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1. XUSTIFICACIÓN

A pesar do avance científico-tecnolóxico e da globalización económica e cultural que 

vivimos, os nosos alumnos e alumnas están expostos a intolerancia, a violencia, a agresión física e 

verbal, a inxustiza e outros males desta época.

O  noso  centro,  sensible  a  esta  problemática  preocupase  por  formar  mozos  e  mozas

solidarios, respectuosos, tolerantes, reflexivos a través de procesos, actividades e estratexias que

leven ao diálogo, á interacción grupal e ao debate para a resolución dos conflitos.

Na tarefa cotiá todo isto non é doado de facer, aínda que creemos que sempre é posible

mellorar e por iso nos propomos actualizar os nosos compromisos de convivencia para alumnos,

pais e docentes, así como as medidas disciplinarias vixentes co obxectivo de: “ formar un espazo

onde  os  alumnos  e  alumnas  se  atopen  seguros,  respectados  e  valorados,  para  que  aprendan  a

respectar aos demais nunha san convivencia grupal”.

O  presente  documento  diríxese  á  comunidade  escolar  e  pretende  regular  o  funcionamento

interno do CEIP  de Carnota  baseándose no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais dentro

dos principios democráticos,  regulando a vida académica no noso centro, así como a relación dos

distintos elementos que compoñen a comunidade educativa.

Os fins da presente NOFC son:

 Precisar os dereitos e deberes dos distintos sectores da comunidade escolar e establecer as

normas de convivencia do centro.

 Dotar ao centro dun marco de referencia para a súa organización e funcionamento.

 Definir e repartir responsabilidades.

 Establecer e desenvolver mecanismos de participación da comunidade escolar.

 Coñecer  o  presente  Documento.  É  obriga  de  todos os  membros  da comunidade.  O seu

descoñecemento non exime do seu cumprimento.

 Respectar  as  liberdades  de  conciencia,  conviccións  relixiosas  e  morais,  a  dignidade  e  a

intimidade dos demais. Estando prohibidos os castigos físicos, humillantes e na biblioteca

escolar, así como calquera manifestación de violencia e coacción física e moral, as ameazas

e os insultos persoais. Non se discriminará a ninguén por razóns de sexo, raza ou calquera

outra circunstancia.

4                                                                                                                                                NOFC



                                         Colexio de Educación Infantil e Primaria de Carnota

Os obxectivos básicos do proceso docente serán:

 Desenvolvemento da capacidade crítica e participativa dos alumnos, como suxeitos activos

dunha comunidade implicada na cultura dos valores propios e universais.

 Respectar os dereitos e deberes baseados na convivencia e nas liberdades.

 Participar activamente na vida social e educativa.

 Educar para a convivencia, a cooperación e a solidariedade. Educando en valores Cívicos e

Democráticos para fomentar a cultura da paz.

 Respectar e conservar o medio natural educando para un desenvolvemento sostible .

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DO CENTRO: CEIP de Carnota

CÓDIGO : 15002761

ENDEREZO: Praza San Gregorio, 20

C.P.: 15293

LOCALIDADE : Carnota (A CORUÑA)

3. CRITERIOS XERAIS PARA REGULAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO

3.1. ADSCRICIÓN DO PROFESORADO A CADA GRUPO DE ALUMNOS/AS

A súa adscrición funcional, horarios, puntualidade e funcións están recollidas no capítulo V do 

Anexo do Regulamento Orgánico das escolas de Educación Infantil e Educación Primaria e no 

título III capítulo V, artigos 80 e 81 do devandito Regulamento.

Sen embargo, e entre tanto non se publique o novo Regulamento Orgánico de Centro, a Inspección 

Educativa, como consecuencia da implantación da Lei Orgánica de Educación, ditou as seguintes 
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instrucións derivadas do acordo do 8 de xuño de 2007 asinado pola Consellería de Educación e as 

organizacións sindicais.

A adscrición do profesorado realizarase  no primeiro claustro do mes de setembro, na que se

completará a elección coas titorías, coordinadores  e especialistas.

Os criterios a seguir nesta adscrición basearanse no disposto na orde de 22 de xullo de 1997

(dog. 02- 09- 97) segundo  os cales o/a director/a por proposta do/a xefe/a de estudos, no primeiro

claustro do curso, e unha vez oído este, asignaralle ciclo, curso e grupo de alumnos/as a cada un dos

mestres/as do centro. 

A proposta do/a xefe/a de estudos construirase sobre as tres premisas seguintes:

 Prestarlle a maior atención posible ás necesidades do alumnado do centro.

 Rentabilizar ó máximo o capital humano dispoñible, actualizando o potencial creativo do grupo

de profesores do colexio.

 Consensualizar a proposta facilitando o contraste de pareceres e a concorrencia de capacidades e

esforzos.  No caso de non acadar  o consenso do profesorado,  o xefe de estudos fará  a  súa

proposta sobre os seguintes criterios:

1º)  respectar  en  todo caso  o  posto  de  traballo  e/ou  a   especialidade  que  cada  mestre  teña

asignado pola  súa adscrición ó centro.

2º) respectar o dereito de cada grupo de alumnos/as a manter o mesmo titor durante dous cursos

consecutivos  (1º-2,  3º-4º,  5º-6º),  incluíndo evidentemente,  o segundo ciclo da educación

infantil.

3º)  é  recomendable  cambiar  de  titor@  ao  rematar  o  ciclo,  para  fomentar  o  máximo

desenvolvemento de todas as capacidades e competencias do alumnado.

4º) no suposto de que no centro haxa varios/as mestres/as aspirando ó mesmo curso, a proposta

de adscrición farase coa seguinte orde de prioridades:

a) maior antigüidade como propietario/a definitivo/a no centro.

b) maior antigüidade no corpo como funcionario de carreira.

c) menor número do rexistro persoal ou de orde de lista, se é o caso.

Excepcionalmente,  cando  a  xuízo  do  equipo  directivo  existisen  razóns  pedagóxicas

suficientes para obviar o criterio de permanencia co mesmo grupo de alumnos no ciclo, o director/a

disporá  a  asignación  do  mestre  ou  mestres  afectados  a  outro  ciclo,  curso,  área  ou  actividade

docente, oídos o interesado e o claustro e coa conformidade da inspección educativa. Neste caso os

pasos a seguir serán:
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- A directora do centro enviará ó servizo de inspección (no prazo máximo de cinco

días) copia da acta do claustro onde se realice a adscrición.

- Os mestres poderán interpor recurso diante do xefe territorial  da adscrición nun

prazo de dez días. 

      A resolución da xefatura territorial que poñerá fin á vía administrativa, deberá producirse

nun prazo máximo de quince días.

Con respecto á asignación de titorías, esta farase atendendo ós seguintes criterios:

1º adscrición ó centro, os mestres non especialistas faranse cargo dunha titoría.

2º ós mestres especialistas poderáselle ser asignada unha titoría tendo en conta estes

aspectos:  número  de  horas  de  docencia  directa  na  especialidade,  e  de  libre

disposición do centro. 

3.2 DISTRIBUCIÓN DO ALUMNADO 

No centro hai por catálogo dúas unidades de Educación Infantil (unha delas mixta) e

seis de Educación Primaria, tendo habilitada unha máis en primaria que atenden a tres niveis

de E.I. e seis de E.P. Tamén hai habilitada unha aula específica.

O agrupamento destes niveis axústase ós seguintes criterios pedagóxicos:

 en EI teranse en conta o número de alumn@s de cada nivel, a continuidade dos

agrupamentos xa existentes e a idade dos alumnos no momento de establecer o

grupo mixto. 

 en E.P.  Establecerase un grupo por nivel.

Se o número de alumnos dun grupo supera a ratio máxima establecida solicitarase

a autorización do desdobre,  facéndose de ser autorizado o reparto de alumnos

atendendo a razóns pedagóxicas partindo dos informes de Educación Infantil e do

Departamento de Orientación.

No caso de grupos moi numerosos que non superen a ratio tratarase establecer

desdobres, sempre que os horarios do profesorado o permita e,  farase seguindo

estas pautas:

o primarase o desdobre  tendo en conta o  número de alumnos e as

características do grupo. 

o en  caso  de  non  ser  posible  o  desdobre  en  todas  as  materias

realizaranse nas áreas instrumentais.
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o ademais, teranse en conta as características propias do curso: n.e.e.,

nivel de rendemento académico...

3.3 UTILIZACIÓN E ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS E DEPENDENCIAS DE

USO COLECTIVO

Dos espazos comúns haberá un horario, a principio de curso, onde o profesorado elixirá as

horas de mellor conveniencia, tendo en conta as seguintes prioridades:

 Ao principio de cada curso regularase a utilización e horarios de biblioteca, aula de 

informática e sala de audiovisuais(salón de actos). A tal efecto confeccionarase un horario 

específico de utilización. Na aula de informática e biblioteca, asignaranse primeiro unha 

hora semanal por curso, en EP e EI. 

 O profesorado deberá seguir as normas de conservación e uso de material e o horario.

 Calquera emprego de instalacións fóra do horario previsto, será consultada á Xefatura de 

Estudos.

 No  salón de actos e na biblioteca poderán utilizarse para as proxeccións de vidéos.

 O espazo utilizado como ximnasio será utilizado preferentemente para impartir EF, en 

horario de recreos cando as condición metereolóxicas o requiran utilizarase para o alumnado

de EI.

 Durante os recreos poderanse utilizar os espazos comúns ( excepto a aula de informática) 

sempre que se respecten as normas establecidas para cada estancia ( gardar silencio na 

biblioteca,  ....)

 O patio dentro do horario lectivo e fora do recreo poderá empregarse como espazo didáctico,

sempre respectando o horario da área de Educación Física.

BIBLIOTECA

Haberá uns profesores encargados da mesma, que serán designados a principio de curso.

No seo do Claustro existirá un equipo de biblioteca que estará integrado polo mestre encargado da 

dinamización da biblioteca, e por un docente de cada ciclo de infantil e primaria.

Tamén colaborará no coidado da biblioteca os encargados de biblioteca( alumnado  de 6º voluntario 

ao inicio de cada curso), para o horario de recreo en colaboración co mestre de garda.

Os xoves, realizaranse as reunións do club de lectura de forma quincenal. Se hai máis dun club as 

reunións serán alternativas.
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Cando se empregue como sala de lectura, os libros deberán ser coidados e colocados correctamente 

nas mesmas estanterías de onde se colleran.

Cando un mestre colla libros para a súa aula, deberá facelo a través do responsable  da biblioteca, 

sendo preciso que, se realice o préstamo co Meiga. Débese colocar cada material onde se colleu. 

Cando o préstamo se realice na hora destinada a cada curso, será o mestre titor o que realice o 

préstamo.

Se alguén perde ou deteriora gravemente algún libro, deberá repoñelo.

As misións do equipo de biblioteca,  serán as seguintes:

• Colaborar na elaboración do deseño, seguimento e avaliación do Plan Anual de Lectura e do 

Proxecto Lector de Centro.

• Executar de xeito directo, ou en colaboración cos titores, as actividades da chamada hora de ler, 

contribuíndo a incorporar no Plan Anual de Lectura os distintos tipos de accións.

• Colaborar co equipo directivo na coordinación de todo o proceso.

• Establecer criterios de tipo pedagóxico na búsqueda e selección de materiais, organización de 

actividades,..., que teñan que ver coas súas funcións na biblioteca.

AULA DE INFORMÁTICA

Poderá ser utilizada por todo o profesorado debendo deixala nunha perfecta orde despois da súa  

utilización, comprobando especialmente a correcta desconexión de todos os compoñentes 

empregados.

Coa finalidade de optimizar o seu emprego, e tal como figura no Plan TIC, cada mestre que desexe 

empregar a aula de informática, ademais da hora semanal asinada, fará constar o horario elixido no 

horario semanal que se consultará co mestre coordinador das TIC e que se atopa operativo na sala 

de profesores do centro.

Estableceranse as horas que se utilizarán polo alumnado de neae.

A aula de informática será un espazo a disposición do alumnado durante o recreo cando o tempo 

sexa desapacible ou chuvioso. Para elo nas quendas das gardas de recreo asignarase un mestre. Dito 

mestre apoiará ao profesorado de garda do patio cando se peche a aula de informática nos recreos.

SALAS DE VÍDEO E PROXECCIÓNS( salón de actos e biblioteca)
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Utilizaranse para as proxeccións o salón de actos e a biblioteca. Cada curso ten unha hora asignada 

para a utilización da biblioteca.  As demais horas poden utilizarse para proxeccións  ou para 

traballos na biblioteca, despois de anotarse de maneira semanal, tendo en conta a súa 

dispoñibilidade. 

Non poderán marcarse horarios permanentes para ningún ciclo ou curso de cara a ter todos as 

mesmas opcións nas preferencias de datas e/ou horas, no horario que non estea establecido.

AULAS DE MÚSICA, AULA DE PSICOMOTRICIDADE E XIMNASIO

Os encargados da súa utilización e material en horario escolar serán os seus respectivos profesores.

O ximnasio tamén será utilizado polos alumnos de Educación Infantil nos períodos de recreo, cando

as condicións metereolóxicas non permitan que o alumnado vaia ao patio de recreo.

       3.4 ENTRADAS, SAÍDAS E VIXIANCIAS

Os alumnos deberán chegar ao colexio con puntualidade e entrarán tan pronto soe a serea.

O alumnado de EI entrará pola porta principal e sentarase nos bancos que a tal fin se atopan

no corredor do interior do centro. ( 1 mestre de garda no corredor)

O alumnado de EP entrarán  polo portalón  de acceso ao patio, permanecendo neste ata que

soe a serea, que será o momento no que accedan por orde de 1º a 6º  as súas aulas. O grupo do

alumnado que teña o seu mestre de garda entrará en último lugar co seu mestre, ata a súa aula. ( 1

mestre  na chegada do autobús,  outro mestre  no patio).  En caso de chover,  entrarán pola porta

principal para acceder polo corredor ata a parte cuberta superior do patio (zona de 1º ciclo) onde

agardarán a que soe a serea.

