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NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO 

(LOE, ART.124) 

 

1. DEREITOS E DEBERES 

 

Recoñécense os seguintes dereitos básicos de convivencia escolar, sen prexuízo dos 

establecidos nas leis orgánicas de educación: 

 DEREITOS 

DO ALUMNADO 

a) A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno 

desenvolvemento da súa personalidade nun ambiente educativo de 

convivencia, liberdade e respecto mutuo. 

b) A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais. 

c) Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en 

particular contra as situacións de acoso escolar. 

d) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado 

pola Administración educativa, nos termos previstos no título IV da 

presente lei. 

e) A participar na confección das normas de convivencia e na resolución 

pacífica de conflitos e, en xeral, a participar na toma de decisións do 

centro en materia de convivencia. 
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f) A imaxe do alumno/a utilizarase baixo a autorización dos pais 

previamente asinado o principio da escolarización. 

DO 

PROFESORADO 

(art.8) 

a) A ser respectado, recibir un trato axeitado e ser valorado polo resto da 

comunidade educativa e a sociedade en xeral no exercicio das súas 

funcións. 

b) A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo axeitado 

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

c) A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da 

convivencia escolar e da educación integral do alumnado. 

d) A que se lle recoñezan as facultades precisas para manter un axeitado 

ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e servizos 

complementarios e extraescolares. 

e) Á protección xurídica axeitada ás súas funcións docentes. 

f) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado 

pola Administración educativa, nos termos previstos no título IV da lei 

4/2011. 

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

conflitividade escolar e recibir os estímulos máis adecuados para 

promover a implicación do profesorado en actividades e experiencias 

pedagóxicas de innovación educativa relacionadas coa convivencia e a 

mediación. 

DAS FAMILIAS 

(art. 6) 

a) A ser respectados e recibir un trato adecuado polo resto da 

comunidade educativa. 
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b) A estar informado sobre o progreso da aprendizaxe e integración 

socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, para o cal se 

lles facilitará o acceso ao profesorado e aos membros dos equipos 

directivos dos centros docentes. 

c)A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia 

nos centros docentes. 

d) A ser oídos, nos termos previstos pola presente lei, nos procedementos 

disciplinarios para a imposición de medidas correctoras de condutas 

contrarias á convivencia dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas. 

e) A participar no proceso educativo a través de consultas e outros 

procedementos de participación directa que estableza a Administración 

educativa. 

 

 

 DEBERES BÁSICOS DE CONVIVENCIA 

DO ALUMNADO 

a) Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na 

consecución dun adecuado clima de estudo no centro, respectando o 

dereito dos seus compañeiros ou compañeiras á educación. 

b) Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no 

exercicio das súas competencias, recoñecéndoo como autoridade 

educativa do centro. 

c) Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e 



 

6 

 

morais, a igualdade de dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, 

integridade e intimidade dos restantes membros da comunidade 

educativa. 

d) Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do 

centro docente. 

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

f) Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte 

á convivencia dos seus respectivos centros docentes. 

g) Seguir as directrices do profesorado respecto á súa educación e 

aprendizaxe. 

h) Asistir a clase con puntualidade e co material preciso.  

DO 

PROFESORADO 

(art.8) 

a) Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a 

identidade, integridade e dignidade persoais de todos os membros da 

comunidade educativa. 

b) Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un axeitado 

ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e servizos 

complementarios e extraescolares, corrixindo, cando lle corresponda a 

competencia, ás condutas contrarias á convivencia do alumnado ou, non 

caso contrario, poñéndoas en coñecemento do equipo directivo do centro 

c)Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación dás 

condutas contrarias á convivencia e, en particular, dás situacións de 

acoso escolar. 

d)Informar ás nais e pais ou ás titoras ou titores sobre ou progreso dá 
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aprendizaxe e integración socioeducativa dous seus fillos ou fillas ou 

pupilos ou pupilas, cumprindo ás obrigas de dispoñibilidade dentro do 

horario establecido non centro para a atención aos mesmos que lle 

impoña a normativa de aplicación. 

e) Informar vos responsables do centro docente e, non seu caso, a 

Administración educativa dás alteracións dá convivencia, gardando 

reserva e sixilo profesional sobre a información e circunstancias persoais 

e familiares do alumnado.  

 

f) Utilización con responsabilidade das imaxes dos alumnos/as. 

DAS FAMILIAS 

(art. 6) 

a) Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en 

colaboración co profesorado e cos centros docentes.  

b) 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. 

c) Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade 

educativa. 

d) Colaborar cos centros docentes na prevención e corrección das 

condutas contrarias ás normas de convivencia dos seus fillos ou fillas. 
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2. NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

Sen prexuízo dous deberes e dereitos antes comentados, ás NORMAS DE 

CONVIVENCIA que rexen non noso centro para toda a COMUNIDADE EDUCATIVA son: 

1. Puntualidade na entrada (9.00 h) e as saídas (14.00 h.): cando un alumno/a non 

entre ás 9.00 h. cubrirá un parte de impuntualidade onde se reflicta o día, a hora 

de entrada e motivo da falta. Igual se se atrasa o pai/nai/persoa autorizada para a 

súa recollida. 

2.  Se se recollese a un alumno/a en horario escolar, cubrirán un parte de ausencias, 

onde se especificará o día, a hora e o motivo da falta. 

3.  As familias dos alumnos deberán xustificar sempre a falta do alumno á escola. Se 

as faltas son reiteradas pediranse documentos que acrediten esa xustificación. De 

non se presentar poderanse en marcha un protocolo de absentismo escolar. 

4.  Nos recreos deberán xogar respectando o descanso e o xogo dos demais. Non 

se permitirán as pelexas nin os xogos violentos, perigosos e que pretendan mollar, 

manchar ou ensuciar a roupa ou o corpo dos nenos e nenas. Respectarán as 

árbores e as plantas. Non subirán aos valos nin ás árbores. Utilizarán as 

papeleiras e coidarán as instalacións deportivas. Non sacarán a area do areeiro 

nin a botarán a outros nenos ou nenas. Pecharanse as portas de entrada ao 

Centro. 

5. Polo ben do resto do alumnado, en caso de enfermidade, cando se requira, será 

necesario unha certificación médica de que non é contaxioso. Cando teña piollos, 

non deberá vir á escola ata que non os elimine definitivamente. Se encontrase 

algún neno ou nena con estes parasitos o titor ou titora deberá avisar 
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inmediatamente ao pai ou nai para que o recolla, polo ben dos demais 

compañeiros e compañeiras. Ao igual que as familias deben avisar ao centro para 

tomar ás medidas oportunas (como informar aoresto dás familias) 

6. Os alumnos e alumnas asistirán clases debidamente vestidos e aseados, con 

pezas e zapatos cómodos para eles. Os días que realicen psicomotricidade ou 

educación física virán con vestimenta deportiva. 

