os membros da comunidade educaUva.
b) Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado ambiente de
convivencia durante as clases e as acUvidades 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 das persoas
pertencentes ao equipo direcUvo do centro.
c) Colaborar acUvamente na prevención, detección e erradicación das condutas
contrarias á convivencia e, en parUcular, das situacións de acoso escolar.
d) Informar ás nais e pais ou representantes legais sobre o progreso da aprendizaxe e
integración socioeducaUva dos/das menores a cargo, cumprindo as obrigas de
dispoñibilidade dentro do horario establecido no centro para a atención a aqueles que lle
impoña a normaUva aplicable.
e) Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á Administración
educaUva das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a
información e as circunstancias persoais e familiares do alumnado.
NORMAS XERAIS PARA O PROFESORADO
• As faltas de asistencia e puntualidade, permisos e licencias: serán comunicadas á
dirección do centro mediante anexo debidamente cumplimentado.
• O emprego eﬁcaz do correo electrónico corporaUvo así como dos aplicaUvos precisos
para o desenvolvemento da función docente son obrigatorios.
• A adscrición funcional e asignación de Utorías realizarase no claustro de principio de
curso segundo a lexislación vixente e tentando en todo momento de favorecer a boa
marcha da escola. De ser posible esta adscrición realizarase a ﬁnais do curso anterior para
favorecer o desenvolvemento das entrevistas iniciais do alumnado de nova incorporación
ao centro así como a organización, previsión e disposición de espazos e materiais. Esta
adscrición se fará deﬁniUva o primeiro claustro do mes de setembro.
• Criterios na elaboración dos horarios do profesorado: os horarios do centro realizaranse
no mes de setembro tendo en conta a casuisUca parUcular dun CRA, polo que se establecen
dúas sesións na mañá e un tramo de iUnerancia entre as 11:00 e as 12:00. Terase en conta
NOFC

PáXina 19 de 26

CRA ANTIA CAL

tamén para a realización dos horarios a presenza de dúas persoas adultas na segunda
metade da mañá para favorecer o tránsito libre entre o interior e o exterior da escola. Os
apoios ás diferentes aulas viran dados un, pola parUcular do alumnado casuisUca;
dous,pola casuísUca xeral do grupo ou tres; pola casuisUca parUcular do espazo. Unha vez
superado o periodo de acollida, reunido o equipo de orientación, estableceranse os apoios
precisos.
• Asignación de reforzos e atención á diversidade: Os apoios e reforzos ás diferentes aulas
viran dados un, pola casuisUca parUcular do alumnado; dous, pola casuísUca xeral do grupo
ou tres; pola casuisUca parUcular do espazo. Unha vez superado o periodo de acollida,
reunido o departamento de orientación, estableceranse os apoios precisos.

11.ALUMNADO
O alumnado do centro, deberá acceder na escola durante os primeiros 30 minutos, O feito de
acceder tras o tempo esUpulado para elo con frecuencia resulta perxudicial para o alumnado xa
que se ve privado do seu tempo pausado de entrada, da posibilidade de acompañamento por
parte da ﬁgura adulta de apego e se atopa descolocado dentro do grupo que xa está iniciado nas
acUvidades.
En caso de que un alumno ou alumna non vaia a asisUr á escola durante un tempo prolongado
deberá dirixirse un escrito ao equipo direcUvo do centro informando da situación, en caso de non
ter prevista unha data de reincorporación deberá avisarse ao centro educaUvo da súa volta con
alomenos 15 dias e antelación, para poder organizar a acollida e a reincorporación se fose
necesario.
Tanto nas faltas de puntualidade como nas faltas de asistencia, se se sospeitase dende o centro
educaUvo que a persoa menos implicada se atopase nunha situación de desprotección, se
requerirá de documentos xusUﬁcaUvos oﬁciais e en caso de non obtelos por parte da familia se
abriría un expediente por parete do equipo de orientación do centro que unha vez consultado o
equipo docente podería prodecer a dar parte aos servizos sociais.

12.AFA
•

O centro pode contar con unha ou varias AFAS

•

As relacións coa AFA ou AFAS tratarán de ser cordiais e dinámicas.

• Ás persoas integrantes da AFA terán, igual que o profesorado, deber de sixilo e
conﬁdencialidade.
• A AFA non conta con espazo propio de reunión, poderán empregar as instalacións do
centro para reunirse sempre e cando sexa avisado o equipo direcUvo con anterioridade e
comunicando a data e hora da xuntanza. É por este moUvo, entre outros, polo que deber
de sixilo e conﬁdencialidade cobra unha maior importancia ao atoparse expostos nas
instalacións do centro documentación subscepUble de ser sensible.