O  alumnado  transportado  estará  baixo  a  custodia  do  conductor  e  o/a  coidador/a  ata  a

chegada ao centro,  onde pasará a estar baixo a custodia do profesorado de garda de alumnado

transportado

O alumno non transportado virá acompañado polos familiares ou persoas nas que deleguen,

que os acompañarán ata a porta no caso do alumnado de Ed. Infantil e ata o portal de acceso ao

patio (porta principal, en caso de choiva) onde pasarán a estar baixo a custodia do profesorado de

garda. Nestes casos o horario será o mesmo que para o alumnado transportado

 O horario de acceso ao colexio por parte do alumnado que utiliza o transporte, terá lugar dez

minutos antes da hora prefixada de comezo das clases, atopándose de garda os mestres de garda do

alumno transportado, para realizar a vixianza pertinente.
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O alumnado de Educación Primaria que ven no autobús ou que cheguen antes da hora de

entrada( 10 minutos antes) deberán esperar no patio cos mestres de garda ata que soe a serea. Os

días de chuvia ou mal tempo, entrarán pola porta principal e pasarán ao patio cuberto. 

Os alumnos ou alumnas que cheguen tarde deberán  explicar a causa do retraso. 

O  profesorado  controlará  que  suban  e  baixen  en  fila  e  ordenadamente,  arrimados  ao

pasamáns ou a parede, segundo o lugar a onde se dirixan.

Durante a xornada lectiva o centro permanecerá pechado. Ninguén poderá saír ou entrar a el

senón está  autorizado  polo  Director/a  ou  o  Xefe/a  de  Estudos.  Ninguén  alleo  ao  Centro  pode

permanecer inxustificadamente nas súas instalacións, salvo cando teña que entrevistarse cun mestre,

titor ou algún dos cargos directivos do Centro, ou nos períodos de adaptación establecidos para o

novo alumnado.

O alumnado non poderá saír do recinto sen previa autorización. Ningún alumno/a poderá

abandonar o Centro en tempo lectivo se non é acompañado por un adulto e coa autorización do

profesor titor, despois de asinar o impreso que hai en conxersería para tal fin.

 Se realizan actividades  extraescolares ou asisten a biblioteca pola tarde realizarano a partir

do momento de apertura da biblioteca do centro. ( ás 16:30 horas).

A vixianza nas horas de recreo, entradas e saídas, será establecida de forma anual, mediante

quendas ao inicio de cada  curso, segundo  a cantidade de alumnado de EP e EI, e informarase da

organización na PXA anual.

PROTOCOLO DE SAÍDAS

• ALUMNADO NON TRANSPORTADO:

O alumnado non transportado, tanto de Educación Infantil como de Educación Primaria sairá do

centro en canto toque a serea, por diante do alumnado transportado coa fin de evitar aglomeracións

na porta do centro e facilitar que os autobuses do transporte escolar poidan saír  sen problemas

ocasionados polos vehículos dos familiares estacionados nas proximidades do centro. 

O alumnado que non utiliza o autobús será entregado ao pai/nai ou persoa encargada de recoller ao

alumno/a.(terase  especial  atención  co  alumno/a  de  pais  separados  en  entregarllo  a  quen  ten  a

custodia ou a quen este autorice, e de seren o caso, co alumnado con NEAE- este alumnado será

acompañado pola coidadora que se ocupa do alumno/a no centro).
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Se non hai ninguén autorizado esperando por eles esperarán no banco situado diante da conserxería,

baixo  a  custodia  do  profesorado  de  garda.  Se  transcurridos  5  minutos  non  cheguo  ninguén  a

recollelo chamarase ao número de teléfono que se deixe para emerxencias.

• ALUMNADO TRANSPORTADO

EN E. INFANTIL: Sairán en canto soe o timbre de saída. 

 1 Os/as mestres/as que lle corresponda a última sesión por horario entregará os/as alumnos/as que

utilizan o transporte escolar á coidadora do autobús e ao alumnado que vai andando ao pai/nai

ou persoa adulta que o vén a recoller e está autorizado polos seus pais/nais para recoller ao

alumno/a (tendo especial precaución no alumno/a de pais separados en entregarllo ao proxenitor

que ten a custodia ou a quen este autorice por escrito).

O/a  mestre/a  titor/a  debe  ter  na  porta  da  aula  os  nomes  dos/as  alumnos/as  que  utilizan  o

transporte por paradas e aos que os veñen a recoller e quen os recolle, para facilitarlle esta tarefa

ao mestre/a que vaia a substituír .

EN E.PRIMARIA: 

1.Tan pronto soe a serea de saída o/a mestre/a  que lle toca por horario según a garda ocupará o

espazo de vixianza para a saída  do autobús.  

2.Os/as  alumnos/as  que  vaian  para  o  autobús  serán  custodiados  polos/as  mestres/as  que  lle

corresponde por horario na última sesión.  Se eses mestres teñen garda de saída, este alumnado será

vixiado polos mestres que están no mesmo caixón.

3.Saíran por orde de itinerario ( liña 1, 2, 3 e 4).

4. Os/as mestres/as encargados dos Reforzos Educativos ou os especialistas (AL, PT), deben levar

aos alumnos/as á aula 5 minutos antes da hora de saída para favorecer que poida recoller o material

e saír con todos/as compañeiros/as. 

5.Se na saída,  algún autobús escolar non está no seu lugar  o alumnado dese itinerario permanecerá

no centro cos mestres de garda, ata que chegue o autobús. 

6.Todos os/as titores/as deben ter na porta da aula ou taboleiro o nome dos alumnos/as que utilizan

o transporte( co nome da parada e itinerario) e o nome dos alumnos/as que van andando  e os veñen

a recoller unha persoa adulta e quen os recolle.

7.Si por calquera causa un alumno/a perde o autobús, debe facerse cargo o mestre/a co que se

atopaba o alumno/a e debe chamar a casa para que veñan recollelo. 

8.As gardas e custodias do alumnado non son só para ocupar o espazo asignado senón que se ten
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que prestar a debida atención ao alumnado( gardas activas). Nas gardas (entradas, recreos, saídas,

biblioteca, tardes....) 

9.Todas as incidencias que sucedan no centro, deben ser comunicados polos mestres/as de garda ou

mestres/as que estiveron presentes á Xefatura de Estudos ou a Dirección. Debe cubrir ademais, o

parte de incidencias pertinente e asinalo.

O alumnado transportado,  unha vez  no bus,  estará  baixo  a  custodia  do conductor  e  o/a

coidador/a ata a súa entrega á familia e/ou persoas autorizadas.

No caso de que a un alumno/a transportado o estean esperando na porta, este alumno sairá

cos seus compañeiros de ruta e poderá ser recollido polo familiar, comunicandollo a persoa que

realize a función de coidador da ruta e ao mestre de garda. 

No caso de ser necesario que o alumno saia antes, deberáse solicitar previamente por escrito

como si dunha saída no horario lectivo se tratase.

3.5 TABAQUISMO

A lexislación vixente regula a prohibición absoluta de consumo de tabaco en todas as 

instalacións dos Centros Educativos para preservar e protexer a saúde da poboación escolar polo 

que todos os compoñentes da Comunidade Educativa teñen o estrito deber de cumprir a normativa 

vixente. Lei 28/2005 de 26 de decembro, (BOE 29/12/2005), modificada pola Lei  42/2010,(BOE 

31/12/2010)  pola que se prohibe fumar en centros docentes e formativos e nos accesos inmediatos 

aos edificios e beirarrúas  circundantes.

3.6 ACTUACIÓNS EN CASO DE EMERXENCIA

Seguirase estritamente o que se regula no Plan de Autoprotección do centro e o Protocolo de

Urxencias Sanitarias e Enfermidade Crónica. De dito Plan e Protocolo, exisitirá unha copia a 

disposición do profesorado na sala de mestres, así como unha copia en formato dixital no ordenador

da sala de mestres. O profesorado deberá consultalo e ter unha idea do proceder, 

O Plan de Autoprotección traballarase na aula e realizarase como se estipula no mesmo un 

simulacro de evacuación  trimestral co fin de subsanar carencias que se atopen e de corrixir ou 

ampliar aspectos que sexan necesarios. Farase trimestralmente unha avaliación do plan de 

autoprotección escolar.
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3.7 PLAN DE ATENCIÓN URXENTE A ALUMNADO ACCIDENTADO

Co obxecto de facilitarlle a asistencia sanitaria en urxencias aos escolares dos centros 

públicos que sufran algún tipo de accidente durante a actividade escolar, solicitaráselle a cada un 

dos pais titulares da tarxeta da Seguridade Social na que estea inscrito o alumnado, fotocopia desta.

Esta fotocopia entregarase no momento da matrícula, así como se comunicará na secretaría do

centro os cambios de teléfono co fin de localizalos o máis rapidamente en caso de necesidade.

En función da gravidade do accidente ou indispoñibilidade dos alumnos procederase do seguinte

xeito:

 Se é leve, levarase a cabo o protocolo de primeiros auxilios por parte do profesorado do centro.

 Cando un alumno/a  manifeste que non se atopa ben o mestre/a debe chamar a familia para que

o veñan a buscar e o leven ao centro médico.

 En caso de necesidade comunicarase telefonicamente o acontecido (accidente) ou o estado no

que se atopa  o neno/a  aos pais/nais/titores legais para que recollan ao alumno/a. Si  se estima

oportuno contactarase co 061 e seguiranse as indicacións e en caso de necesidade faránselle os

primeiros auxilios (sempre baixo a supervisión do 061) e procederase ao seu desprazamento

segundo  as indicacións do  061 para o desprazamento ata o centro de saúde que se atopa a

escasos metros do centro.

 En ningún caso se lle dará ningún tipo de medicación oral aos alumnos/as, agás o alumnado

incluido no Plan de Alerta Escolar e seguindo as indicacións do 061.

 Os pais/nais/titores legais terán a obriga de comunicar ao profesor/a titor/a calquera problema

de saúde crónico que presente o alumno (alerxias, asma.....) co fin de evitar situacións perigosas,

e máxime cando se poidan realizar calquera tipo de saída escolar. Neste caso os pais/nais/titores

legais  deberán  achegar  ao  centro  informe  médico  de  dita  situación,  así  como  a  forma  de

proceder ante unha crise (por escrito),  datos  que se incluirán no expediente do alumnos/a.

 En función do tipo de patoloxía que padeza calquera alumno o centro informará á familia da

posibilidade de incluilo no Plan de Alerta Escolar.

 No caso do alumnado incluido no Plan de Alerta  Escolar,  o procedemento no momento de

manifestarse algún síntoma da patolixía o profesor ao cargo enviará aviso a o profesor de garda

para que se poña en contacto co 112, indicando o nome do alumno incluido no Plan de Alerta
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Escolar, seguíndose a partir dese momento as indicacións do profesional do 061.

 A persoa que veña a recoller ao alumno/a en horario lectivo  debe asinar en conserxería unha

autorización de saída co nome e DNI.



 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN ACCIDENTE PRODUCIDO NO

CENTRO OU NAS SAÍDAS ESCOLARES

Cando un alumno/a se lesione no centro o mestre/a presente debe atender inmediatamente ao

alumno/a e comunicar a outros mestres/as o acontecido pedindo axuda se é necesario. Esta lesión

debe ser comunicada aos pais/nais /titores legais de maneira inmediata si se considera que pode

ser   grave e   a  Xefatura de estudos ou director/a  e  chamar ao 061 para actuar  seguindo as

indicación que os profesionais sanitarios deste servizo dean.

O mestre ou mestres/as presentes deben cubrir o relato do sucedido e asinalo o mesmo día do

accidente despois de atender ao alumno accidentado.

Durante as saídas do centro o mestre/a responsables de cada grupo/aula debe levar todos os

teléfonos actualizados dos alumnos/as dos que é responsable, e ante un accidente producido na

saída  debe  chamar  ao  061  e  se  non  hai  cobertura  ao  112,  seguir  as  indicacións  destes

profesionais, avisar en canto poda á familia do alumno/a e ao centro escolar (director/a ou xefe

de estudos). Para o que debe levar tamén o número de teléfono móbil dos membros do Equipo

Directivo.

A dirección do centro enviará a:

- Secretaría xeral da Consellería de E. e O.U.

-Xefatura territorial da Consellería de E. e O.U.

-Secretaría xeral da Consellería de Economía  e  Facenda

O parte do sucedido para os efectos que se podan derivar deste accidente . 

3.8 LIBROS DE TEXTO

O listado de libros de texto serán elexidos en xuño( 1ª quincena). Dito listado será elaborado polos
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equipos de ciclo e nivel, prevalecendo a decisión dos profesores definitivos no centro.

Para os solicitantes do Fondo de Libros e beneficiarios do banco de libros da ANPA, o

procedemento será:

◦ As familias farán a solicitude pertinente no formato e prazo establecido na convocatoria

correspondente.

◦ As listaxe de beneficiarios do Fondo Libros complementarase, do xeito máis equitativo

posible,  cos  libros  dispoñibles  no  banco de  libros  da  ANPA.  A dirección do centro

elaborará unha listaxe de beneficiarios onde constará os libros que lle corresponden a

cada alumno tanto do Fondo de Libros como do Banco da ANPA. Dita listaxe farase

pública o antes posible e sempre antes do día 10 de xullo. 

● Os libros  serán  entregados   polo  mestre/a  titor/a  o  comezo das  actividades  lectivas,

seguindo a listaxe,  e  o  alumnado deberá  entregalos  no centro unha vez  remate  o curso

escolar, ou se se marcha do centro.

● As familias asinarán un compromiso de coidado e devolución en bo estado dos libros

que recibe o alumno a comezos de curso.

● Se  o  alumno/a  deteriora  de  maneira  non  fortuíta  algún  exemplar  terá  a  obriga  de

repoñelo.

● Non se poderá escribir, recortar ou pegar sobre ou dentro dos mesmos.

● Os pais  e  profesores  velarán  polo  bo  uso  e  respecto  de  dito  material,  así  como de

promover o obxectivo de compartir e respectar o material común. 

● Os libros terán unha duración de 4 anos durante os que non se poderán cambiar, pero si

repoñer  os  exemplares  deteriorados  polo  normal  uso,  sempre  e  cando  o  deterioro  do

mesmo/os non sexa imputable ao uso inaxeitado. 

● Estes serán revisados  ao final de cada curso por unha comisión designada polo consello

escolar que decidirá o seu estado e conservación.