7. Non se permite traer á escola lambetadas (agás nos aniversarios ou 

festas/festivais organizadas polo centro).Tampouco se permite traer ao centro 

aparatos electrónicos (teléfonos móbiles, cámaras de fotos, mini-consolas...), 

aínda que non funcionen. 

8. En caso de que teña que recoller ao neno ou nena unha persoa distinta do  

habitual, deberá comunicalo con anterioridade, mediante unha autorización 

firmada. 

9. MATERIAL E INSTALACIÓNS: O noso colexio posúe varias escolas e un material 

(didáctico, informático, funxible...), ao igual que bens doutros membros da 

comunidade educativa, que debemos coidar. O alumnado que maltrate ou use 

inadecuadamente as instalacións e o material, será responsable ante a dirección 

do Centro, e estará obrigado a reparar os danos que causara de forma individual 

ou colectivamente, de forma intencionada ou neglixencia ou facerse cargo do 

dano económico da súa reparación ou substitución (as familias son os 

responsables civís nos termos previstos na lexislación vixente) 

10.  Todas as prendas de vestir do alumnado deberán vir provistas do seu nome e 

dunha fita longa para colgalos. 

11.  Os nenos e nenas deben traer o material e libros elixidos polo profesorado. 
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12.  PARVA: Para o refrixerio de media mañá deben traer alimentos axeitados, 

adaptándose ao programa de "merendas saudables" que leva a cabo o centro. 

13.  Seguir as orientacións do profesorado respecto á súa aprendizaxe e respectar o 

exercicio do dereito á aprendizaxe dos seus compañeiros e compañeiras. 

14.  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. 

15.  Non discriminar ningún membro da Comunidade Educativa por razón de 

nacemento, raza, sexo ou por calquera outra circunstancia persoal ou social. 

16.  Respectar o profesorado e os demais membros da Comunidade Educativa. 

17.  Ao inicio de curso, darase a coñecer as normas básicas cun díptico para as 

familias que se recolle no Anexo I. 

CON RESPECTO AO PROFESORADO: 

1. Exercerá o seu labor docente (programar, ensinar, avaliar...) segundo o Proxecto 

Educativo atendendo á diversidade do alumnado e ás necesidades educativas que 

presenten. 

2. Colaborar na programación xeral anual do Centro.  

3. Colaborar nos controis de asistencia, puntualidade, comportamento...do 

alumnado. 

4. Asistir ás reunións dos órganos colexiados. 

5. Recibir os pais e nais que desexen información sobre a marcha docente dos seus 

fillos ou fillas nos días e horas que se sinalasen no Plan Anual de Centro. 

6. Desempeñar os cargos para os que sexa elixido. 
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7. Utilizar actividades e metodoloxías adaptadas ás necesidades educativas do 

alumnado. 

8. Asistir puntualmente ao Centro, comunicando previamente, sempre que sexa 

posible, a súa ausencia. Neste caso, procurará deixar tarefas planificadas para o 

seu grupo. 

9. Tamén será puntual ao finalizar as clases, así como ás reunións programadas. 

10.  Vixiará os RECREOS segundo as quendas e asignados pola Xefatura de 

Estudos. Por iso será puntual (tanto á saída como á entrada) cando toque 

vixilancia de recreo. 

11.  En caso de accidente dalgún alumno ou alumna, se a lesión é leve curarase no 

Centro.  Se é máis grave se chamará ao 112, atendendo as indicacións que nos 

digan de auxilio para o menor. Avisarase un membro do equipo directivo que llelo 

comunicará aos pais ou nais. Se o alumno/a está en “Alerta Escolar” chamarase o 

061. 

12.  Cumprirá e fará cumprir as normas de convivencia solidariamente co resto dos 

seus compañeiros e compañeiras e recordaraas cantas veces sexan necesarias 

ata que o alumnado as interiorice. 

13.  Velará pola conservación das instalacións e da súa propia aula. 

14.  Asistirá ás reunións con talante razoador, aberto a outras opinións e disposto a 

asumir as conclusións maioritarias. 

15.  Colaborará co Equipo Directivo do Centro na organización e realización de 

actividades escolares complementarias e extraescolares, en beneficio de todos os 

membros da Comunidade Educativa. 
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16. Todas as comunicacións que partan do Centro cara aos pais ou nais ou cara ao 

resto da Comunidade Educativa, faranse coa cabeceira do Centro e en estado de 

claridade e limpeza. 

17.  Os profesores respectarán a todos os membros da comunidade educativa, baixo 

os principios da non-discriminación e de igualdade entre homes e mulleres. 

18.  As familias respectarán a todos os membros da comunidade educativa, baixo os 

principios da non-discriminación e de igualdade entre homes e mulleres. 

 

3. ACTUACIÓNS E CORRECIÓNS 

 

Serán obxecto de corrección disciplinaria as condutas contrarias ás normas de  

convivencia realizadas polo alumnado dentro do recinto escolar ou durante o 

desenvolvemento de actividades complementarias e extraescolares. 

Así mesmo, poderán corrixirse disciplinariamente as condutas do alumnado que, aínda 

que realizadas fose do recinto escolar, estiveran motivadas ou directamente relacionadas 

coa vida escolar e afectasen aos seus compañeiros ou compañeiras ou a outros 

membros da comunidade educativa e, en particular, as actuacións que constitúan acoso 

escolar. 

As posibles condutas contrarias ás normas de convivencia realizadas mediante o uso de 

medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan conexión coa actividade 

escolar considéranse incluídas no ámbito de aplicación da presente lei. 

 

Responsabilidade e reparación de danos. 

O alumnado estará obrigado a reparar os danos que causara, individual ou 
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colectivamente, de forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e materiais dos 

centros docentes, incluídos os equipos informáticos e o software, e aos bens doutros 

membros da comunidade educativa, ou a facerse cargo do custo económico da súa 

reparación. 

Así mesmo, está obrigado a restituír o subtraído ou, se non fose posible, a indemnizar o 

seu valor. As nais e pais ou as titoras ou titores serán responsables civís nos termos 

previstos na lexislación vixente. 

Cando se incorrese en condutas tipificadas como agresión física ou moral, haberá de 

repararse o dano moral causado mediante a presentación de escusas e o 

recoñecemento da responsabilidade dos actos, ben en público ou en privado, segundo 

corresponda pola natureza dos feitos e de acordo co que, se é o caso, determine a 

resolución que impoña a corrección da conduta. 