13.FAMILIAS
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DEREITOS E DEBERES: LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e parUcipación da comunidade
educaUva:
1. As nais e pais ou representantes legais, en relación coa educación dos/das menores a
cargo, son Utulares dos seguintes dereitos de convivencia e parUcipación, sen prexuízo dos
establecidos nas leis orgánicas de educación:
2. a) A ser respectadas e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade educaUva.
3. b) A estar informadas sobre o progreso da aprendizaxe e integración socioeducaUva das
menores a cargo, para o que se lles facilitará o acceso ao profesorado e ao equipo direcUvo
dos centros docentes.
4. c) A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia no centro
docente.
5. d) A ser oídas, nos termos previstos por esta lei, nos procedementos disciplinarios para a
imposición de medidas correctoras de condutas contrarias á convivencia dos/das menores a
cargo.
6. e) A parUcipar no proceso educaUvo a través de consultas e outros procedementos de
parUcipación directa que estableza a Administración educaUva.
7.
8. 2. Así mesmo, como primeiros responsables da educación dos/das menores a cargo, teñen
os seguintes deberes:
9. a) Coñecer, parUcipar e apoiar a evolución do seu proceso educaUvo, en colaboración co
profesorado e co centro docente.
10.b) Coñecer as normas establecidas polo centro docente, respectalas e facelas respectar,
así como respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou orientacións educaUvas
do profesorado no exercicio das súas competencias.
11.c) Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade educaUva.
12.d) Colaborar co centro docente na prevención e corrección das condutas contrarias ás
normas de convivencia dos/das menores a cargo.

14.COMUNICACIÓN E RELACIÓN COAS FAMILIAS
•As familias poderán parUcipar acUvamente na vida do centro seguindo as canles que dende
este se propoñan.
•Realizaranse a lo menos dúas reunións coas familias, unha a principio de curso e outra a ﬁnal,
puidendose realizar máis no caso de resultaren necesarias. Estas reunións poderán ser de centro
ou de aula.
•A solicitude e acceso á información regularase segundo o establecido la Lei 1/2016, 18 xaneiro.
•Estableceranse as consideracións parUculares sobre os proxenitores non unidos legalmente
por vínculo matrimonial ou análogo que veñan establecidas pola lexislación vixente.
•Canles de comunicación, a natureza desta e a frecuencia.
o Entrevista inicial no mes de xuño inmediatamente anterior á incorporación ao centro
para o alumnado de nova incorporación.
o

Xuntanza grupal no mes de setembro.
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o

Titorías e xuntanzas individuais cando o solicite ben a familia ben o equipo docente.

o Comunicación de saidas, acUvidades ou eventos a través dos aplicaUvos, abalar mobil
e tablón de anuncios da aula.
o Reunións de aula para informar do progreso do grupo e entrega de documentación e
informes 1 ou 2 veces ao ano correspondendo unha sempre no úlUmo mes do curso.

15.COLABORACIÓN CON INSTITUCIÓNS E ENTIDADES DO ENTORNO
A colaboración co concello se realizará en materias de:
Colaboración cos servicios sociais cando sexa requerido e sempre e cando prevaleza a
protección de datos das familias e das menores.
Colaboración co concello na promoción das acUvidades ofrecidas para o alumnado.
ParUcipación en acUvidades propostas polo concello ras valoración pedagóxica das mesmas por
parte do equipo de acUvidades complementarias e posterior aprobación do claustro.
Centro de saúde e servizos sanitarios, cando a situación de emerxencia o requira.
Colaboración na difusión e parUcipación de acUvidades da biblioteca municipal, centros
socioculturais e outras enUdades do concello tras valoración pedagóxica das mesmas por parte do
equipo de acUvidades complementarias e posterior aprobación do claustro.

16.COORDINACIÓN COS CENTROS ADSCRITOS
Reunión a inicio de curso cos centros adscrito para comentar datos relevantes do alumnado de
modo que as nosas aportacións axuden na valoración inicial grupal do alumnado que comeza na
etapa de primaria.
Comunicación aos centros adscritos da proposta de dias non lecUvos do curso para poder facer
coincidir alomenos un deles.

17.COORDINACIÓN CON OUTROS SERVIZOS
En caso de ser necesaria a coordinación con outras insUtucións ou servizos se xesUonarán como
segue a conUnuación:

– Comprobación do correcto cumprimento da protección de datos da menor e da súa
familia.