3.9 ACTIVIDADES DE REFORZO E AMPLIACIÓN (DEBERES)

Consideracións previas 

Pretensión das ACTIVIDADES DE REFORZO E AMPLIACIÓN (deberes):

Crear  un  hábito  de  traballo,  estudo e  esforzo  persoal,  en  especial  para  os  alumnos  que  non

rematan as tarefas programadas na aula.
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Reforzar aqueles aspectos nos que os alumnos necesitan mellorar

Ter en consideración que os deberes non teñen por que ser so facer  X exercicios do libro, xa que

pode ser ler durante 20 minutos algo que lle guste ao neno, facer un traballo sobre algo que lle

interese, recortar e facer un collage,...

Tarefas e deberes:

• As tarefas que non se rematen na aula deberán rematarse na casa, dado que estando previstas

na  programación  para  realizar  na  aula,  son  comúns  a  tódolos  alumnos  e  parte  da  súa

aprendizaxe.

• O profesorado poderá recomendar actividades para realizar na casa  como medida de apoio e

reforzo  (a  finalidade  principal  será  o  reforzo  do  traballado na  aula  en  especial  para  os

alumnos con máis dificultades, e servirán para verificar que consegue adquirir coñecementos

e destrezas traballadas na aula así como o progreso individual dentro do grupo). 

• Poderán ser propostos para a ampliación de coñecementos.

• Os deberes e tarefas servirán para reforzar e ampliar coñecementos e habilidades e polo

tanto serán avaliables.

• Os deberes deberán ser axeitados e proporcionados á idade dos alumnos.

• O profesorado controlará que non haxa sobrecarga de tarefa no alumnado, coordinándose

entre os que imparten a un mesmo grupo

• Terase en conta que o alumnado debe ter tempo para actividades do seu interese fóra do

horario lectivo así como de descanso e lecer. Evitaráse a sobrecarga nas fins de semana e

vacacións.

3.10 USO DE MÓVILES E OUTROS DISPOSITIVOS

• Como norma xeral, no centro non está permitido que o alumnado porte teléfonos móviles,

tables, consolas, cámaras de fotos, etc., e en todo caso o centro non se fai responsable dos

mesmos.
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• Ocasionalmente, e sempre dentro de actividades programadas tanto dentro do centro como

nas saídas escolares, poderá autorizarse traer móviles, cámaras de fotos... cando a actividade

así o requira, feito que se comunicará as familias, non facéndose cargo o centro dos mesmos.

• No caso  de  estar  autorizado  o  uso  de  ditos  dispositivos,  o  alumnado  deberá  seguir  as

indicacións do profesorado do seu uso, facelo para e por a tarefa planificada e cesar cando se

lle diga.

• O profesorado poderá esixir a entrega dos dispositivos cando o alumnado incumpla estas

normas (uso non autorizado, uso indebido, ...). O profesor/a que retire un dispositivo poderá

entregarllo  ao alumno ao remate  da  clase  ou  actividade,  ou  ben,  requerir  que  sexan os

familiares os que veñan a recollelo.

• Está prohibido a gravación de videos, sons ou toma de imaxes por parte do alumnado fora

das actividades programadas e autorizadas, así como a publicación das mesmas en redes

sociais ou outras aplicacións.

• O uso indebido por parte do alumnado destes dispositivos poderá ser, ademais de obxecto de

retirada, motivo de sanción en función da gravidade dos feitos.

4.  ELEMENTOS PERSOAIS : ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO

4.1. ÓRGANOS DE GOBERNO UNIPERSOAIS

As súas funcións veñen reguladas no regulamento orgánico das escolas de educación infantil

e  dos  colexios  de educación primaria  (decreto  374/1996,  do 17 de outubro  .  D.O.G.  de 21 de

outubro de 1996) .

O Título V, artigos 131 a 139 da LOE refírese á dirección dos centros públicos establecendo a súa 

composición, elección, nomeamento e competencias do órgano executivo de goberno dos centros 

docentes públicos.

O equipo directivo traballará de forma coordinada impulsando as actividades do centro e as 

iniciativas particulares, procurando involucrar a todos os estamentos implicados na boa marcha 

escolar.

O equipo directivo reunirase conxuntamente como mínimo unha hora semanal para favorecer a 

coordinación das funcións que lle son propias.

Horario do equipo directivo: segundo o egulamento orgánico das escolas de educación infantil e 

dos colexios de educación primaria (decreto 374/1996, do 17 de outubro .D.O.G. de 21 de outubro 
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de 1996), o equipo directivo disporá das seguintes horas semanais para dedicación ao cargo:

• Director/a: 7 horas.

• Xefe/a de Estudos: 4 horas

• Secretario/a: 4 horas.

Ademáis destas horas, disporán de 3 horas semanais de libre designación entre o equipo. 

Neste centro o reparto será de unha hora semanal máis para cada un dos cargos.

O horario do equipo directivo farase público e estará publicado na páxina web e no taboleiro de 

anuncios do centro. Dentro deste horario establecerase unhas horas fixas semanais de atención 

preferente á comunidade educativa, das cales 2 serán de Secretaría, 2 de Dirección e unha de 

Xefatura de Estudos.

Coa fin de axilizar os trámites e organizar a atención aos membros da comunicade educativa, porase

a disposición dos interesados un formulario no que fagan figurar os seus datos así como a xestión 

que desexan realizar (solicitude de documentación, cita con alguén do equipo directivo, consulta,...)

e dende o equipo directivo se lles facilitará unha hora de atención ou se lles comunicará cando 

poder recoller a documentación solicitada

4.2. ÓRGANOS COLEXIADOS

As súas funcións veñen reguladas no regulamento orgánico das escolas de educación infantil

e dos colexios de educación primaria (decreto 374/1996, do 17 de outubro .D.O.G. de 21 de outubro

de 1996)

No título V, artigos 126 e 127 da LOE defínese a estrutura, composición e competencias do 

Consello Escolar.

4.2.1-CONSELLO ESCOLAR.

É o órgano a través do cal participan na xestión do centro os distintos membros da Comunidade 

Educativa.

O Consello Escolar reunirase unha vez ao trimestre para facer un seguimento da Programación 

Xeral así como para propoñer as medidas oportunas para a súa realización.

No seo do Consello Escolar funcionarán estas comisións:

• Comisión Económica.
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• Comisión da Convivencia.

• Comisión da biblioteca.

4.2.2.CLAUSTRO DE PROFESORES/AS

As súas funcións veñen reguladas no regulamento orgánico das escolas de educación infantil

e dos colexios de educación primaria (decreto 374/1996, do 17 de outubro .D.O.G. de 21 de outubro

de 1996) 

A súa composición e competencias aparecen no Título V, artigos 128 e 129 da LOE.

As súas reunións terán, como mínimo, carácter trimestral. 

Existirán diferentes equipos que traballen en diferentes aspectos educativos: Equipos de Ciclo-

Nivel, Equipo Tics , Equipo biblioteca. EDNL (Equipo de Dinamización e Normalización 

Lingüística), EAEC (Equipo de Actividades Extraescolares e Complementarias, Departamento de 

Orientación (coas funcións e competencias que legalmente se establecen para cada un deles).

4.3.PROFESORADO

Son diversas as funcións que competen ao profesorado. O funcionamento dos diferentes equipos 

son importantes para conseguir prestar un servizo educativo de calidade no centro.

I. Programacións Docentes

As Programacións docentes serán elaboradas polos órganos de coordinación docente que 

corresponda e contarán, polo menos, cos seguintes elementos:

• Contribución das materias ao logro das competencias básicas.

• Obxectivos, contidos e criterios de avaliación para cada curso.

• Metodoloxía a seguir e materiais curricculares.

• Procedementos, estratexias e instrumentos de avaliación.

• Mínimos esixibles para a obtención dunha avaliación positiva.

• Criterios concretos de avaliación.

• Medidas de atención á diversidade.

• Programa de reforzo para a recuperación das materias pendentes de cursos anteriores.
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• Actividades complementarias e extraescolares.

• Actividades que contribuen ao desenvolvemento do PL.

• Actividades que contribuen ao desenvolvemento das TIC.

O equipo de coordinación pedagóxica velará polo cumprimento e posterior avaliación das 

programacións docentes.

II. O profesorado

Son os primeiros responsables do proceso de ensinanza e aprendizaxe no marco dos 

respectivos niveis, ciclos e áreas e comparten a responsabilidade global da acción educativa do 

Centro xunto cos demais sectores da Comunidade Educativa. Son guías na labor educativa, orientan

e axudan ao alumnado a desenvolver as capacidades propostas nas Programacións Didácticas e a 

acadar os obxectivos pertinentes. 

Para isto deberán:

• Informar das normas para o bo uso e mantemento das aulas. O derradeiro mestre que imparta clase

nunha aula, deberá coidar de que o alumnado deixe as cadeiras ordenadas e que as fiestras queden 

pechadas e as luces apagadas, antes de irse.

• Ler os comunicados que se lle remitan.

• Seguir na súa función educativa as orientacións dos diversos órganos de goberno, asegurando o 

logro de obxectivos e o desenvolvemento de capacidades en cada jivel e/ ou ciclo.

• Elaborar as programacións.

• Colaborar cos titores correspondentes no Plan de Acción Titorial e no seguimento do alumnado.

• Orientar aos alumnos mediante as actividades propias do proceso de aprendizaxe e de todas as 

programadas nas Programacións Didácticas de Centro. 

• Crear un clima de diálogo mediante a acollida, o respecto e o trato correcto cara aos alumn@s.

• Cumprir puntualmente os horarios e calendarios previamente establecidos.

• Asistir ás reunións das que forme parte.

• Manter unha actitude de respecto e diálogo co Equipo Directivo do centro, co resto de mestres, cos

pais e cos alumnos.

• Gardar segredo das deliberacións tomadas nas reunións específicas.

• Exercer os cargos de representación para os que fora elixido, en espíritu de colaboración ao ben 

común.
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• Manter a oportuna comunicación cos pais dos seu alumnado, ben por iniciativa propia,

convocándoos, ben dándolles cita unha vez que eles a soliciten por mediación do alumnado.

• Manter unha actitude de renovación de cara a prestar sempre un servizo educativo de calidade e 

actualizalo, polo que:

o Dedicará o tempo necesario á formación e cualificación propias.

o Revisará os materiais e recursos dispoñibles e proporá as melloras necesarias nos mesmos.

o Prestará especial atención á avaliación do proceso de ensinanza-aprendizaxe e da súa 

propia práctica docente. Poderá poñer en marcha iniciativas de investigación, formación e 

innovación que o Centro apoiará na medida das súas posibilidades.

• No caso de desprazarse co alumnado ao que imparta clase para empregar instalacións que non 

sexan as habituais, deberá ir a recollelos á súa aula e acompañalos ao novo lugar de traballo.

III.O/A Titor/a

É o/a responsable de velar pola aplicación das Programacións Didácticas na acción docente 

e educativa dirixida a un grupo de alumnos. Ten,  a misión de atender á formación integral do 

alumnado e seguir o seu proceso de aprendizaxe e maduración persoal.

IV. Os Equipos educativos

Están constituídos por todos os profesores e profesoras que imparten docencia ao alumnado do 

mesmo grupo e estarán coordinados polos respectivos titores.

As súas funcións son:

• Garantir que cada mestre ou mestra proporcione ao alumnado información relativa á materia con 

especial referencia ás competencias, aos obxectivos, aos contidos mínimos esixibles e aos criterios 

de avaliación.

• Levar a cabo a avaliación e seguimento global do alumnado do grupo, estipulando as medidas 

necesarias para mellorar a súa aprendizaxe nos termos establecidos pola lexislación específica.

• Acordar as actuacións necesarias para mellorar o clima de convivencia do grupo.

• Tratar coordenadamente os conflitos que xurdan no seo do grupo, establecendo as medidas 

adecuadas para resolvelos.

• Procurar a coordinación das actividades de ensinanza e aprendizaxe que se propoñan ao alumnado 

do grupo.

• Coñecer e participar na elaboración da información que, no seu caso, se proporcione aos pais, nais
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ou titores de cada un dos alumnos e alumnas do grupo.

• Participar activamente nas reunións dos equipos establecidas no calendario anual de reunións, así 

como na Programación Xeral.

V. Os Equipos de ciclo-nivel

A pesares da desaparición da organización dos niveis de Educación Primaria en ciclos, entendemos 

que é necesaria a coordinación entre o profesorado tanto entre os que imparten no mesmo nivel 

como entre os que o fan en cursos consecutivos polo que se manteñen para facilitar dita 

coordinación dos procesos de ensino-aprendizaxe así como para a organización das tarefas e 

actividades para levala a cabo.

Os equipos de nivel-ciclo reuniranse unha vez ao mes.  A coordinación entre os niveis-ciclos a 

procurará o Equipo de Coordinación Pedagóxica.

As misións dos equipos de nivel-ciclo serán, entre outras, as seguintes:

• Programar e revisar os obxectivos e contidos de todas as materias do nivel e ciclo.

• Organización e secuenciación de ditos contidos.

• Estipular a metodoloxía a empregar.

• Programación e revisión dos criterios, estratexias e procedementos de avaliación da aprendizaxe 

do alumnado, de acordo co recollido nas Programacións de Ciclo (infantil) e niveis do Centro.

• A programación das actividades de recuperación e posibles reforzos.

• Os materiais e recursos didácticos a empregar.

• As actividades escolares complementarias dentro e fóra do colexio.

• As medidas de atención á diversidade que o alumnado precise.

• As medidas  que contribuen ao desenvolvemento do PL e do plan das TIC.

O coordinador de cada ciclo -nivel encargarase de convocar as reunións e levantar acta das sesións 

celebradas.

VI. O Equipo de Coordinación Pedagóxica

É o órgano asesor e de coordinación,  no referente ao aspecto pedagóxico do Centro. A súa 

finalidade é a de responsabilizarse co director da tarefa educativa do colexio.

As súas competencias son:

• Coordinar a Acción Educativa e Pedagóxica.

• Responsabilizarse das decisións dos diversos órganos de xestión e de goberno do Centro que 
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atinguen ao ámbito da Dirección Pedagóxica.

• Propor criterios e procedementos para realizar as adaptacións curriculares axeitadas aos alumnos 

con necesidades educativas específicas.

• Elaborar criterios para a avaliación e promoción automática dos alumnos e, no seu caso, da 

repetición de curso.