 

3.1. CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA E A SÚA CORRECCIÓN 

3.1.1. CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA. 

Considéranse condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros 

docentes: 

a) As agresións físicas ou psíquicas, as aldraxes e as ofensas graves, as ameazas e as 

coaccións contra os demais membros da comunidade educativa. 

b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón 

de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, nivel social, 

conviccións políticas, morais ou relixiosas, diversidade funcional ou calquera outra 

condición ou circunstancia persoal ou social. 

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

d) A gravación, manipulación e difusión por calquera medio de imaxes ou informacións 

que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e 

familiar e a propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa. 

e) As actuacións que constitúan acoso escolar. 

f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración 

ou subtracción de documentos académicos. 

g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás 

instalacións e 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. 

h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento 

das actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 

i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos 

membros da comunidade educativa do centro, ou a incitación a estas. 

j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a 

saúde ou integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En 

todo caso, reputará se indisciplina grave a resistencia ou negativa a entregar os 

obxectos a que se refire o apartado terceiro do artigo 11 da presente lei cando se 

lle require a el polo profesorado. 

k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á 

convivencia. 

l) O incumprimento das sancións impostas. 
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3.1.2. CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA. 

Considéranse condutas leves contrarias á convivencia: 

a) As condutas tipificadas como agresión, aldraxe ou ofensa no apartado a), os actos de 

discriminación do apartado b), os actos de indisciplina do apartado c), os danos do 

apartado g), os actos inxustificados do apartado h) e as actuacións prexudiciais descritas 

no apartado i) do artigo anterior que non alcancen a gravidade requirida en  o devandito 

precepto. 

b) Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas normas 

do centro perigoso para a saúde ou integridade persoal do alumnado ou dos demais 

membros da comunidade educativa ou que perturbe o normal desenvolvemento das 

actividades docentes, complementarias ou extraescolares, cando non constitúa conduta 

gravemente prexudicial para a convivencia de acordo co apartado j) do artigo anterior. 

c) A ausencia inxustificada a clase e as faltas reiteradas de puntualidade, nos termos 

establecidos polas normas de convivencia de cada centro docente. 

d) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso para participar 

activamente no desenvolvemento das clases. 

e) As demais condutas que se tipifiquen como tales nas normas de convivencia de cada 

centro docente. 

3.2. MEDIDAS CORRECTORAS 

3.2.1. PRINCIPIOS XERAIS DAS MEDIDAS CORRECTORAS.  

1. As correccións que se apliquen polo incumprimento das normas de convivencia 

terán un carácter educativo e recuperador, garantirán o respecto dos dereitos do 

resto do alumnado e procurarán a mellora da convivencia no centro docente. 
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2. En todo caso, na corrección das condutas contrarias á convivencia aplicaranse 

os seguintes principios: 

a) Ningún alumno ou alumna poderá ser privado do exercicio do seu dereito á 

educación, nin, en caso da educación obrigatoria, do seu dereito á escolaridade. A 

estes efectos, non se entenderá como privación do dereito á educación a 

imposición das correccións previstas nesta sección que supoñen a suspensión da 

asistencia ás clases ou o cambio de centro. 

b) Non poderán impoñerse correccións contrarias á integridade física e dignidade 

persoal do alumnado. 

c) A imposición das correccións previstas nesta sección respectará a 

proporcionalidade coa conduta do alumnado e haberá de contribuír á mellora do 

seu proceso educativo. 

d) Terá en conta a idade do alumnado e demais circunstancias persoais, 

familiares e sociais. Para estes efectos, poderase solicitar os informes que se 

consideren necesarios sobre  ás mencionadas circunstancias e recomendar, se é 

o caso, ás nais e pais ou ás titoras ou titores ou ás autoridades públicas 

competentes a adopción das medidas necesarias. 

3.2.2. PROGRAMAS E ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS ÁS MEDIDAS 

CORRECTORAS. 

Como complemento das medidas correctoras previstas nesta sección, o departamento 

de orientación elaborará e desenvolverá un programa de habilidades sociais dirixido ao 

alumnado que incorrera reiteradamente en condutas disruptivas, coa finalidade de 

mellorar a súa integración no centro docente. Así mesmo, elaborará e desenvolverá un 

programa de habilidades sociais para aquel alumnado que, como consecuencia da 
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imposición das medidas correctoras previstas nesta sección, se vira temporalmente 

privado do seu dereito de asistencia ao centro. 

Estes programas aplicaranse en colaboración co profesorado titor e, no seu caso, cos 

servizos sociais, e procurarán implicar o resto do profesorado e as familias 

para lograr, conxuntamente, o desenvolvemento axeitado do proceso educativo e das 

accións propostas. 

3.2.3. PROCEDEMENTOS CONCILIADOS DE RESOLUCIÓN DOS CONFLITOS. 

1. Regulamentariamente determinarase un procedemento conciliado para a 

resolución dos conflitos de convivencia. A participación do alumnado ou dos seus 

representantes legais terá carácter voluntario, por solicitude do alumnado ou dos 

seus representantes legais, e esixirá o compromiso de cumprimento das accións 

reparadoras. 

2. A opción pola conciliación suspende o inicio do procedemento disciplinario de 

corrección da conduta, que se continuará en caso de que a conciliación fose 

infrutuosa. O cumprimento das accións reparadoras dará lugar á finalización do 

procedemento de corrección da conduta contraria á norma de convivencia. 

3. No procedemento, formalizado por escrito, incluirase a intervención dunha 

persoa instrutora e dunha persoa mediadora. 

4. O procedemento formalizado será que se determine polo centro, coa 

aprobación do consello escolar, e que figurará no regulamento de réxime interno. 

 

3.2.4. MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS 

PARA A CONVIVENCIA. 

As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes poden ser 
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corrixidas coas seguintes medidas: 

a) Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e 

desenvolvemento das actividades do centro. 

b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias 

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

c) Cambio de grupo. 

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

catro días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que durara a suspensión, o 

alumnado haberá de realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a 

interrupción no proceso formativo. 

e) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro 

días lectivos e un mes. Durante o tempo que durara a suspensión, o alumnado haberá de 

realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso 

formativo. 

f)  Cambio de centro. 

 

3.2.5. MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á 

CONVIVENCIA. 

As condutas leves contrarias á convivencia poden ser corrixidas coas seguintes medidas: 

a) Amoestación privada ou por escrito. 

b) Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a xefatura de estudos. 

c) Realización de traballos específicos en horario lectivo. 