– Valoración da idoneidade da colaboración por parte do equipo de orientación ou do
persoal docente.

– Consulta especíﬁca á familia sobre o seu consenUmento.
– Información á inspección educaUva.
En caso de valorarse como posiUva a colaboración, poderase realizar unha reunión coas persoas
responsables dese servizo ou enUdade, de ser posible en horario de permanencia no centro ou de
maneira telemáUca sempre e cando se poda acreditar a idenUﬁcación da persoa ou enUdade.
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18.CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN E SELECCIÓN DE ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
• Escolleranse as acUvidades tendo como criterio principal a ﬁlosoua educaUva do centro.
Descartando todas aquelas acUvidades que non cumplan cuns requisitos mínimos de
respecto pola infancia, feminismo e aceptación da diversidade e a non violencia.
• Priorizaranse as saídas de proximidade xa que para a idade do alumnado do noso centro
resultan as máis signiﬁcaUvas.
• Programación e aprobación das acUvidades propostas: a programación das acUvidades
complementarias será realizada na PXA tendo en conta a avaliación do plan de acUvidades
complementarias do curso anterior.
• Organización e desenvolvemento: A principio de curso establecerase un calendario de
apoios para as disUntas saídas programadas.
• Financiación: os gastos devengados da realización de acUvidades complementarias e
saídas correrá a cargo das familias, que realizarán unha aportación a principio de curso para
os gastos de todo o ano, evitando así as aportación pequenas por medio do alumnado e
facilitando a xesUón do gasto do centro.
• As autorización para as acUvidades complementarias: serán autorizadas polas familias a
principio de curso de xeito xenérico. Uns días antes da saída ou acUvidade en cuesUón as
familias recibirán noUﬁcación dos detalles.

19.EQUIPAMENTOS E RECURSOS DO CENTRO
•

Gastos de funcionamento

• O equipamento quedará rexistrado nun inventario no que calquera arUgo en uso no
centro escolar deberá ser dado de alta ou baixa segundo corresponda, e non será admiUdo
ningún equipamento que non sexa dotado pola propia consellería ou adquirido polo centro
tras aprobación do equipo docente. Poderáse facer algunha excepción en pequenos
materiais de aula sempre e cando cumpran os requisitos de calidade, estéUca e seguridade
establecidos polo equipo docente.
PROTOCOLO DE XESTIÓN ECONÓMICA DO CENTRO
Baseandonos na lexislación vixente en materia de xesUón económica:
• Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao
ordenamento xurídico español as DirecUvas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e
2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, en diante LCSP.
• ArUgo 132 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
• Decreto 201/2003, do 20 de marzo, polo que se desenvolve a autonomía na xesUón dos
centros docentes públicos non universitario.
• Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico.
A xesUón económica do centro corresponde ao equipo direcUvo. Para axilizar e facilitar as
compras, realizarase unha listaxe de material funxible entre o úlUmo martes do mes e o primeiro
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do mes seguinte onde se anotará o Upo de material, canUdade e referencia do memo, en caso de
que o material non se consiga a través do proveedor habitual, deberá indicarse tamén o proveedor.
Unha vez ao trimestre se recollerán propostas moUvadas de compras de material inventariable,
aportando presuposto e proveedor do mesmo. Unha vez recibidas todas as peUcións valorarase
dende o equipo docente as prioridades de compra. Unha vez valorada a adecuación do gasto no
orzamento anual tendo a úlUma palabra o equipo direcUvo
Para pequenas compras fora dos pedidos mensuais ou trimestrais cubrirase o informe de
necesidade e ideoneidade do gasto ( AnexoII) para a súa posterior aprobación por parte do equipo
direcUvo. O pago desta compra previamente aprobada se realizará por transferencia previa
presentación de factura.
Uso da fotocopiadora:
A fotocopiadora do centro se atopa ao servizo de toda a comunidade educaUva.
Para a realización de fotocopias de uso de aula, o profesorado do centro conta cun código
propio.
Para aquelas que sexan de uso persoal, poderán realizarse procedendo ao pago posterior na
secretaría do centro. Os prezos das mesmas estarán espostos no taboleiro da sala da
fotocopiadora.
O AFA terá un código propio de fotocopiadora. O reconto e cobro das fotocopias se fará unha
vez rematado o curso escolar.