• Velar polo cumprimento e posterior avaliación das Programacións Docentes.

• Facer as propostas correspondentes aos órganos unipersoais e colexiados que proceda para a 

designación de cargos.

• Presentar ao equipo directivo propostas sobre selección dos materiais e recursos didácticos.

• Propor anualmente ao Claustro as pautas para a confección das Programacións Didácticas dos 

Ciclos e niveis.

•Incentivar e coordinar as iniciativas de formación, investigación e innovación pedagóxicas que 

poidan xurdir entre os mestres do Centro.

VII. O Departamento de Orientación 

Contamos no centro con  departamento de Orientación.

Depende deste departamento as dúas Escolas de Educación Infantil adscritas ao centro, así como o 

CEIP do Pindo.

É un órgano que outorga calidade á ensinanza nun centro educativo. A orientación escolar implica 

unha permanente acción de axuda cara a todos os elementos da Comunidade Educativa e da 

Institución Escolar. As liñas prioritarias de actuación sos

- Con respecto ao   alumnado:

• Orientar educativamente aos alumnos/as.

• Apoiar o proceso de aprendizaxe: dificultades, adaptacións, técnicas de estudo…

• Atender individualmente as dificultades de aprendizaxe.

• Avaliar adaptacións curriculares significativas.

- Con respecto ao profesorado:

• Orientar a elaboración das Programacións Didácticas de Ciclo e de nivel.

• Atender ao desenvolvemento do Plan de Acción Titorial.

• Axudar na avaliación da práctica docente e titorial.

• Asesorar individualmente ao Equipo docente.

-Con respecto ás familiase:
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• Colaborar nas relación entre titoría e familias no que afecta á educación dos seus fillos e fillas.

• Axudar aos pais na súa implicación na Comunidade Educativa.

• Coordinar as actuacións coas familias.

- Outros 

•Coordinar as actuacións con asociacións externas: Stand de Noia, Down Compostela, I.E.S. Lamas

de Castelo, A.S.P.A.N.A.E.S., Concello...e outras entidades relacionadas coa mellora da atención  

educativa ao noso alumnado.

• Actuacións Educativas con: EOE, Inspección educativa, Aula específica( A Barcia)

• Atención aos centros adscritos (EEI Portocubelo e EEI O Viso).

VIII.  Avaliación

A tarefa educativa precisa dunha contínua revisión e posta ao día para ser eficaz e de calidade. Por 

isto, a avaliación vai máis aló da mera cualificación do alumnado e inclúe diferentes dimensións 

que será preciso ter en conta:

 Aprendizaxe do alumnado.

O progreso do alumnado tamén dependerá da actuación do profesor, a súa capacidade de 

motivación, as actividades que propoña, a súa metodoloxía e os recursos que empregue.

Para o que:

•  A función da avaliación Inicial é a de estimar o punto de partida dos propios alumnos. Partiremos 

das necesidades do alumnado e valoraremos as posibilidades de progresión.

• Cada mestre procederá a recoller datos, ao longo do curso, sobre os alumnos e alumnas para saber 

en que punto do proceso se sitúa cada un en función dos obxectivos a cubrir. Deste xeito o mestre 

poderá informar aos titores da súa situación no momento en que sexa preciso.

• O mestre deberá avaliar o nivel adquirido polos alumnos e alumnas nos tipos de contidos que toda 

área e materia posúan.

• Desglose dos criterios de avaliación elaborados nas Programacións Didácticas  en función dos  

contidos que se contemplen.

• Cada mestre empregará os instrumentos necesarios para obter a información relevante ao proceso 

de cada alumno. Será moi importante o facer fincapé no emprego de instrumentos de recollida de 

datos o máis variados posibles para que a riqueza de información faga máis obxectiva e fiable a 

estimación que faga do progreso de cada alumno.
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 As xuntas de avaliación

Previamente á emisión dos tres informes de avaliación reunirase o Equipo Educativo de cada grupo 

de alumnos para:

• Coordinar o proceso de avaliación do grupo de alumnos.

• Afondar no coñecemento personalizado do alumno/a e o grupo.

• Promover a actuación colexiada de decisión.

• Velar pola correcta aplicación dos criterios de promoción e titulación.

• Asignar as cualificacións aos alumnos e alumnas.

• Adoptar as decisións de promoción e titulación.

• Propoñer as medidas educativas complementarias que, no seu caso, se precisen.

• Adoptar acordos sobre a transmisión da información resultante do proceso.

• Recoller os acordos e decisións adoptadas.

 A Práctica docente

Un dos factores que máis inflúen na calidade das aprendizaxes dos alumnos é a actuación que o 

mestre teña en orde a facilitar a adquisición, en maior ou menor grao, das capacidades establecidas. 

Por isto a avaliación da práctica docente é imprescindible.

Cumpre diversas funcións:

• Axustar a práctica docente ás peculiaridades do grupo e de cada alumno.

• Verificar o nivel de coordinación das accións educativas.

• Detectar as dificultades e necesidades educativas.

• Potenciar os acertos e as accións favorables.

• Intervir oportunamente no proceso, para reconducilo como mellor proceda.

• Garantir a participación e actuación comprometida do profesorado e alumnado.

• Favorecer a reflexión individual e colectiva.

• Diagnosticar carencias formativas.

• Orientar convintemente a actuación do profesorado.

• Compartir experiencias educativas.

• Adecuar a actuación do profesor ao que demanda a sociedade actual.

• Promover a formación en materia de avaliación.

4.3.1.XORNADA LABORAL E HORARIO DO PROFESORADO

O horario do profesorado con presenza de alumnos/as será o que establece a lexislación vixente.
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O horario  de  permanencia  no  centro  por  parte  do profesorado é  de  30 horas  semanais  que se

reparten da seguinte maneira:

  HORAS LECTIVAS: 24 horas semanais e 1 de garda do alumnado transportado.

o Inclúe as horas de docencia directa co alumnado, horas de garda e gardas do alumnado 

transportado.

o Tamén se consideran lectivas as horas das reducións establecidas para o desempeño dos órganos 

unipersoais de goberno, e as que, de ser o caso, estean establecidas ou se establezan.

o Se un mestre non ten o seu horario lectivo completo da especialidade á que está adscrito ou 

doutras para as que estea habilitado, poderá completalo realizando, dentro do horario lectivo 

ordinario do alumnado, algunha das seguintes actividades:

 Reforzos educativos.

 Atención á diversidade.

 Desdobramentos (nas materias de lingua galega, lingua castelá, lingua estranxeira ou 

matemáticas).

 Atención específica de apoio ao alumnado estranxeiro e minorías étnicas.

 Apoio á educación infantil.

  HORAS COMPLEMENTARIAS FIXAS: 2 horas semanais.

Fíxanse con carácter xeral, fóra das 25 horas do horario lectivo do alumnado para posibilitar:

 A titoría dos pais/nais.

 As  reunións,  no  seu  caso,  dos  equipos  de  nivel-  ciclo  e  outros  órganos  de  coordinación

(Comisión  de  Coordinación  Pedagóxica,  Equipo  de  Biblioteca,  Equipo  de  Normalización

Lingüística, Equipo das TIC e Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares). (No

caso do noso centro que  ten autorizada  a  xornada lectiva en  sesión  única estas  dúas  horas

seguirán  realizándose  o  martes,  día  establecido,  tal  como  figura  no  proxecto  pedagóxico

correspondente).

 HORAS COMPLEMENTARIAS NON FIXAS: 3 horas semanais.

Estas horas son de cómputo mensual e non teñen carácter fixo. Poden dedicarse, entre outros 

asuntos, aos seguintes:

o Reunións de Claustro.

o Reunións de Consello Escolar.

o Xuntas de Avaliación.
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o Proxectos de formación.

o Horas de biblioteca e vixilancia das actividades complementarias e extraescolares que os mestres 

do centro que teñen autorizada a xornada lectiva en sesión única realizan en horario de tarde, de 

16:30 a 18:30 horas.

4.3.2. FALTAS DE ASISTENCIA E XUSTIFICACIÓN

As faltas de asistencia notificaranse, se é posible, con antelación no centro( cando sexan

faltas previsibles) así como de deixar traballo preparado para os alumnos/as.

O  profesorado  deberá  poñer  a  disposición  do  equipo  directivo  unha  programación  de

emerxencia,  por  se  se  dera  o  caso  de  terse  que  ausentar  de  maneira  imprevista.  Atoparase  na

xefatura de estudios,  xunto con materiais axeitados, para cada trimestre.

A xustificación de faltas realizarase seguindo os modelos destinados a tal fin. 

O control da asistencia do persoal docente corresponde á Xefatura de Estudos.

AUSENCIAS AO POSTO DE TRABALLO

(Regulados ORDE do 29 de xaneiro de 2016 )

PERMISOS COMPETENCIA DO DIRECTOR DO CENTRO

Art. 3-Permiso por falecemento, accidente ou enfermidade grave dun familiar, hospitalización ou 

intervención cirúrxica dun familiar.

Art. 4- Por traslado de domicilio

Art. 6- Permiso para concorrer a exames finais e demais probas definitivas de aptitude e probas 

selectivas no ámbito do emprego público.

Art. 9- Permiso para a realización de exames prenatais e técnicas de preparación ao parto ou 

asistencia ás preceptivas sesións de información e preparación para e para a realización dos 

preceptivos informes psicolóxicos e sociais previos á declaración de idoneidade.

Art.10- Permiso para tratamentos de fecundación asistida.

Art.11- Permiso para acompañar o seu cónxuxe ou parella a tratamentos de fecundación asistida, a 

exames prenatais e a técnicas de preparación ao parto.

Art.12- Permiso por matrimonio de familiares ata segundo grao de consanguinidade e primeiro de 

afinidade.
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Art.14- Permiso por deberes inescusables de carácter público ou persoal, deberes relacionados coa 

conciliación da vida familiar e laboral e asistencia a consultas e revisións médicas.

Art.15- Permiso asuntos persoais

Art.33- Imprevistos.

 71- Folga

Orde 6/11/1985 Participación campaña electoral

ORGANIZACIÓN DAS SUBSTITUCIÓNS:

A organización das substitucións do profesorado ausente será competencia da xefatura de estudos.

Na sala de mestres porase unha folla das ausencias e profesorado que realizará a substitución, que o 

profesorado deberá consultar no momento de entrar no centro e asinar.

A carga de horas substituidas será, na medida do posible, proporcional ao número de gardas de cada

mestre/a, e a poder ser os titores farán substitución no seu grupo. A xefatura levará un control do 

total de horas que cada mestre/a substitue e a relación coa total de horas de garda.

Cando falte profesorado de atención á diversidade (PT, AL) ou profesorado que fai apoio ao 

alumnado NEAE, as substitucións serán a cargo do profesorado que normalmente xa atende a ese 

alumnado, computando tamén como sesións substituidas.  

No caso de ser necesario por falta dun/dunha coidador/a, realizaránse os axustes necesarios nas 

substitucións para que sexan atendidos os alumnos NEAE por mestres que normalmente atende a 

ese alumnado.

4.4.-  ALUMNADO

4.4.1. HORARIO

Será de 9.45 a 14.45 horas  de  setembro a xuño.

As portas do centro pecharanse 10 minutos despois da hora de entrada.

En horario de tarde a biblioteca estará aberta de 16:30 a 18:30 horas.

4.4.2. FALTAS DE ASISTENCIA

Todos os alumnos/as teñen o dereito e a obriga de asistir diariamente á escola.

Toda falta de asistencia ao centro será xustificada por parte dos pais ou titores.

As ausencias imprevistas notificaranse por teléfono.
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A non asistencia inxustificada por parte dos alumnos/as podería derivar en prexuízos para o

alumno/a e mesmo para os pais/nais  ou titores legais.

O control de asistencia dos alumnos/as ao centro corresponde  en primeira instancia a pais/nais e

tamén aos  mestres.

Será  responsabilidade  dos  pais  ou  titores  legais  a  asistencia  ao  centro  do  seu  fillo/a.  As

ausencias  reiteradas  poden  imposibilitar  a  aplicación  correcta  dos  criterios  de  avaliación  e  a

avaliación continua. Considéranse obxecto de sanción  as ausencias inxustificadas de máis do 15%

da totalidade dos períodos lectivos.

O titor/a será o responsable de controlar a asistencia ao centro de todos os seus alumnos/as, e de

informar  aos  pais/nais,  titores  legais  das  ausencias  inxustificadas  dos  alumnos/as.  Seguirase un

protocolo de absentismo escolar (ANEXO 1).

Cando un alumno/a estea hospitalizado nun tempo inferior a quince días, o titor preocuparase de

trasladarlle á familia traballo escolar, lecturas... etc. se as circunstancias médicas lle permiten ao

alumno  facelo, co fin de non prexudicar o desenvolvemento do currículo.

Cando a hospitalización sexa entre 15 días e un mes, ou máis dun mes, o alumno/a ten dereito a

recibir  atención  educativa  en  coordinación  co  noso  centro.  Polo  que  o  titor/a  do  alumno/a  e

mestres/as  especialistas  teñen  a  obriga  de  coordinarse  e  aportar  material  necesario  a  quen  lle

imparta docencia ao alumno/a hospitalizado.

4.5 PAS

O centro conta con dúas Auxiliares Técnico Educativo (coidadoras) e un conserxe, así como un

auxiliar de conversa a do Programa de Auxiliares de Conversa.

4.5.1. AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO:

O horario dos ATEs será elaborado pola xefatura de estudos en coordinación co Departamento de

Orientación, e reflectirá o tipo de atención que prestará, así como o espazo e alumno ou alumnos

que atenderá.

Cando se  produza  a  ausencia  dun ATE,  a  xefatura  organizará  a  atención ao  alumnado NEAE,

redistribuindo as tarefas do outro ATE, e mesmo reorganizando o horario do profesorado para a

atención na aula (funcións propias do proceso de ensino aprendizaxe), e que o ATE dispoña do

tempo necesario para as funcións asistenciais fora do acompañamento na aula.

4.5.2. CONSERXE:

O conserxe do centro é persoal laboral do Concello. 
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Funcións:

Cumprir o seu horario e funcións laborais.

Colaborar co resto da comunidade escolar na organización e funcionamento daqueles aspectos que

lle correspondan.

Custodiar as chaves do Centro.

Custodiar o edificio, mobiliario, maquinaria, instalacións e locais.