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

desenvolvemento das actividades do centro. 
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e) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias 

do centro por un período de ata dúas semanas. 

f) Cambio de grupo por un período de ata unha semana. 

g) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de ata tres 

días lectivos. Durante o tempo que durara a suspensión, o alumnado haberá de realizar 

os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso 

formativo. 

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

días lectivos. Durante o tempo que durara a suspensión, o alumnado haberá de realizar 

os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso 

formativo.  

3.2.6. GRADACIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS. 

Para a gradación das medidas correctoras previstas nesta sección tomaranse en 

consideración especialmente os seguintes criterios: 

a) O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, se é o caso, o 

cumprimento igualmente espontáneo da obriga de reparar os danos producidos en os 

termos previstos neste plan. 

b) A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas. 

c) A difusión por calquera medio, incluída os electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos, da 

conduta, as súas imaxes ou a ofensa. 

d) A natureza dos prexuízos causados. 

e) O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, se se tratase dun alumno 

ou alumna, en razón da súa idade, de recente incorporación ao centro ou calquera outra 

circunstancia. 
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3.2.7. PRESCRICIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS. 

As medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos 

centros docentes previstas nesta sección prescriben ao ano da firmeza en vía 

administrativa da resolución que as impón. As medidas correctoras das condutas leves 

contrarias á convivencia prescriben aos catro meses da súa imposición. 

Procedemento para a imposición de medidas correctoras de condutas gravemente 

prexudiciais para a convivencia. 

1. As medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia 

só poden impoñerse logo de tramitación do procedemento disciplinario regulada. 

2. Corresponde acordar a incoación do procedemento á persoa titular da dirección 

do centro docente, por propia iniciativa, a petición motivada do profesorado ou da 

titora ou titor da alumna ou alumno ou da persoa que ocupe a xefatura de estudos 

ou persoa que exerza funcións equivalentes nos centros concertados, ou logo de 

denuncia doutros membros da comunidade educativa. 

3. A incoación do procedemento notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da 

alumna ou alumno, ou a este se é maior de idade, con indicación da conduta que 

o motiva, as correccións que puidesen corresponder e o nome da profesora ou 

profesor que actuará como persoa instrutora. Así mesmo, comunicarase á 

inspección educativa. 

4. No propio acordo de incoación ou en calquera momento da tramitación do 

procedemento, a persoa titular da dirección do centro pode adoptar 

motivadamente, a iniciativa propia ou a instancia do instrutor, como medidas 

provisionais o cambio temporal de grupo da alumna ou alumno ou a suspensión 

do dereito de asistencia ao centro ou a determinadas clases ou actividades, por un 
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período non superior a cinco días lectivos. A adopción de medidas provisionais 

notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno. 

5. Finalizada a instrución do procedemento, a persoa instrutora formulará proposta 

de resolución e dará audiencia á alumna ou alumno e, se é menor de idade, á nai 

ou pai ou á titora ou titor, convocándoos a unha comparecencia en horario lectivo 

na que poderán acceder a todo o actuado e da cal se levantará acta. En caso de 

non comparecencia inxustificada, o trámite de audiencia terase por realizado para 

todos os efectos legais. 

6. Cumprimentar o trámite de audiencia, a persoa titular da dirección do centro ditará 

resolución motivada que se pronunciará sobre a conduta da alumna ou alumno e 

impoñerá, se é o caso, a correspondente corrección, así como a obriga de reparar 

os danos producidos nos termos previstos. 

7. A resolución notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno,en 

un prazo máximo de doce días lectivos dende que se tivo coñecemento dos feitos 

que deron lugar á incoación do procedemento, comunicándose á inspección 

educativa. 

8. La resolución da persoa titular da dirección do centro pon fin á vía administrativa e 

será inmediatamente executiva. Contra a resolución da persoa titular da dirección 

do centro cabe instar a revisión ante o Consello Escolar no prazo de dez días 

lectivos nos termos previstos en  a LOE 

3.2.8. PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS DE 

CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA. 

A imposición das medidas correctoras de condutas leves contrarias á convivencia 

levarase a cabo por: 
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a) O profesorado da alumna ou alumno, oído, este e dando conta á persoa que ocupe a 

xefatura de estudos ou persoa que exerza funcións equivalentes nos centros 

concertados, en caso das medidas contempladas nos apartados a), b) e c) descritos  

anteriormente como medidas correctoras de condutas leves. 

b) A titora ou titor da alumna ou alumno, oído este e dando conta á persoa que ocupe a 

xefatura de estudos ou persoa que exerza funcións equivalentes nos centros 

concertados, en caso das medidas contempladas nos apartados a), b), c) e d) escritos 

anteriormente como medidas correctoras de condutas leves. 

c) A persoa que ocupe a xefatura de estudos ou persoa que exerza funcións 

equivalentes nos centros concertados, ou a persoa titular da dirección do centro, oídos a 

alumna ou alumno e a súa profesora ou profesor ou titora ou titor, en caso das medidas 

contempladas nos apartados a), c), d), e) e f) escritos anteriormente como medidas 

correctoras de condutas leves. 

d) A persoa titular da dirección do centro, oídos a alumna ou alumno e a súa profesora 

ou profesor ou titora ou titor, en caso das medidas contempladas nos apartados g) e h)  

escritos anteriormente como fmedidas correctoras de condutas leves. A imposición 

destas medidas correctoras comunicarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou 

alumno antes de que estas se fagan efectivas, así como ao Observatorio da Convivencia 

Escolar do centro. As resolucións que impoñen as medidas correctoras ás que se refire 

apartado poñen fin á vía administrativa e son inmediatamente executivas. 

3.3. RESPONSABILIDADE DAS NAIS E PAIS OU DAS TITORAS OU TITORES. 

As audiencias e comparecencias das nais e pais ou das titoras ou titores do alumnado 

menor de idade nos procedementos disciplinarios regulados nesta sección son 

obrigatorias para estes, sendo comunicada a súa desatención reiterada e inxustificada ás 
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autoridades competentes para os efectos da súa posible consideración como 

incumprimento dos deberes inherentes á patria potestade ou á tutela. 

3.4. COORDINACIÓN MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA: 

1. Establécese unha hora de titoría e os pais: Os luns de 15.00-16.00.  

2. As reunións dos distintos equipos realízanse os luns de 16:30 a 17:30h.  co 

seguinte calendario: 

As funcións dos distintos equipos son: 

1. Adaptar o plan de estudios ao ciclo correspondente e coordinar a 

programación dos distintos niveis. 

2.  Harmonizar a metodoloxía a empregar en cada ciclo. 

3.  Coordinar,   planificar   e   revisar   as   actividades   pedagóxicas, 

complementarias e extraescolares. 