20.P R O C E D E M E N T O PA R A A A P L I C A C I Ó N E R E V I S I Ó N D E S T E
DOCUMENTO
• Procedemento de aplicación:

- Mediante a organización e xesUón do centro
- Cumplindo o plan de acollida,
- Facedo este documento público
- Reﬂexionando en equipo sobre a ideonidade do recollido e a súa coherencia coa realidade
do centro e do día a día nas aulas.
•

Procedemento de revisión:

- ParUcipación democráUca da comunidade educaUva na revisión do documento:
Recolleranse aportacións do profesorado, das familias a través da consulta no Claustro e no
Consello escolar do centro.
- Mediante cuesUonarios anuais a:
▪ Profesorado
▪ Familias

21.MEDIDAS PARA A DIFUSIÓN DESTAS NORMAS
Estratexias para asegurar o coñecemento e a vinculación destas normas por parte de todos os
sectores da comunidade escolar.
o Profesorado: información no claustro.
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o Familias: aprobación no consello e difusión no momento de acceso ao centro.
o Publicación na web do centro.

22.ADENDA CURSO 2020/2021
Estas normas explicadas a conUnuación terán efecto exclusivamente durante o curso escolat
20/21 eveñen moUvadas pola adaptación do centro á situación COVID 19, quedarán sen efectoa
parUr do 30/08/2021 e para ser prorrogadas deberá presentarse unha nova revisión deste
documento
• Entradas e saídas escalonadas: No momento das entradas e saídas, cada escola organizará
dependendo das súas caracterísUcas estruturais. No momento da entrada as dúas adultas
recibirán as crianzas dentro da aula, intentando que o alumnado se distribúa polo espazos
interior para evitar aglomeracións. No momento que observemos que un grupo xa ﬁxo as ruUnas
de entrada (referidas ao momento de hixiene) e que un adulto pode acompañar ao alumnado
restante, é o momento de abrir o tránsito libre durante toda a xornada escolar. Para organizar as
saídas escalonadas, coñeceremos os horarios de chegada das familias e acompañaremos as
crianzas nas ruUnas de recollida (cambio de roupa de auga, desinfección no material que sexa
necesario, lavado de mans,...) é importante ter ben planiﬁcados estos tempos para evitar
aglomeracións, improvisacións e que sexa un tempo de acompañamento tranquilo e respetado.
• Tránsito libre durante toda a xornada escolar: Durante a xornada escolar as crianzas poden
escoller estar no espazo exterior ou no espazo interior. No espazo interior disporán de dúas aulas
da calma con propostas en microespazos no caso de PeiUeiros é só unha. Propoñemos poucas
propostas e con material reducido (algún material será de uso individualizado por imposibilidade
de desinfectar como é o caso da plasUlina). No espazo exterior, ademais das propostas libres que
xurden das propias necesidades das crianzas, faremos propostas, e provocacións, ademais
faremos uso de este espazo cando necesitemos realizar acUvidades grupais como é o caso dos
aniversarios das crianzas.
• Ampliación horaria para merendar que lles axude a súa propia autorregulación, cun máximo
de 4 crianzas a un tempo: Tempo de merendas: teremos unha franxa ampla de tempo de xantar
na escola, de 10.30 a 12:30, as crianzas poden escoller o momento no que queren tomar a
merenda que traen da súa casa. Para coñecer o inicio de este momento da xornada, colocaremos
unhas bandexas de bambú na mesa desUnada para esta ruUna así saberán que xa poden xantar.
Avisaremos individualizadamente as crianzas que non merendaron cando quede media hora
para que remate este momento. Com é unha nova ruUna ao prinipio acompañaremos as crianzas
e animare
• mos a que coman os alimentos que traen da casa, o obxecUvo ﬁnal será a autorregulación de
este momento da xornada. Sempre que poidamos priorizaremos a merenda no exterior.
• Tempo de obradoiros: Propoñemos semanalmente obradoiros para realizar en pequenos
grupos, serán voluntarios e repeUranse 2 veces para que todo o alumnado teña a oportunidade
de parUcipar.
• Parella educabva: A supervisión e pautas das persoas adultas serán fundamentais é por iso
que a distribución do persoal do centro, facendo un grande esforzo organizaUvo por parate do
profesorado, será do Upo coñecido como parella educaUva (dúas mestras por grupo)
Coordinacións: Durante este curso escolar 2020/2021, debido aos horarios de adaptación á
situación COVID19 as coordinacións se levarán a cabo en horario non lecUvo en lugar do horario de
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gardas de biblioteca. O horario será de 15-17:30 (de 15:30 a 18:00 para o profesorado da aula de
PeiUeiros) ou de 16 a 18:30.
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