Comunicar as faltas de disciplina do alumnado ós profesores correspondentes, ben directamente ou

ben a través do equipo directivo.

Controlar  a entrada de persoas alleas ao centro e recibir ás súas peticións, indicándolles a quen ou

onde deben dirixirse.

Tocar o timbre nas entradas e saídas.

Abrir e pechar as portas  tanto na entrada como na saída dos alumnos.

Acendido, apagado e conservación da calefacción.

Atender o teléfono, o correo e realizar os traballos de reprografía que se lle soliciten.

Realizar pequenos amaños tales como: colocación de tornillos, puntas, billerías, cisternas, enchufes,

bombillas, etc.

Realizar as funcións de limpeza no centro( chan, baños, aulas, ...)por suciedades o problemas que

podan aparecer  durante o periodo lectivo.

Trasladar os obxectos dentro do recinto escolar.

Permanencia no Centro cunha antelación de quince minutos á hora de entrada dos alumnos e peche

do mesmo seguindo as instrucións da Dirección e cos límites horarios impostos pola propia xornada

laboral.

Tódolos demais que lle correspondan legalmente.

Calquera outra función relacionada co centro que lle sexa encomendada pola Dirección.

4.5.3. AUXILIAR DE CONVERSA

O centro participa do Programa de Auxiliares de Conversa. 

O/a auxiliar de conversa realizará un horario de 12 horas co alumnado no centro.

As funcións son as establecidas no programa de auxiliares de conversa.

Deberá cumplir as 12 horas co alumnado. De necesitar ausentarse llo comunicará á xefatura de

estudos. Facilitaráselle certa flexibilidade, permitíndolle recuperar as sesións nas que se ausente na

mesma ou noutra semana.
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Dado que non se trata de docentes, deberán estar acompañados por un mestre.

5. NORMAS DE CONVIVENCIA QUE FAVOREZAN AS RELACIÓNS ENTRE OS 

DISTINTOS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA. OS DEREITOS E OS 

DEBERES DOS DIFERENTES SECTORES

5.1 NORMAS DE CONVIVENCIA 

O Centro establece unha serie de Normas de Convivencia que pretenden definir un ambiente

de relación e traballo entre os distintos membros da Comunidade Educativa. É tarefa de todo o 

profesorado velar polo seu cumprimento, aínda que a responsabilidade e potestade para efectuar as 

diferentes actuacións sancionadoras e preventivas, recae na figura do director/a.

- NORMAS PARA O BO USO E MANTEMENTO DA AULA

Entre unha hora de clase e a seguinte ningún alumno poderá saír aos pasillos se non é co mestre que

lle corresponde nesa sesión.

Faranse filas á hora de entrar no centro, así como para saír e acceder ao transporte. Os mestres de 

garda( establecidas ao inicio de cada curso) serán os encargados de organizalo da maneira máis 

axeitada.

Durante os recreos non debe quedarse ninguén nas clases nin nos pasillos ou corredores. No caso de

ser necesario, o mestre que outorgue dito permiso acompañarao mentres dure esta estancia.

Cando un grupo de alumnos saia da aula, procurarase que non molesten aos compañeiros ao pasar 

por diante doutras aulas. O mestre correspondente debe acompañar ao alumnado tanto na saída 

coma no retorno.

Os cambios de clase efectuaranse no momento xusto, evitando deixar as clases sen ningún profesor.

Informarase con prontitude, á Dirección, de calquera desperfecto ou carencia que se perciba na aula.

Empregar a papeleira da aula e evitar que os papeis e calquera outro tipo de desperdicios vaian ao 

chan. Insistiremos neste aspecto pola boa imaxe da aula.

Ao rematar a xornada de clases poñerase especial coidado no cumprimento dos seguintes detalles:

o As fiestras da aula quedarán pechadas.

o As luces quedarán apagadas.

o O mobiliario quedará ordenado e as cadeiras colocadas para facilitar o servizo de limpeza.
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o Os mestres quedan encargados de facer cumprir estas normas educativas para o mellor 

desenvolvemento da xornada escolar, dun xeito especial, aqueles mestres que teñan a 

derradeira hora de clase.

 NORMAS SOBRE OS RECREOS

Debido á responsabilidade que ten o Centro sobre o alumnado dentro do horario escolar, convén 

establecer o seguinte protocolo de actuación:

• Durante o recreo, o alumnado non poderá permanecer nas aulas nin nos pasillos ou corredores, 

salvo co permiso pertinente do profesorado de garda quen será o responsable das condutas 

perxudiciais para a convivencia provocadas por dita continxencia. Se as condicións meteorolóxicas, 

son adversas, o alumnado permanecerá co último mestre que tivo clase na aula. O alumnado de 

Educación Infantil, irá ao ximnasio coas mestras de garda en Infantil.

• Todo o profesorado e, de xeito concreto os de garda, responsabilizaranse de que o alumnado estea 

convenientemente vixiado para prever condutas contrarias ou gravemente perxudiciais para a 

convivencia.

• Se algún mestre de garda, por algún motivo puntual, tivese que ausentarse do patio ou espazo de 

garda durante o horario de recreo, deberá comunicalo a outro mestre, a xefatura de estudos ou a 

directora, para que o substitúa. 

• Calquera problema que haxa no recreo, poñerase en coñecemento dos profesores de garda de 

patio.

• As saídas e entradas efectuaranse de xeito ordenado.

• Os alumnos non poderán:

o Practicar xogos violentos nin perigosos.

o Discutir airadamente ou pelexar.

o Colgarse das porterías ou canastras.

o Saír do recinto escolar sen permiso dos profesores de garda.

o Tirar papeis ou outros desperdicios no chan.

 NORMAS SOBRE O COMPORTAMENTO NAS DISTINTAS DEPENDENCIAS

• Na biblioteca, ximnasio, aula de música, aula de informática, salón de actos  e aula de inglés, o 
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alumnado deberá estar sempre acompañados por un mestre. Despois de ser utilizadas estas 

dependencias deberán quedar limpas e ordenadas. O horario para a súa utilización deberá ser 

regulada ao principio do curso.

• As aulas e maila súa moblaxe deben ser respectadas e conservadas limpas durante todo o curso.

• O alumnado que individual ou colectivamente causen danos de forma intencionada ou por 

neglixencia ás instalacións do Centro ou ao seu material, quedan obrigados a reparar o dano 

causado ou facerse cargo do custo económico da súa reparación.

• Igualmente, o alumnado que substraxese bens do Centro deberá restituír o substraído. En todo 

caso, os pais ou representantes legais dos alumnos serán responsables civís nos térmos previstos na 

lei.

• Queda expresamente prohibido o emprego do móvil, por parte do alumnado, dentro das 

dependencias do centro, agás como ferramenta en actividades organizadas e programadas que o 

necesiten.

• O alumnado deberá utilizar correctamente os aseos.

- NORMAS SOBRE O EMPREGO DAS SALAS COMÚNS

• O mestre apuntado en primeiro lugar terá preferencia sobre os seguintes poñéndose de acordo, 

entre eles, ante calquera cambio a realizar(aulas de informática, biblioteca  e audiovisuais).

• Establecerase tamén un horario para os alumnos de NEAE.

• Debido a que se establece un horario semanal para cada curso na aula das TICs e na biblioteca( 1 

sesión semanal  por curso) no resto das sesións realizarase a anotación no horario semanal  na sala 

de mestres.

• Hai un equipo de mestres que se encarga da Biblioteca,  será designado a principio de curso. 

Estará integrado polo mestre encargado da dinamización da biblioteca, e por un docente de cada 

ciclo-nivel de infantil e primaria.

• Tamén colaborará no coidado da biblioteca os encargados de biblioteca( alumnos e alumnas de 6º 

voluntarios ao inicio de cada curso, para o horario de recreo en colaboración co mestre de garda)

• Os martes, na biblioteca realizaranse lecturas de libros.

• Os xoves, realizaranse as reunións do club de lectura de forma quincenal. Se hai máis dun club as 

reunións serán alternativas.

• Cando a biblioteca se empregue como sala de lectura, os libros deberán ser coidados e colocados 

correctamente nas mesmas estanterías de onde se colleran.

34                                                                                                                                                NOFC



                                         Colexio de Educación Infantil e Primaria de Carnota

• Cando un mestre colla libros para a súa aula, deberá facelo a través do responsable  da biblioteca, 

sendo preciso que, se realice o préstamo co Meiga. Débese colocar cada material onde se colleu. 

• Cando o préstamo se realice na hora destinada a cada curso, será o mestre titor o que realice o 

préstamo.

• Se alguén perde ou deteriora gravemente algún libro, deberá repoñelo.

- NORMAS DE COMPORTAMENTO NO COMEDOR ESCOLAR

     Ao inicio de cada curso a ANPA, solicitará aos pais e nais do centro que número de alumn@s 

están interesados na utilización do servizo comedor de catering.  

        O alumnado, comportarase de maneira  axeitada e respectuosa durante o período propio do 

xantar, intentando que dito servizo sexa de complemento á súa formación específica.

5.2 DEREITOS E DEBERES DOS ALUMNOS E ALUMNAS

- DISPOSICIÓNS XERAIS.

1. Todos  os  alumnos/as  teñen  os  mesmos  dereitos  e  as  mesmas  oportunidades,  sen

discriminación por razón de sexo, raza, condicións, capacidade económica, nivel social,

conviccións políticas morais ou relixiosas ou discapacidades psíquicas ou físicas.

2. Os órganos de goberno do centro, no ámbito das súas competencias, velarán polo correcto

exercicio  de  dereitos  e  deberes  dos  alumnos/as  e  garantirán  a  súa  efectividade.  Para

facilitar  dito  cometido  constituíuse  unha  comisión  de  convivencia  (Comisión  da

Convivencia Escolar) composta por profesores, pais/nais/titores legais, Equipo directivo e

orientador/a . As funcións principais de dita comisión serán as de  mediar nos conflitos

xurdidos e  canalizar  as iniciativas de todos os sectores  da comunidade educativa para

mellorar a convivencia, o respecto mutuo e a tolerancia no centro. Tamén se adoptarán as

medidas  preventivas  necesarias  para  garantir  os  dereitos  dos  alumnos/as  e  impedir  a

comisión de feitos contrarios a convivencia no centro.

3. O Consello Escolar elaborará, ao final de curso (ou sempre que o estime oportuno) un

informe que formará parte da memoria final de curso no que se avaliará os resultados da

aplicación das normas de convivencia, analizando os problemas detectados e propoñendo

a adopción de medidas oportunas.
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- DEREITOS DOS ALUMNOS/AS. 

1. Terán  dereito  a  recibir  unha  formación  integral  e  coeducativa  que  asegure  o

desenvolvemento da súa personalidade.

2. Teñen dereito a que o seu rendemento sexa avaliado con plena obxectividade.

o Coa  finalidade  de  garantir  o  dereito  a  avaliación  con  criterios  obxectivos,  nas

programacións  estableceranse  os  criterios  para  a  avaliación  das  aprendizaxes  e  as

promocións dos alumnos/as.

o Coa mesma finalidade manterase unha comunicación fluída entre os titores, profesores

e  os  pais/nais  dos  alumnos/as  no  relativo  ás  valoracións  sobre  o  aproveitamento

académico dos alumnos/as e a marcha do seu proceso de aprendizaxe, así como das

decisións que se adopten como resultado de dito proceso.

o Os pais/nais dos alumnos/as poderán reclamar contra as decisións e cualificacións que

se  adopten  ao  rematar  un  ciclo  ou  nivel  (debéndose  basear  a  reclamación  na

inadecuación da proba proposta en relación cos obxectivos ou contidos da área e co

nivel previsto na programación, ou na incorrecta aplicación dos criterios de avaliación

establecidos. O procedemento para as tramitacións das reclamacións e a decisión será

adoptada pola Administración.

3.Teñen  dereito  a  recibir  Orientación  Escolar  para  o  seu  desenvolvemento

académico, persoal e social. 

  De xeito especial coidarase a Orientación Escolar do alumnado con discapacidades físicas,

sensoriais e psíquicas ou con carencias sociais ou culturais.

4.Teñen dereito  a  que se lles respecte  a  súa liberdade de conciencia,  as  súas  conviccións

relixiosas, morais ou ideolóxicas, así como a súa intimidade. 

Os pais/nais elixirán no momento de formalizar a inscrición do alumno/a Relixión Católica

ou  alternativa  a  mesma.  Tal  opción  pode  ser  modificada  o  longo  do  curso  mediante

comunicación escrita.

5. Teñen dereito a que se respecte a súa integridade física e moral e a súa dignidade persoal.

Non podendo ser obxecto en ningún caso de tratos humillantes.

O centro gardará reserva sobre toda a información da que dispoña sobre as circunstancias

persoais  e  familiares  do  alumno/a.  Non  obstante  o  centro  comunicará  a  autoridade

competente as circunstancias que poidan implicar malos tratos para o alumno/a ou calquera

outro incumprimento dos deberes establecidos polas leis de protección dos menores.
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6.Teñen dereito a liberdade de expresión, sen prexuízo dos dereitos de todos os membros da

comunidade educativa e o respecto que merecen.

7.Teñen dereito  a  manifestar  a  súa  discrepancia  respecto  ás  decisións  educativas  que  lles

afecten. Cando a discrepancia revista carácter colectivo, a mesma será canalizada a través

dos representantes dos alumnos/as.

8.Teñen  dereito  a  ser  oídos  pola  Dirección  do  centro  en  canto  a:  exames,  actividades,

reclamacións  sobre  profesores  e  avaliacións,  sancións  ou  calquera  outro  asunto  en  que

consideren que  os seus dereitos non son atendidos.

9.Todos os alumnos e alumnas teñen dereito a que a súa actividade académica se desenvolva

nas debidas condicións de seguridade e hixiene.

10.Terán dereito á utilización axeitada das instalación e material  do alumnado do que dispón

o centro.

- DEBERES DOS ALUMNOS/AS.

 O estudio é a obriga básica do alumno/a.

 Coñecer e cumprir os dereitos e deberes dos alumnos/as.

 Entrar puntualmente á clase.

 Respectar  as  instalacións  e  mobiliario  do  centro  e  usalo  para  a  finalidade  propia  das

mesmas.

 Non deteriorar as dependencias do centro e contribuír a mantelo limpo.