4. Revisar os resultados da programación e metodoloxía empregada. 

3.4.1. DESEÑO DAS SESIÓNS DE AVALIACIÓN 

Atendendo ás características do noso alumnado, a avaliación será continua e 

realizarase coincidindo co final de cada trimestre coincidindo coas vacacións de 

Nadal, Semana Santa e final de curso. Nestes momentos, informase ás familias do 

proceso educativo dos seus fillos/as. 

Reunións de ciclo 1º luns de cada mes 

Equipos (EDLG, TIC, BIBLIOTECA, EACE) 2º luns de cada mes 

CCP  4º luns de cada mes. 

Reunión conxunta Todos os luns. 
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Ao remate de cada trimestre farase unha Xunta de Avaliación por escolas na que 

asistirán: o/a titor/a, mestres/as especialistas que dean docencia nela, profesores de 

apoio, de selo caso, e o orientador. 

3.4.2. PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 

O C.R.A. ten un Consello Escolar formado por cinco profesores/as, catro pais/nais 

electos, máis un representante da ANPA, un representante do Concello e o equipo 

directivo do centro. 

As competencias do Consello Escolar son as seguintes: 

1.  Decidir a admisión de alumnos/as. 

2. Resolver os conflitos e impoñer as sancións en materia de disciplina de 

alumnos/as, de acordo coas normas que regulan os dereitos e deberes dos 

mesmos. 

3. Aprobar o proxecto de presuposto do centro. 

4. Aprobar e avaliar a programación xeral anual do centro.  

5.  Elaborar as    directrices    xerais    para    a    programación    e 

desenvolvemento das actividades escolares complementarias, visitas e viaxes. 

6.  Aprobar o Regulamento de Réxime Interno. 

7. Promover a renovación das instalacións e equipo escolar así como vixiar a 

súa conservación. 

8. Propoñerlle á administración calquera medida que contribúa a un mellor 

funcionamento do centro. 

3.4.3. NORMAS PARA A UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS 

As persoas ou entidades que desexen utilizar as instalacións do C.R.A. deberán 

seguir os seguintes pasos: 
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1. Realizar solicitude por escrito con, polo menos, dúas semanas de antelación, 

especificando a actividade a realizar, persoa responsable, duración e 

temporalización da actividade. 

2. O Consello Escolar do centro emitirá informe e remitirá a solicitude á 

Delegación de Educación correspondente. Os informes serán favorables 

cando se trate de actividades educativas ou culturais sen ánimo de lucro. 

3. A autorización será concedida pola Consellería de Educación. 

3.4.3. FALTAS  E IMPUNTUALIDADE DO ALUMNADO 

En Educación Primaria levarase un rexistro das faltas (ausencias ou impuntualidades) 

dos alumnos/as, esixíndoselles que as xustifiquen as familias ou titores legais. En caso 

de faltas reiteradas pedirase xustificante médico. 

Se se producen faltas reiteradas sen xustificación ou de dubidosa xustificación, que 

superen un 10% ao mes  abrirase un expediente de ABSENTISMO ESCOLAR , e 

poñerase o caso en coñecemento do/a asistente social do Concello de Carballo e da 

Inspección de Educación. 

En Educación Infantil contabilizaranse as faltas a efectos de escolaridade. 

En ambos casos as faltas de asistencia e puntualidade figurarán no informe trimestral os 

pais/nais. 

3.4.5. FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS 

Os titores de Educación Infantil e Primaria traballamos xuntos no logro de reunir esforzos 

para un proxecto común, difícil pola localización e as particularidades de cada escola 

(condicións, niveis, número de alumnos…). Sen embargo a colaboración, implicación e 
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participación das familias é fundamental para un adecuado funcionamento das mesmas. 

Por iso a relación coas familias maniféstase nos seguintes aspectos:  

 

Nas reunións xerais: son reunións das familias coa titora ou titor e serven para comentala 

marcha xeral do curso. Realizarase unha ao trimestre como mínimo.  

As titorías: son entrevistas persoais coa titora do alumnado para coñecer a súa evolución 

ou solucionar calquera problema que xurda. Estas entrevistas poden ser solicitadas polas 

titoras ou polas familia. O horario de atención ás familias son luns de 15:00 a 16:00. 

Sempre con cita previa. 

Calquera outra  información sobre a escola faráselles chegar a través de circular polo 

alumnado ou axenda, por medio da plataforma ABALAR, o taboleiro da escola e a páxina 

web do centro  

4. ENSINO NON PRESENCIAL 

Dada a situación epidemiolóxica producida polo COVID-19, pode darse o caso de 

regresar ao ensino non presencial. Para iso, todas as medidas establecidas con 

carácter xeral neste documento continuarán vixentes aínda que o ensino sexa por 

medios telemáticos.  

A actuación do centro en caso de ensino virtual queda establecido do seguinte xeito: 

1. O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado 

preferentemente a través da aula virtual de cada grupo. O profesorado realizará 

o seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito 

virtual a través dos contidos dispoñibles ben achegados polo profesorado o ben os 

que poña a disposición a Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer 

tarefas ao alumnado que reforcen co contido da materia ou a avaliación continua 

da mesma. As familias accederán a aula virtual como convidadas utilizando unhas 

claves que se lles facilitou a comezos de curso. A devolución dos traballos farase 

por correo electrónico ou no momento de regresar ás aulas.  
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2. O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de 

conexión o falla de equipamento para que a Consellaría adopte as medidas 

oportunas que minimicen as eventuais dificultades da educación realizada por 

medios telemáticos.  

3. Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial, a 

Consellaría poderá adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos 

ordinarios de avaliación do alumnado cando coincidan co tempo de suspensión. 

4. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten 

previstas as seguintes medidas: 

a) Identificar ao alumnado desconectado. 

b) Informar ás familias sobre as noticias e previsións que competan ao noso centro 

educativo con respecto a reanudación das clases presenciais. 

c) Manteranse a distribución das materias semanalmente tal e como se recollen nos 

horarios incluídos na PXA.  

d) Realizaremos unha conexión virtual á semana para manter o contacto do 

alumnado co profesorado e o alumnado entre si. Cada titora e especialista terá 

autonomía para axustalo ao seu grupo-aula.  

e) As actividades e as relacións coas familias achegaranse a través ferramentas e 

plataformas virtuais dispostas pola Consellería de Educación: aula virtual, web do 

centro, plataforma FALEMOS ou CISCOWEBEX, correo electrónico e/ou Abalar. 

f) As familias accederán á aula virtual  como convidadas coa contrasinal asignada a 

cada escola. Na aula virtual, estarán as actividades que se traballarán 

semanalmente e que as familias devolverán á súa titora e/ou especialista por 

medios telemáticos como o correo electrónico. Os recursos que se suban á aula 

virtual poderán remitirse aos libros de texto, a fichas específicas e actividades en 

liña, entre outras.  

g) Durante o tempo que dure o confinamento poderase avanzar na materia e será de 

avaliación continua. Esta avaliación realizarase a través dos traballos 

presentados. 

h) Para aquel alumnado que, por motivos de saúde, non poida asistir ao centro 

educativo por un período de tempo continuado menor ao requerido para a 
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solicitude de atención educativa domiciliaria, o equipo docente correspondente 

elaborará unha proposta de actividades educativas que se devolverán feitas cando 

remate o confinamento ou corentena.  

 

5. ADECUACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19: 

- ENTRADAS E SAÍDAS:  

• Nas escolas de Artes, Cances, Mirón, Rega e Xoane, as entradas e saídas 

realizaranse pola única porta da escola.  

• Na escola de Sísamo, o alumnado da aula de primaria accederá ao centro pola 

porta principal e o alumnado de infantil pola porta propia da aula de infantil 

situada no patio. 

• Na escola de Verdillo flexibilizarase o horario de entrada e saída:  

 ENTRADA SAÍDA 

VERDILLO INFANTIL 9:10 13:50 

VERDILLO PRIMARIA 9:00 14:00 

 

• Para evitar aglomeracións nas escolas nas horas de entrada e saída, daráselles a 

posibilidade ás familias de achegar o alumnado á escola desde as 9:00 ás 9:15. 

• Nas saídas, evitarase quedar no recinto escolar unha vez estea entregado o 

alumnado ás súas familias.  

• Regularanse as saídas directamente ao exterior do recinto.  

• Prevalecerá a circulación nos espazos comúns pola dereita. 
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- FAMILIAS:  

• O alumnado de infantil poderá achegarse ao centro acompañado dun familiar e 

agardar nun espazo diferenciado para a entrada á aula. Os acompañantes 

deberán usar máscara. 

• Non se permite a entrada dos proxenitores ou titores legais ás escolas salvo 

que a súa presenza sexa requirida polo propio centro educativo.  

• No caso de querer informar de algo á titora ou especialistas farano a través dunha 

nota/axenda ou dunha chamada telefónica.  

- MEDIDAS DE HIXIENE: 

• INDIVIDUAL:  

 Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, 

realizando a limpeza e a desinfección precisas. O alumnado non 

compartirá o material de uso propio con ninguén.  

 Existirá un espazo diferenciado para o material de cada alumna/o de 

xeito que non permita ser utilizado por outras compañeiras e 

compañeiros.  

 Realizarase unha hixiene das mans de forma frecuente e meticulosa: á 

entrada e á saída do centro educativo; antes e despois do patio, e 

sempre despois de ir ao aseo e, en todo caso, un mínimo de cinco 

veces ao día. O xel hidroalcólico será dispensado pola titora ou 

mestra/e especialista, para supervisar que as nenas e nenos non metan 

os dedos na boca inmediatamente despois de utilizalo. Para   o   

alumnado   de   1º   e   2º   ciclo   de   Educación   Infantil, restrinxirase 

o uso do xel hidroalcóholico e priorizarase o uso de agua e xabón ou 

outros tipos de solucións xabonosas. Para o alumnado de Educación 
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Primaria extremarase o coidado coa utilización do xel hidroalcohólico, 

administrando unha cantidade de xel adecuada ao tamaño da man de 

cada neno/a, informando aos nenos   e   nenas   de   que   debe   ser   

absorbido   antes   realizar   outras tarefas.   Nos   grupos   de   idade   

ata   os   7   anos,   deberase   prestar especial atención por parte dos 

coidadores á aplicación do xel por parte do alumnado. 

 Usaranse panos desbotables tanto para o secado de mans como para a 

hixiene nasal. Estes panos irán a un colector diferenciado daqueles que 

garden outros refugallos. No caso de producirse nalgún alumna/o ou 

traballador/a, un cadro de sintomatoloxía relacionada co COVID-19 será 

preciso illar o colector onde se depositen os panos ou outros produtos 

empregados por eles. Esa bolsa de lixo será extraída e colocada nunha 

segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción 

resto. Realizarase a debida limpeza do espazo no que se levou a cabo 

o illamento preventivo, logo de que a persoa que presentou síntomas 

durante a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo.   

• COLECTIVA:  

 Cada titora e especialista é o responsable de desinfectar 

adecuadamente os equipos de traballo que utilice (ordenador, monitor, 

teclado, rato, mesa, teléfonos ou material de oficina). 

  As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento 

da iluminación, os proxectores e as restantes ferramentas pedagóxicas 

serán unicamente usadas polo profesorado, coas medidas de 

seguridade e hixiene que procedan.  
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 Realizaranse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións e polo 

menos por un espazo de 15 minutos ao inicio e ao finalizar a xornada 

ademais de entre clases. Este tempo verase incrementado ata 10 

minutos cando a aula ou sala estivese ocupada previamente. Se as 

condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as 

xanelas abertas o maior tempo posible.  

 No día 4 de novembro de 2020 foron publicadas as recomendacións 

sobre a ventilación nos centros educativos que na súa páxina 11 

establecen unhas recomendacións específicas para previr a 

propagación do COVID. Continuaremos tal e como establece este 

protocolo, aínda que cando as condicións meteorolóxicas sexan 

desfavorables realizaremos un maior número de ventilacións de menor 

tempo no canto de ter as ventás parcialmente abertas. É dicir, abrir 

durante 2 a 5 minutos cada 15/20 minutos. Non é necesario utilizar 

sistemas de ventilación forzada.  

 Cando un profesional (orientador/a, mestre/a especialistas ou calquera 

outras/os) desinfectaranse as superficies usadas e ventilarase a aula ou 

sala polo menos 15 minutos despois de cada sesión.  

 Na última hora lectiva previa á saída as titoras e/ou especialistas velará 

porque o material estea recollido e desinfectado.  

 Todas as escolas contarán cun EPI consistente nun bote de xel 

hidroalcólico, máscaras cirúrxicas, luvas, líquido desinfectante para os 

materiais e outro para a alfombra da entrada,...  

 Na volta do recreo, usarase o aseo, nas medidas establecidas neste 

protocolo, para que a hixiene de mans se faga con auga e xabón. O 
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dispensador do xel hidroalcólico estará en posesión da titora e/ou do 

especialista e serán eles que o repartan entre o alumnado.          