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

forma intencionada ou neglixente, ás instalacións e materiais do centro incluídos os equipos

informáticos  e  aos  bens  doutros  membros  da  CE,  ou  a  facerse  cargo  do  custe  da  súa

reparación.

Tamén está obrigado a restituír o subtraído ou a indemnizar o seu valor. As nais/pais serán

os responsables civís.

 Respectar aos compañeiros, profesores e traballadores do centro.

 Respectar  a  dignidade e as funcións e orientación do profesorado no exercicio da súa

competencia, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro.

 Respectar o dereito ao estudio dos compañeiros.

 Manter as súas cousas en orde e traer o material que sexa preciso.

 Respectar o material dos compañeiros e non deterioralo.
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 Non agredir, insultar nin humillar aos compañeiros.

 Respectar aos profesores e realizar as tarefas  que lles indiquen facer.

 Colaborar cos profesores para a resolución de conflitos dentro da aula ou no centro.

 Utilizar o tempo de recreo para o fomento da  amizade e compañerismo. 

 O alumnado ten a obriga de reparar o dano moral causado ( cando incorra en condutas

tipificadas como agresión física ou moral).

 Respectar as normas de organización convivencia e disciplina do centro.

 Coidar o seu aseo persoal.

 Non permanecer nas aulas durante o recreo sen o permiso preceptivo.

5.3 DEREITOS E DEBERES DOS MESTRES E MESTRAS

- DEREITOS DOS MESTRES/AS:

Ao  profesorado,  dentro  do  marco  legal  establecido  no  ámbito  da  convivencia  escolar,

recoñéceselle os seguintes dereitos:

1. Liberdade de cátedra.

2. Ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da CE pola sociedade no

exercicio das súas funcións.

3. Participación na xestión e control do centro.

4. Elixir e ser elixidos libremente para os diferentes cargos de xestión do centro ou para os

órganos colexiados do mesmo.

5. Que se lle respecten os seu dereitos sindicais.

6. Convocar os pais/nais  tanto colectiva como individualmente.

7. Formular suxestións, peticións ou queixas ante os órganos de goberno do centro.

8. Ser informados de todo o concernente ao funcionamento do centro.

9. Dereito a que a súa actividade docente se desenvolva nun ambiente educativo adecuado e

nas condicións mínimas de seguridade e hixiene. 

10. Que se preserve a súa integridade física e moral.

11. A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia escolar e  da

educación integral do alumnado.
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12. A que  se  lle  recoñezan  as  facultades  precisas  para  manter  un  adecuado  ambiente  de

convivencia  durante  as  clases  e  as  actividades  e  os  servizos  complementarios  e

extraescolares.

13. A protección xurídica adecuada ás súas funcións.

14.  A acceder a formación necesaria na atención a diversidade e na conflitividade escolar.

- DEBERES DOS MESTRES/AS:

 Coñecer e cumprir as Normas de Organización e Funcionamento do Centro.

 Honradez profesional  e responsabilidade ante o feito educativo.

 Respectar a personalidade do neno, saber escoitalo,  comprendelo e axudalo.

 Non facer distinción entre os alumnos  e alumnas.

 Preocuparse polas  condicións sociais e familiares dos seus alumnos e alumnas.

 Coñecer as súas características psicolóxicas.

 Acatar as decisións do Claustro.

 Gardar  segredo  sobre  os  asuntos  tratados  nos  claustros,  nos  CE  no  OCE  (Comisión

Convivencia Escolar) e nas xuntas de avaliación  diante de persoas alleas ao centro.

 Gardar reserva e sixilo profesional sobre a información e circunstancias persoais e familiares

do alumnado.

 Participar na organización do centro a través dos órganos correspondentes.

 Colaborar na organización e elaboración de proxectos e programas educativos, ofertados

pola administración educativa co fin de mellorar a calidade educativa do alumnado deste

centro.

 Cooperar no mantemento do material e das instalacións.

 Colaborar na tarefa educativa e mantemento da orde do centro.

 Manter contactos periódicos e sistemáticos cos pais/nais ou titores legais e convocalos cando

as circunstancias o requiran.

 Recibir aos pais/nais ou titores legais, cando o soliciten dentro do horario establecido.

 Ter en conta as opinións e informacións que os pais/nais ou titores legais nos proporcionen

sobre os seus fillos para conquerir unha mellora no desenvolvemento do alumno.

 Respectar as decisións acordadas tanto no Claustro como no Consello Escolar e nas sesións

de avaliación.

 Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e

dignidade persoais de todos os membros da Comunidade Educativa.
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 Adoptar  as  decisións  oportunas  e  necesarias  para  manter  un  adecuado  ambiente  de

convivencia.

 Poñer en coñecemento do equipo directivo, aquelas condutas que alteren a convivencia do

centro.

 Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias a

convivencia e en particular das situacións de acoso escolar. 

 E todos aqueles outros recollidos nas diferentes normativas : ROC, Decretos, etc. e tamén

todos os recollidos no PE e documentos anexos e demais plans do centro.

 A obriga de coñecer todos os documentos, plans, programas e proxectos nos que participe

este centro.

5.4 DEREITOS E DEBERES DOS PAIS, NAIS OU TITORES LEGAIS

 DEREITOS  DOS PAIS, NAIS OU TITORES LEGAIS

1. Ser respectados e recibir un trato axeitado polo resto da Comunidade Educativa.

2. Ser informados sobre o progreso de aprendizaxe e integración socioeducativa do seu fillo, 

filla, pupilo ou pupila.

3. Facilitarlle o acceso ao profesorado e aos membros do  equipo directivo do centro.

4. A recibir información sobre as normas que regulan a convivencia no centro.

5. A ser oídos nos procedementos disciplinarios para a imposición de medidas correctoras de 

condutas contrarias a convivencia do seus fillos/as.

6. A participar no proceso educativo a través de consultas e outros procedementos de 

participación directa que estableza a Administración educativa.

7. Ser informados do horario no que  poden ser atendidos, tanto para asuntos académicos como

de secretaría.

8. Ser convocados a unha reunión, ao menos ao comezo de cada curso.

9. Utilizar un espazo no centro para as reunións das súas asociacións (ANPA).

10. Ser recibidos pola totalidade do profesorado do seu fillo, previo acordo con dito profesorado

ou na hora de atención semanal.
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11. Ser informados do desenvolvemento do seu fillo, filla ou pupilo/a.

12. Participar na vida do centro nas condicións que estableza o presente regulamento e as 

normas que establece a Administración Educativa.

13. A recibir de forma individualizada a necesaria información e asesoramento respecto das 

características e necesidades do seu fillo/a, así como das medidas que se deben adoptar para 

a súa atención.

14. A ser informados dos procedementos para a detección temperá das necesidades educativas 

do seu fillo/a e dos resultados desa identificación e valoración, así como da aplicación das 

actuacións e medidas de atención a diversidade que se consideren oportunas. 

15. A ser informados dos resultados das avaliacións psicopedagóxicas e das medidas propostas.

16. A ter unha copia do informe psicopedagóxico do seu fillo/a  nas condicións que estableza a 

Consellería de Educación.

 DEBERES  DOS PAIS, NAIS OU TITORES LEGAIS

Como primeiros responsables da educación dos seus fillos/as teñen os seguintes deberes:

 Coñecer e cumprir as Normas de Organización e Funcionamento do Centro  e todas as

normas establecidas polo centro.

 Respectar  a  autoridade  e  as  indicacións  ou  orientacións  educativas  do  profesorado no

exercicio das súas competencias. Respectalas e facelas respectar.

 Atender ás citacións do colexio.

 Entrevistarse habitualmente cos mestres/as .

 Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da Comunidade Educativa.

 Respectar aos profesores como profesionais  da ensinanza e coordinarse con eles.

 Facilitar información relativa aos seus fillos, fillas, pupilos e pupilas.

 Coñecer, participar, e apoiar a evolución do proceso educativo do seu fillos, fillas, pupilos

e pupilas en colaboración co profesorado e co centro.

 Facilitar aos seus fillos, fillas, pupilos e pupilas os medios para levar a cabo as actividades

e tarefas que se lles indiquen.

 Facilitar o cumprimento dos deberes dos fillos, fillas, pupilos e pupilas respecto ao centro.
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 Vixiar e controlar as actividades dos seus fillos, fillas, pupilos e pupilas.

 Colaborar  co  profesorado  cando  se  lle  solicite  axuda  para  mellorar  aspectos  tanto

conductuais como académicos.

 Colaborar  co centro na prevención e corrección das  condutas  contrarias  ás  normas de

convivencia dos seus fillos/as.

 Distribuír o tempo libre e de lecer dos fillos/as de maneira axeitada.

 Velar pola puntualidade.

5.5 DEREITOS E DEBERES DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN OU 

SERVIZOS (PAS)

Recoñécenselle os seguintes dereitos:

A ser  respectado,  recibir  un  trato  adecuado  e  ser  valorado  polo  resto  da  comunidade

educativa  e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións.

A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve a súa integridade

física e moral.

A participar dentro das súas funcións na mellora da convivencia escolar.

Á protección xurídica adecuada ás súas funcións.

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

-   DEBERES DOS PAS:

Son deberes do persoal de administración e de servizos:

Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións , para facer que se respecten as normas

de  convivencia  escolar  e  a  identidade,  integridade  e dignidade  persoais  de  toda  a

comunidade educativa.

Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias a

convivencia e en particular das situacións de acoso escolar.

Informar   aos  responsables  do  centro  das  alteracións  da  convivencia  escolar,  gardando

reserva a sixilo profesional sobre a información e as circunstancias persoais e familiares do

alumno.

Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co ámbito educativo
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das que teña coñecemento.

- DEBERES DA AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO( COIDADOR/A)

A auxiliar técnico educativo (educador) ten a seguinte misión:

Atención na ruta escolar (transporte escolar diario).

Permanencia na aula ordinaria co alumnado, nos casos onde se considere necesario. 

Limpeza e aseo do alumnado.

Atención no comedor, se se utiliza este servizo.

Atención no cambio de aula ou de servizos.

Atención na vixilancia persoal do alumnado.

Colaboración nas clases en ausencia do Profesor.

Colaboración na vixilancia dos recreos.

Colaboración nas actividades que se realicen no recinto escolar.

Colaboración en actividades extraescolares fóra do recinto escolar. 

5.6  PROTECCIÓN DE DATOS

• No relativo ao tratamento e protección de datos do alumnado, familiares, profesorado e PAS,

actuarase segundo o Protocolo de Protección de Datos elaborado pola Xunta de Galicia

(ANEXO  )

• Todos os ficheiros e documentos de recollida de datos de carácter persoal conterán unha

cláusula informando sobre a inclusión nos datos nun ficheiro e do seu dereito de acceso,

rectificación, cancelación e oposición. Todos estos documentos e aqueles outros con datos

persoais  estarán  debidamente  custidiados,  almacenados  en  armarios  e  despachos  baixo

chave.

• A captación  e  uso  de  imaxes  dos  membros  da  comunidade  educativa  estará  suxeito  ao

consentimento  previo  e  específico  dos  interesados  ou  os  representantes  legais  de  ser

menores. O centro enviará unha solicitude de autorización a comezo de curso sinalando o

uso que se dará as imaxes. Esta autorización é exclusiva para o centro non sendo valida para

outros organismos ou empresas.
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• Non  se  facilitará  ningún  tipo  de  información  relativa  aos  menores  a  persoas  privadas

xudicialmente da patria potestade sobre o alumno/a.

• Profesorado,  PAS,  pais,  nais  e  persoas  que  poidan ter  acceso  a  información de  caracter

persoal deberá gardar sixilo sobre os datos aos que tivo acceso.

• O  centro  poderá  facilitar  datos  de  caracter  persoal  a  terceiros  sempre  e  cando  sexan

necesarios para a prestación dalgún servizo por parte da empresa, suxeito a un contrato de

confidencialidade e uso exclusivo para a prestación de dito servizo.

• A grabación de videos e realización de fotografías nos actos dentro do centro ou fora del por

parte de familiares serán exclusivamente para ficheiros familiares, sendo os que realicen dita

grabación os  responsables  do uso  que  lle  dean a  eses  ficheiros,  que  non deben saír  da

contorna da familia. 

•  A utilización de ditas imaxes, en calquer tipo de rede social ou similar sen ningún tipo de

consentimento  por  parte  da  persoa fotografiada,  poderá  ser  obxecto  de  denuncia  ante  a

Garda Civil por uso indebido da imaxe, sobre todo se se trata de menores.

• O centro enviará a través da mochila viaxeira ou o portacds en soporte DVD os videos e

fotos  realizados  durante  o  curso  para  o  visionado  das  familias.  Estará  prohibida  a

publicación parcial ou total das mesmas en redes sociais ou calquiera outro medio.

6. CONDUTAS CONTRARIAS AS NORMAS DE CONVIVENCIA

As condutas contrarias a convivencia poden ser :

Condutas leves contrarias a convivencia e condutas gravemente prexudiciais para a convivencia.

 CONSIDERARANSE  CONDUTAS  GRAVEMENTE  PREXUDICIAIS  PARA  A

CONVIVENCIA NO CENTRO

 Os  actos  de  indisciplina,  inxuria  ou  ofensas  graves  contra  calquera  membro  da

comunidade educativa.

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

 A agresión grave física ou moral contra os demais membros da comunidade educativa.

 A discriminación grave contra membros da comunidade educativa , por calquera razón.

 O acoso escolar.
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 Os actos individuais ou colectivos de desafío a autoridade do profesor/a e ao PAS que

constitúan unha indisciplina grave.

 A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que

atenten contra o dereito a honra, a dignidade, a intimidade persoal e familiar e a propia

imaxe dos demais membros da comunidade educativa.

 A suplantación de personalidade e a falsificación, alteración ou subtracción de documentos

académicos.

 Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave as instalacións

e os materiais do centro incluídos os equipos informáticos ou aos bens doutros membros

da Comunidade Educativa  así como a súa substracción.

 Os  actos  inxustificados  que  perturben  gravemente  o  normal  desenvolvemento  das

actividades, incluídas as de carácter complementario ou extraescolar.

 Portar obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou a integridade

persoal de calquera membro da Comunidade Educativa.

 A resistencia ou negativa  a entregar ditos obxectos ou produtos cando sexa requerido polo

profesorado.