    

- USO DOS ASEOS:  

• Segundo o protocolo “Plan de adaptación ao contexto da COVID-19 no curso 

2020-2021”, o uso dos aseos estará limitado a un terzo do seu aforo.  

• Dado o reducido espazo dos baños das nosas escolas, para o uso dos 

mesmos realizarase de unha nena ou neno cada vez.  

• No caso das escolas con dúas aulas, realizarase do mesmo xeito, asignando 

un baño e un lavabo a cada aula. Neste caso, será preciso o uso de máscara, 

por se coincidisen no baño alumnado das dúas aulas.  

• Durante a entrada dos recreos, o profesorado vixiará que se cumpra o aforo 

dos aseos así como garantir o cumprimento da distancia nas ringleiras de 

entrada e saída. 

- RECREOS:  

• Con carácter xeral, antes de saír ao recreo será obrigatoria a hixienización 

das mans  

• Non se compartirán elementos comúns de xogo ou a utilización de obxectos 

e xoguetes.  

• Non estará permitido traer xogos nin xoguetes da casa para compartir no 

centro. 

• O tamaño dos patios é o axeitado para cubrir as necesidades dos GCE polo 

que non se precisan medidas específicas, agás nos patios de Sísamo e 

Verdillo no que se manterán os grupos en espazos diferenciados.  
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• Nestas escolas o uso de máscaras é obrigado en zonas comúns e patios co 

fin de manter os citados Grupos de Convivencia Estable. Na medida do 

posible intentarase que o alumnado poida estar distanciado polo menos 

1,5 metros. 

• A volta do recreo farase nunha quenda ordenada para o uso do aseo co fin 

de lavar as mans e facer uso do baño para non ter que entrar ou saír da 

aula sen vixilancia, xa que o seu aforo é reducido.  

 

- CONSIDERACIÓNS XERAIS:  

• MATERIAIS:  

 Cada nena/o terá o seu material gardado en contedores propios como 

estoxos ou similares e rotulado todo co seu nome.  

 O material común que se utilice na aula será desinfectado 

previamente.  

 Nas perchas, o material ou roupa colocarase do xeito máis 

individualizado posible polo que terá que estar identificado con cintas.  

• MEDIDAS ESPECÍFICAS:  

 O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con 

independencia do mantemento da distancia interpersoal, sen prexuízo 

das exencións previstas no ordenamento xurídico. Traerán dúas 

máscaras protexidas nun contedor ou bolsa. Na etapa de infantil o seu 

uso é recomendable e obrigatorio nos espazos comúns (Sísamo e 

Verdillo) 

 Hixiene das mans nas entradas e saídas.  
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 Ao inicio da xornada traballar con accións e actividades para a 

lembranza das normas de hixiene e a concienciación do alumnado coa 

pandemia.  

 Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo.  

 Sinalizaranse os espazos que se poden utilizar nas mesas que estarán 

distanciados a 1,5m.  

 Para o xogo polos ambientes, así como nos obradoiros (robótica, 

xogos,...), delimitaranse o seu uso a un máximo de cinco nenas ou 

nenos garantindo a desinfección posterior ao seu uso, tanto do espazo 

como dos materiais.  

 Os materiais serán de fácil desinfección e de poucas pezas.  

 Eliminaranse todos aqueles xoguetes ou obxectos que non sexan 

estritamente necesarios.  

 Aqueles xoguetes de difícil desinfección estarán nun espazo 

diferenciado gardando a corentena de 48h. 

 Recoméndase que no caso de ter que achegarse ao encerado cada 

alumno/a teña entre o seu material un xiz ou rotulador de encerado 

branco ou que se desinfecte o común antes de cada uso. 

 A merenda realizarase de xeito individual en espazos diferenciados.     

Utilizarán un tupperware sobre o que comerán e levarán os restos da 

merenda de volta para a súa casa.  

Utilizarán un pano de tela para facer de mantel e para lavar na súas 

casas a diario.  

Traerán a súa propia botella de auga para hidratarse. 

Non compartirán a merenda con ningunha compañeira ou compañeiro. 
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• AUTORIZACIÓNS:  

 As nenas e nenos serán recollidos polos seus proxenitores ou 

familiares autorizados previamente.  

 As escolas infantís de primeiro ciclo poderán recoller ao alumnado 

seguindo as pautas establecidas no seu protocolo.  

• TITORÍAS E REUNIÓNS PAIS:  

 Para a xestión de trámites administrativos, as familias deberán 

achegarse á sede do C.R.A. 

 As titorías realizaranse de xeito telemático, preferentemente. Sen 

embargo, dadas as características do noso centro, as titorías 

poderanse  realizar de xeito presencial, sempre con cita previa e 

respectando as medidas hixiénico-sanitarias preceptivas.  

 As reunións de pais preceptivas trimestralmente  poderanse realizar de 

xeito presencial, garantindo sempre as medidas de hixiene e a 

distancia de seguridade. 

• EMPRÉSTITO LIBROS. USO BIBLIOTECA: A biblioteca do noso centro está 

situada na sede do C.R.A.; polo que se trata dunha biblioteca distribuída 

polas escolas. Polo tanto, o alumnado non accede ao espazo da biblioteca 

así que non é necesario establecer aforo nin unhas medidas precisas para o 

seu uso. En relación ao empréstito de libros ou outro material realizarase do 

xeito habitual. Os fondos bibliográficos ou materiais emprestados 

permanecerán en caixas con identificación e illadas como mínimo 24 horas 

antes de ser colocados de novo nos andeis.  
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- ESPECIALIDADES:  

• Nestas sesións tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas 

das mesmas. 

• O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada 

materia debe de ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez 

terminada a clase. 

• En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a 

formación de grupos e minimizando o contacto con materiais. 

• No caso da clase de educación física os exercicios serán individuais na 

medida do posible minimizando o uso de materiais que teñan que ser usados 

por varios alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección despois do 

seu uso ou a realización de hixiene de mans. Realizaranse as modificacións 

precisas na programación da materia así como a súa metodoloxía. O uso da 

máscara será obrigatorio agás que se realicen no exterior, de maneira 

individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou 

imposibilite a práctica. Coidarase especialmente do uso da máscara nas 

aulas destinadas a tal uso con ventilación reducida.  

• Na clase de música, relixión, valores e inglés adaptarase a metodoloxía da 

aula evitando a formación de grupos e minimizando o contacto con materiais. 

En todo caso evitarase que o alumnado estea encarado a unha distancia 

inferior a 1,5 metros.  

• Nos casos de utilización de instrumentos de vento (especialmente no caso de 

frauta) nas clases de música ou nos exercicios de canto a distancia 

interpersoal elevarase a 3 metros. 
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MEDIDAS REFERIDAS Á SEDE. 

• MEDIDAS DE HIXIENE:  

 As entradas e saídas á sede hixienizaranse as mans con xel 

hidroalcólico.  

 O dispensador está colocado na entrada á sede.  

 Desinfectarase adecuadamente os equipos de traballo así como a 

mesa antes de ser empregados por outra persoa.  

 Será obrigatorio o uso de máscara, principalmente nos espazos 

comúns.  

• AFORO SEDE: 

 O aforo da sede será de 2 persoas nos despachos e de 4 nas zonas 

comúns. 

 O aforo da sala de profesores será de 8. 

• BIBLIOTECA: 

 O uso da biblioteca situada na sede, será o habitual.  

 O aforo máximo será o estipulado con carácter xeral para as zonas 

comúns da sede.  

 Os libros transportaranse ás escolas da forma que cada 

titora/especialistas determinen.  

• REUNIÓNS DE ÓRGANOS COLEXIADOS: 

 As reunións do consello escolar serán preferiblemente de forma 

telemática. 
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 As reunións do claustro poderán ser presenciais sempre que se 

garanta a distancia interpersoal de 1,5 m. Para as reunións dos luns, 

optaremos polas reunión telemáticas.  
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ANEXO I 



E D U C A N D O  C O N
C O R A Z Ó N

dende 2001

CONTACTO
SEDE DO CRA

981 70 34 03

Visita a web:
http://www.edu.xunta.gal/centros/crapontepedra/

email:

cra.ponte.pedra@edu.xunta.es

DIRECCIÓN

R/Vázquez de Parga, 119, bl2, 1ºD

Carballo (A Coruña)

AS NOSAS ESCOLAS
Artes:

Enderezo: C/Almacén s/n 15109 Artes, Carballo (A Coruña)
Teléfono: 981 756 167

Berdillo:
Enderezo: O Moucho, Carballo (A Coruña)

Teléfono: 981 757 124
Cances:

Enderezo: Cances da Vila s/n 15107 Cances, Carballo (A
Coruña) Teléfono: 981 757 603

Mirón:
Enderezo: Travesía de Mirón, Bértoa-Carballo (A Coruña)

Teléfono: 981 756 272
Rega:

Enderezo: Rega, Bértoa-Carballo (A Coruña)
Teléfono: 981 725 147

Sísamo:
Enderezo: Sísamo-Carballo (A Coruña)

Teléfono: 981 757 602
Xoane:

Enderezo: Goíans (Xoane da Estrada), Carballo (A Coruña)
Teléfono: 981 757 580

INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS DO
ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN 



.

I D A D E S

Dependendo da escola, os nenos e nenas poden
estar escolarizados dende 4º de educación

infantil (3 anos) ata 2º de Educación Primaria (7
anos).

F I L O S O F Í A  P E D A G Ó X I C A

A media mañá tomaremos  unha  merenda. É un
tempo de aprendizaxe polo que debemos
acostumalos a tomar un almorzo saudable. Deste
xeito, propoñémosvos unha peza/anaco de froita
diario que poderá vir acompañado de un
lácteo/galletas tipo maría/ cereais...

FUNCIONAMENTO DAS
ESCOLAS

Os/as docentes traballamos de forma coordinada
levando un proxecto común para minorizar as
dificultades da dispersión xeográfica entre as escolas. 
Levaremos a cabo:

REUNIÓNS XERAIS.

TITORÍAS
O horario de atención é os luns de 15 a 16 horas. 

VÍAS DE COMUNICACIÓN: 
Taboleiros das escolas 
http://www.edu.xunta.gal/centros/crapontepedra 
Aplicación espazo abalar móbil. 

HORARIO ESCOLAR

ENFERMIDADES

O horario das escolas é de 9 a 14 horas.
Prégase puntualidade para un bo funcionamento. 

PERÍODO DE ADAPTACIÓN
Seguindo a orde de calendario para o curso 2020/2021
este período abranguerá o mes de setembro. 

Durante os  primeiros  días de  setembro
as  titoras  poñeranse  en contacto coas familias
para  convocalas  a  unha  reunión  co  fin de informar
sobre a organización deste período. 

*Se presenta algún tratamento, precaución ou medida
especial, como por exemplo alerxias, deberedes achegar
os informes médicos pertinentes.

*Ante enfermidades infectocontaxiosas e outras, os/as
cativos/as non poderán asistir á escola.

*Con referente a emerxencia sanitaria que estamos
vivindo (covid-19) informarémosvos do protocolo de
actuación en canto dispoñamos das medidas concretas
aportadas pola consellería.

IMPORTANTE AVISAR ÁS TITORAS

VESTIMENTA
As crianzas deberán vir á escola con roupa cómoda que
lles permita ser autónomos. O calzado será de velcro.

Ao inicio de curso informaremos que días teñen
psicomotricidade xa que deberán vestir roupa e calzado
deportivo con velcro.

Cada nena/o traerá un mandilón que abotoe por diante,
con botóns grandes, o nome en maiúsculas.

Toda a roupa debe estar marcada co seu nome. 

Empregaremos distinto calzado segundo estemos dentro
ou fóra. Cada día ao chegar á escola, e, de maneira
autónoma,  cambiamos o calzado que traiamos por unhas
zapatillas;  deberán ser cómodas e agarrar ben o pé (con
velcro). Para saír ao patio poñeremos o calzado que ven da
casa.
Co uso das zapatillas na aula fomentamos a autonomía, un
ambiente cálido, comodidade e limpeza.

AUTONOMÍA
Na escola infantil foméntase a autonomía, sendo preciso
que teñan adquirido o control de esfínteres. 
VIRÁN SEN CUEIROS 
No  caso  de que se  faga  pis  ou  caca
en  horario  lectivo,  chamaremos  á casa para
que veñan a mudalo. 

MATERIAL
O inicio de curso cada titora informará ás familias do
material escolar que precisará  para o
desenvolvemento das actividades lectivas segundo as
necesidades de cada escola. 

PEQUENO ALMORZO

SAÍDAS E EXCURSIÓNS
Habitualmente ao longo do curso realizamos distintas
saídas á contorna. Este ano dependerá da evolución
da crise sanitaria e das medidas que marque a
consellería con respeto a este aspecto.
Se se permiten solicitaremos a vosa colaboración para
poder levalas a cabo, achegas económicas ou de
desprazamento (dentro da localidade).

DOCUMENTACIÓN
Ao inicio de curso deberedes cubrir un impreso de
autorización para a recollida dos nenos/as .