 O incumprimento das sancións impostas.

 CONSIDÉRANSE  CONDUTAS  LEVES  CONTRARIAS  A  CONVIVENCIA  AS

SEGUINTES:

 A falta de respecto aos profesores, compañeiros e persoal traballador do centro.

 A falta reiterada de material escolar.

 O non cumprimento reiterado das ordes dos profesores.

 A agresividade verbal (ameazas, insultos...).

 A agresividade física.

 O uso de vocabulario inaxeitado.

 Non gardar  a  compostura no centro: comer na aula,  berrar  ou alborotar  na aula  ou nos

corredores.

 Utilizar o material ou mobiliario de forma inaxeitada (romper, ensuciar...).

 Saír do recinto escolar sen autorización.

 Subtraer material escolar.
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 Tirar lixo ou material de desfeita fóra dos contedores ou papeleiras.

 O mal uso do transporte escolar e o non cumprimento reiterado das ordes do condutor ou

coidadoras do trasporte .

 Portar calqueira obxecto substancia ou produto expresamente prohibido polas normas do

centro cando non constitúa conduta gravemente prexudicial para a convivencia.

 A inasistencia inxustificada a clase  e as faltas reiteradas de puntualidade.

6.1MEDIDAS CORRECTORAS

 PRINCIPIOS XERAIS DAS MEDIDAS CORRECTORAS

As  correccións  deben  ter  un  carácter  educativo  e  recuperador  e  garantirán  o  respecto  dos

dereitos  do alumnado  a integridade física e a dignidade persoal  e procurarán a mellora da

convivencia no centro.

As correccións dos incumprimentos das normas, sexa cal sexa o grao destas, deberán ter en  

conta os seguintes aspectos:

 Non se poderá privar ao alumno/as do exercicio do seu dereito á educación.

 Non se poderá privar alumno/a do dereito á  escolaridade.

 Non se poderán impoñer sancións contrarias á integridade física do alumno/a.

 Non se poderán impoñer sancións contrarias á dignidade persoal do alumno/a.

 As correccións serán proporcionais á conduta contraria as normas de convivencia.

 As correccións contribuirán á mellora do proceso educativo.

 Terase en conta a idade do alumno/a.

 Teranse en conta as condicións persoais, familiares e sociais do alumno/a.

 As correccións deben ter un carácter educativo e recuperador.

 Garantirán o respecto dos dereitos do alumnado e a dignidade persoal e procurarán a

mellora da convivencia no centro.

 PROGRAMAS  E  ACTUACIÓNS  COMPLEMENTARIAS  ÁS  MEDIDAS

CORRECTORAS.
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Como  complemento  das  medidas  correctoras  o  D.O.  elaborou  (recollido  no  Plan  de

Convivencia do centro) un programa de habilidades sociais, dentro do Programa para a Aula de

Convivencia, dirixido ao alumnado que incorra reiteradamente en condutas disruptivas e tamén para

o alumnado que como consecuencia da imposición das medidas correctoras se vexa temporalmente

privado do dereito da asistencia ao centro.

Dito programa desenvolverase  con aqueles  alumnos/as  con reiterados  problemas  de  condutas  e

aplicarase en colaboración co profesorado titor/a e co mestre que se atope de garda.

Na aula de convivencia,  buscarase reincorporar o alumnado á súa propia aula no menor tempo

posible,  recibirán  apoio  e  formación  específica.  Recóllese  protocolo  de  actuación  no  Plan  de

Convivencia do centro.

 PROCEDEMENTOS CONCILIADOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

O Director/a do centro ante o incumprimento das normas de convivencia por parte do alumnado e

para resolución dos conflitos debe determinar un PROCEDEMENTO CONCILIADO.

Este procedemento debe solicitalo o alumno/a ou seus pais/nais ou titores legais.

 Ten carácter voluntario por parte do alumnado.

 Esixirá o compromiso de cumprimento das accións reparadoras.

 O procedemento conciliado será formalizado por escrito.

 Incluirase a intervención dunha persoa instrutora e outra mediadora.

 A opción pola conciliación suspende o inicio do procedemento disciplinario de corrección

de conduta.

 Retomarase o procedemento disciplinario no caso de que a conciliación sexa infrutuosa.
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PROCEDEMENTO FORMALIZADO

D./Dna.  ...................................................................con  DNI...............................como  pai/nai  ou

persoa que exerce a súa titoría legal do alumno/a ..........................................................................

que segundo a información dos feitos da que dispón a dirección deste centro, incumpre a norma

gravemente prexudicial para a convivencia do centro:

1...................................................................................................................................

2...................................................................................................................................

3...................................................................................................................................

Debido o que se lle vai abrir PROCEDEMENTO DISCIPLINARIO.

Acepta de xeito voluntario un PROCEDEMENTO CONCILIA.

Actuando  como  instrutor/a  de  dito  procedemento,  o  mestre/a

D./Dna..............................................................................con DNI..........................................

e como persoa mediadora D./Dna..........................................con DNI...................................

A persoa mediadora acorda cos pais/nais ou persoas que exercen a súa titoría legal do alumno/a, as

seguintes medidas correctoras:

1..............................................................................................................................................

2..............................................................................................................................................

3..............................................................................................................................................

4..............................................................................................................................................

Si  estas  medidas non se levan a cabo e non son finalmente cumpridas  por parte  do alumno/a,

continuarase co procedemento disciplinario.

Asdo.: Asdo.: Asdo.:

D./Dna..........................                   D./Dna.............. D./Dna...........................

Pai/nai ou titor/a legal       instrutor/a persoa mediadora
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6.1.1  AS  CONDUTAS  LEVES  CONTRARIAS  A  CONVIVENCIA   NO  CENTRO

PODERÁN SER CORREXIDAS CON:

1) Realización de tarefas ou traballos específicos dentro do horario lectivo .

2) Suspensión do dereito  ao recreo,  ten que ser atendido polo mestre/a que impón dita

sanción.

3) Realización  de  traballos  escolares,  relacionados  coa  convivencia  para  facer  no

domicilio .

4) Amoestación privada ou por escrito.

5) Comparecencia inmediata ante a persoa que exerza a xefatura de estudos ou director/a.

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

centro  por  un  período  de  ata  2  semanas.  Debe impoñelo  a  Xefatura  de  Estudos  ou

Dirección.

7) Suspensión do dereito a asistir á clase, pero permanecendo no centro dentro do horario

lectivo, atendido por un profesor de garda e realizando as tarefas que o profesor-titor lle

impoña. Debe impoñelo a Xefatura de estudos ou Dirección.

8) Cambio de aula no mesmo ciclo – nivel consecutivo, por un período de ata 1 semana.

9) Suspensión  do  dereito  de  asistencia  a  determinadas  clases  durante  un  período  non

superior a tres días lectivos. Durante a suspensión o alumno deberá facer as tarefas que

se determinen para non interromper o seu proceso formativo.

10) Suspensión  do dereito de asistencia ao centro durante un período non superior a 3 días

lectivos.  Durante  a  suspensión  o  alumno/a  deberá  facer  o  traballo  escolar  que  se

determine polo titor/a para non interromper o seu proceso formativo. 

As sancións  dos puntos  6, 7,  8 9 e 10 debe impoñelas  a dirección do centro e informar ao

Consello Escolar, e a  comisión do Comisión da Convivencia Escolar .

6.1.2  AS CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA NO

CENTRO PODERÁN SER CORREXIDAS CON:

1) Realización  dentro  ou  fóra  do  horario  lectivo que  contribúan  á  mellora  e

desenvolvemento das actividades do centro ou, se procede, dirixidas a reparar o dano

causado as instalacións ou material do centro ou doutros membros da comunidade

educativa. Estas tarefas deberán realizarse en horario non lectivo e debe impoñelas o

director/a ou a xefa de estudos.
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2) Suspensión  do  dereito  a  participar  nas  actividades  extraescolares  ou

complementarias do centro.

3) Cambio de aula dentro do ciclo-nivel consecutivo.

4) Suspensión do dereito a asistencia a determinadas clases por un período de entre 4

días  lectivos  e  2  semanas.  Durante o tempo que dure a  suspensión,  o  alumnado

deberá  realizar  os  traballos  que  se  determinen  para  evitar  a  interrupción  no  seu

proceso formativo.

5) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre 4 días

lectivos e un mes. Durante este tempo o alumnado deberá realizar as tarefas que se

determinen co fin de evitar a interrupción no seu proceso formativo.

6) Cambio de centro.

6.1.3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

- O titor/a levará unha folla de rexistro individual  das condutas contrarias á convivencia, tanto

as producidas na aula con este, como das que sexan informados por outros docentes do centro.

- Os especialistas terán a obriga de informar aos titores/as dos incidentes que poidan xurdir coa

totalidade do seu alumnado.

- O profesorado de garda terá a obriga de comunicar calquera incidencia dos alumnos/as aos

titores dos mesmos durante os períodos de lecer.

- Os titores terán a obriga de manter informados ós pais/nais ou titores/as de calquera incidente

acontecido tanto na súa presenza como na de calquera especialista ou outro profesorado do

centro.

Ante un incidente grave tanto o titor coma o profesor/a especialista ou calquera mestre que

estivese  presente,   teñen  a  obriga  de  comunicar  o  acontecido  á  Xefatura  de  Estudios  ou

Dirección.

*Ante  a  detección  ou  coñecemento  de  acoso  escolar  a  algún  alumno/a  do  centro  seguirase

estritamente o protocolo de actuación recollido no Plan  de Convivencia do centro, garantindo

sempre a protección da vítima.                        

A directora do centro nomeará a un docente como responsable da atención a vítima (orientador,

titor/a ou calquera outro docente que teña unha relación de confianza coa vítima ).
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6.1.4  PROCEDEMENTO  PARA  IMPOSICIÓN  DE  MEDIDAS  CORRECTORAS  DE

CONDUCTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA

As correccións de condutas contrarias  ás normas de convivencia, o órgano competente para

acordalas e os requirimentos para facelas efectivas, quedan estipulados do seguinte xeito:

CORRECCIÓN ÓRGANO COMPETENTE 

PARA DECIDIR A 

CORRECCIÓN

CONDICCIÓNS  OU 

REQUERIMENTOS

a)Amonestación privada ou por 

escrito

 Os  profesores/as  do

alumno/a.

 O titor/a do alumno/a.

- Oído o alumno/a.

- Dar conta o titor/a e ó Xefe/a

de Estudos.

b)Realización de traballos 

específicos no horario lectivo.

 Titor/a do alumno/a.

 O xefe/a de estudos.

 O director/a.

- Oído o alumno/a.

- Oído o profesor/a ou titor/a.

- Oído o alumno/a.

c)Realización de tarefas para 

reparar o dano causado  nas 

instalacións ou materiais do centro

así como nas pertenzas doutros 

alumnos/as ou membros da 

comunidade educativa. Fóra do 

Horario Lectivo.

 O xefe/a de 

estudos.

 O director/a.

- Oído o alumno/a.

- Oído o profesor/a titor/a do 

alumno/a.

- Oído o alumno/a .

d)Suspensión  do  dereito  a

participar  nas  actividades

extraescolares ou complementarias

do centro

 O xefe/a  de 

estudos

 O director/a 

- Oído o alumno/a.

- Oído o profesor/a ou titor/a do

alumno/a.

- Oído o alumno/a .

e) Cambio de aula do alumno/a 

por un prazo máximo dunha 

semana.

 O director/a

  Xefe de estudos

- Oído o alumno/a.

- Oído o profesor/a ou titor/a  

do alumno/a .

- Oído o alumno/a 
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f) Suspensión do dereito de 

asistencia a determinadas clases 

por un período máximo de 3 días 

(con traballo ou deberes para eses 

días)

 O  Director /a do 

centro

 Informar aos pais.

 Informar ao O.C.E. 

- Oído o titor/a do alumno/a .

- Oído o alumno/a e os pais ou 

titores legais

- Levantarase acta da reunión co

alumno e cos pais

g)  Suspensión do dereito de 

asistencia ao centro por un prazo 

máximo de 3 días lectivos (con 

traballo ou deberes para eses días).

 O director/a.

  Informar aos pais   e 

ao O.C.E.

- Oído o titor/a do alumno/a.

- Oído o alumno/a e os pais ou 

titores legais.

- Levantarase acta da reunión co

alumnos/a e cos pais.

Todas as condutas que alteren a convivencia  e as amoestacións  que se decidan aplicar seranlle

comunicadas por parte do titor/a, xefe de estudos ou dirección aos pais ou titores legais dos

alumnos/as.

6.1.5. PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS DE

CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA.

As  medidas  correctoras  de  condutas  gravemente  prexudiciais  para  a  convivencia  só poden

impoñerse logo da tramitación dun procedemento disciplinario.

Corresponde acordar a incoación do procedemento ao  Director/a  do centro, por propia iniciativa,

por  petición  motivada  do profesorado do alumno ou da  xefa  de estudos,  ou logo da  denuncia

doutros membros da Comunidade Educativa.

A instrución  do  PROCEDEMENTO DISCIPLINARIO levarase  a  cabo  por  un  profesor  do

centro designado polo director/a. Esta incoación comunicarase aos pais/nais, titores ou responsables

do menor con indicación da conduta que o motiva, as correccións que poden corresponder e o nome

do profesor/a que actuará como instrutor. Así mesmo comunicarase a INSPECCIÓN EDUCATIVA.

Os pais ou titores legais do alumno/a  poden recusar ao instrutor ante o director/a  cando na súa

conduta ou manifestacións poida inferirse falta de obxectividade na instrución do expediente.

Ao  iniciarse  o  procedemento  ou  en  calquera  momento  da  súa  instrución,  o  director/a  por

decisión propia ou a proposta do instrutor poderá  adoptar como medidas provisionais o cambio
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temporal de aula dentro do ciclo- nivel consecutivo, ou a suspensión do dereito de asistencia ao

centro ou a determinadas clases ou actividades,  por un período non superior a 5 días lectivos. As

medidas adoptadas serán comunicadas a nai/pai ou titor legal do alumno.

Finalizada a instrución do procedemento, a persoa instrutora formulará proposta de resolución e

dará audiencia a nai/pai ou titor legal do alumno/a, convocándoos a unha comparecencia en horario

lectivo  na  que  poderán  acceder  a  todo  o  actuado  e  da  cal  se  levantará  acta.  No  caso  de

incomparecenza inxustificada, o trámite de audiencia terase por realizado.

Realizado  o  tramite  de  audiencia  a  directora  do  centro  ditará  resolución  motivada  que  se

pronunciará  sobre a  conduta  do alumno/a e  impoñerá  a  correspondente corrección,  así  como a

obriga de reparar os danos causados. 

A resolución notificarase a nai/pai ou titor legal do alumno/a nun prazo máximo de 12 días

(desde que se tivo  coñecemento dos feitos).

E comunicarase a INSPECCIÓN EDUCATIVA.

Comunicarase  ao  Servizo  de  Inspección  o  inicio  do  procedemento  e  será  informado  da

tramitación ata a súa resolución.

A resolución  da  dirección  do  centro  pon  fin  a  vía  administrativa  e  será  inmediatamente

executiva. Contra a resolución da dirección do centro cabe instar a revisión ante o Consello Escolar

no prazo de dez días lectivos.

TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DISCIPLINARIO
FASE OU ACTO ÓRGANO - PERSOA PRAZO - DURACIÓN

 Recollida de información Director/a.
Acordo de incoación (e 

comunicación) (1).

Director/a (por propia iniciativa 

ou proposta do Consello Escolar).
Designación Instrutor (e 

comunicación) (1).

Director/a.

Instrución do procedemento. Instrutor (un mestre). .
Adopción de medidas 

provisionais (2).

Director/a (decisión propia ou 

proposta do instrutor).

Ao principio, ou 

durante a tramitación.
Audiencia (3). Instrutor. Rematada a 

instrución.
Resolución (4). Director. 12 días(dende o inicio)

1- Esta comunicación farase  aos pais do alumno, titores ou responsables. Nesta comunicación
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indicarase a posibilidade de recusación do instrutor. Debe quedar constancia da comunicación.

2- Estas medidas provisionais poden consistir no cambio temporal de grupo, ou na suspensión

do dereito de asistencia ao centro ou a determinadas clases ou actividades, por un período non

superior a 5 días. 

3-  Nesta audiencia comunicaráselle  aos pais as condutas que se lle imputan e as correccións

propostas.

4- Esta resolución comunicarase aos pais.

Cando calquera membro da  COMUNIDADE EDUCATIVA entenda que un feito  pode ser

constitutivo  de  delito  ou  falta  debe  comunicarllo  a  dirección  do centro  para  a  súa  remisión  a

Administración  educativa  e  ao  Ministerio  Fiscal,  sen  prexuízo  de  tomar  as  medidas  cautelares

oportunas .

-As condutas leves contrarias a convivencia prescriben ao mes e as gravemente prexudiciais aos

4 meses segundo o artigo.17 da LEI  4/2011 do  30 de xuño, e Decreto 8 de 2015.

6.1.6  PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN  ANTE  A  REITERACIÓN  DE  CONDUTAS

CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO

Cando un alumno/a teña unha reiteración de condutas contrarias ás normas de convivencia do

centro establécese o seguinte protocolo de actuación:

 O mestre/a  - titor/a fará un rexistro das incidencias acontecidas.

 Manteranse reunión periódicas, cada 15 días, do mestre/a – titor/a co equipo de mestres/as que

imparte clase no grupo clase onde está escolarizado o alumno/a. En dita reunión establecerase

plan de conduta a aplicar co alumno/a e recolleranse as incidencias acontecidas.

 Estableceranse reunións semanais coa familia, nun principio, e cando mellore a conduta  iranse

espaciando no tempo.

 Unha vez ao mes reuniranse o mestre/a – titor/a co orientador/a e o xefe/a de estudos para facer

seguimento do proceso que se está levando a cabo co alumno/a.

  No caso  de  persistir  as  condutas  e  non  mellorar  ante  as  medidas  adoptadas  recurrirase  a

profesionais externos ao centro.
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6.1.7 INCIDENCIAS NO TRANSPORTE ESCOLAR E COMEDOR 

O responsable do transporte escolar ante unha falta grave de conduta dun alumno/a, terá que

entregar na Xefatura de Estudos un parte escrito dando conta da mesma.

A Xefatura de Estudos ou a Dirección do centro comunicaranllo aos pais do alumno/a e oídos

os  pais  e  alumnos  implicados  propoñerase  a  sanción.  Se  a  falta  é  reiterada  e  grave  poderase

suspender o alumno do dereito ao transporte escolar polo prazo máximo de 5 días. Si se produce un

accidente dun alumno debe avisar ao 061 ou 112  e actuar baixo as indicacións que lle dean  ditos

profesionais. E poñelo en coñecemento da dirección do centro tan pronto como poda.

( Ante funcionamento do comedor-servizo de catering xestionado pola ANPA)

A coidadora   ou  encargada  do  comedor  escolar  ante  unha  incidencia  no  comedor  debe

comunicala por escrito a xefe de estudos e este comunícallo ao titor/a do alumno e este aos pais.

A xefatura de estudos tamén lle informará da incidencia a persoa da ANPA encargada do

comedor.

Se un alumno/a ten un accidente durante o tempo do comedor, a responsable do seu coidado

(Coidadora ou encargada)  debe avisar  aos pais e  explicarlle  o  acontecido se este  é grave debe

poñerse en contacto coa familia e co 061 e coa dirección do centro e actuar baixo as indicacións dos

profesionais sanitarios. Tamén debe presentar por escrito na xefatura de estudos como sucedeu o

accidente e as medidas que tomou.

6.2 GRADUACIÓN  DAS  MEDIDAS:  CIRCUNSTANCIAS  ATENUANTES  E

AGRAVANTES

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

 Recoñecemento  espontáneo  da  falta

cometida.

 O Arrepentimento.

 A falta de intencionalidade.

 A premeditación.

 A reiteración.

 Causar danos a alumnos/as de menor idade ou

de incorporación recente.

 Actos que atenten contra a non discriminación

por  razón  de  raza,  sexo,  nivel  social  ou

conviccións  morais  ou  relixiosas,  así  como

contra a non discriminación por razóns físicas,

psíquicas ou sensoriais.
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Poderán correxirse disciplinariamente as condutas do alumnado e os actos contrarios ás normas

de convivencia:

- No recinto escolar.

- Durante a realización de actividades extraescolares ou complementarias.

- No transporte escolar.

- Tamén poderán correxirse disciplinariamente  de acordo co disposto no artigo 12.2 da LEI

4/2011 DO 30 DE XUÑO, DE CONVIVENCIA E PARTICIPACIÓN DA COMUNIDADE

EDUCATIVA: “As actuacións do alumno que aínda realizadas fóra do recinto escolar estean

motivadas ou relacionadas directamente coa vida escolar e afecten aos seus compañeiros ou

outros  membros da  comunidade educativa   e  en  particular  as  actuacións  que constitúan

acoso escolar”.

As sancións prescriben ao finalizar cada curso escolar.

7. DOCUMENTOS SOLICITADOS AOSPAIS/NAIS POR PARTE DO CENTRO

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AOS PAIS/ NAIS

Para  a  organización  de  diferentes  aspectos  relacionados  co  noso  alumnado,  dende  o  Equipo

Directivo do centro, faise entrega de diferente documentación no momento da matrícula ao inicio

do curso ou ao longo do mesmo. Pai e nai ou titor legal deberán devolvelo asinado:

 Autorización da imaxe para poder ser fotografado ou filmado dentro do horario escolar nas

actividades realizadas polo centro con fins educativos e pedagóxicos.

 Ficha  actualización  dos  datos  persoais  do  alumno/a,  números  telefónicos  actualizados,

problemas médicos, alerxias, utilización de transporte escolar e  asistencia ao comedor( se

durante ese curso se procede a  utilización deste  servizo con modalidade de catering,  con

xestión por parte da ANPA)

 Autorización para realizar as saídas recollidas na PXA.

 Documento xustificativo de faltas de asistencia ou puntualidade do alumnado. 

 Autorización asinada polo pai e nai ou titor legal dos alumnos/as que non utilizan o autobús

co DNI das persoas que poden recollelo en ausencia do pai/nai/titores legais.
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 En caso de que o pai/nai teña que vir recoller ao alumno por motivo xustificado dentro do

horario lectivo, asinará a autorización de saída do alumno, na conserxería.

 Advertencia  de  non  promoción  no  nivel-curso  de  E.  Primaria  ao  finalizar  a  segunda

avaliación. Valorarase por parte do titor/a  e especialistas se consideran que  o alumno/a pode

repetir curso e comunícase aos pais/nais/titores legais esta valoración.

 Comunicación de non promoción. 

 Informe de  avaliación  trimestral  do  alumnado  (grao  de  consecución  das  competencias  e

cualificación da materia, e observacións do titor/a).

 Informe  trimestral  do  alumnado  con  neae  que  recibe  apoio  educativo  realizado  polos

especialistas de PT e AL. En dito informe especificaranse as liñas de actuación co alumno/a,

obxectivos acadados e en proceso e demais aspectos que abranguen a intervención educativa

do DO con respecto ao alumno/a.

 Informe trimestral  aos  pais/nais  do alumnado con ACS En ditos  informes,  asinados pola

orientador do centro, especialistas que imparten e apoian ao alumno, especificarase as liñas

de actuación co alumno/a os obxectivos acadados, os que acada con axuda e os que aínda non

acadou neste trimestre.  

En caso de separación  dos proxenitores do alumno estas autorizacións, deberá asinala o proxenitor

que ten a custodia.

A solicitude de matrícula ou cambio de centro, deberá asinala o pai e nai ou titores legais se os dous

teñen a patria potestade.

En caso de separación dos proxenitores do alumno/a, o boletín de notas ou informes do D.O., si o

solicita o pai/nai que non ten a custodia, entregaráselle por parte do titor/a unha  copia.

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DOS PAIS/NAIS OU TITORES LEGAIS AO CENTRO:

Ademais dos documentos que se entregan para a matrícula: 

-Tarxeta sanitaria.

 -Certificado médico.
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 -Libro de familia ou DNI do alumno/a.

- Fotocopia do boletín de vacinas.

-Fotos.

-Solicitude de reserva, admisión e matrícula asinado polo  pai e a nai ou as persoas que

exercen a titoría legal (anexo I, anexo II, ...).

 -Se optan polo ensino de relixión para o seu fillo/a.

- Lingua materna do alumnado de Educación Infantil.

-Autorizacións, solicitadas polo centro,  debidamente cubertas e asinadas polo pai/nai ou

persoa que exerza a titoría legal. 

-Si os pais están separados, entregarán copia do convenio regulador ao titor/a do alumno/a

       - Se existe orde de afastamento  dalgún  proxenitor, entregará sentenza xudicial.

        -No caso de que algún proxenitor non teña a patria potestade do alumno/a deberá traerse ao

centro a sentenza xudicial que o confirme.

8. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS E DE APOIO

8.1.- TRANSPORTE ESCOLAR

USUARIOS:

Usuario lexítimo:  será usuario lexítimo do transporte escolar  gratuito o alumnado cuxo domicilio se

encontre fora do núcleo urbano no que radique o centro escolar, e, en calquera caso, a unha distancia deste

superior a 2 km. Calculada utilizando o itinerario máis directo. Para manter a condición de usuario lexítimo,

é necesario que se faga un uso continuado do transporte escolar, entendido este como o uso repetitivio del en

días fixos da totalidade das semanas do curso.

Uso excepcional: unha vez cuberta a demanda de prazas dos usuarios lexítimos, e sempre que existan
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prazas vacantes nos vehículos, estas poderán ser ofertadas con carácter excepcional aos distintos colectivos

segundo a seguinte orde:

1. Alumnado cuxo domicilio  estea  situado na  área  de  influencia  do  centro  e  a  unha  distancia

inferior a 2km e  superior a 1 km empregando o itinerario máis directo en zonas urbanizadas e a 500 m en

zonas non urbanizadas.

2. Alumnado con domicilio a unha distancia inferior a 1 km e superior a 500 m en zona urbanizada.

3. Alumnado cuxo domicilio estea situado fora da área de influencia do centro.

Criterios de prioridade  a ter en conta:

1. Discapacidades.

2. Curta idade dos alumnos

3. Situación económica

4. Distancia que exista entre o domicilio do solicitante e o centro escolar.

5. Condicións das estradas

Deberán renovarse cada curso e concédense en precario, podéndose revogar se cambian as circunstancias que

se xustifican ou se é preciso asignar as prazas a outro alumnado con dereito preferente.

 Acreditación e valoración do criterio de proximidade do centro educativo ao domicilio familiar (ORDE do 

12 de marzo de 2013):  Considerarase como domicilio familiar o habitual de residencia das/os representantes

legais do alumnado.  O domicilio familiar acreditarase mediante certificado do Padrón municipal no que 

figuren todos os membros da unidade familiar que conviven nel. A data de alta no concreto domicilio deberá 

ter unha antigüidade mínima dun ano respecto ao inicio do procedemento de admisión, agás circunstancias 

debidamente xustificadas. Así mesmo, o certificado deberá estar expedido dentro do ano natural ao que 

corresponda o proceso de admisión. O domicilio familiar deberá coincidir co domicilio fiscal.  De non 

coincidir os domicilios familiar e fiscal, as persoas interesadas deberán presentar a seguinte documentación 

complementaria: copia do título que lexitime a ocupación da vivenda declarada como domicilio familiar 

(escritura de compravenda ou doazón, contrato de aluguer) e contrato de alta de recibos actualizados de 

subministracións (auga, luz, gas) a nome do pai e/ou nai.

Con carácter excepcional, poderá considerarse como domicilio familiar o de outras/os familiares cos que

efectivamente conviva a alumna ou alumno, sempre que esa convivencia real se probe mediante certificación
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específica expedida para o efecto. Será requisito imprescindible para a súa consideración que a convivencia

real se xustifique mediante unha certificación expedida para tal efecto polo concello, a partir dos informes da

Policía Local ou da Garda Civil.

NORMAS DE USO:

 Os alumnos terán asignada unha única parada de autobús, estando prohibido o uso de dúas paradas

diferentes. Se por cambio de domicilio hai necesidade de variar a parada, os pais ou titores legais

solicitarano ao centro e efectuarase o cambio de parada. Se por motivos de conciliación da vida

familiar un alumno necesita puntualmente a utilización doutra parada terá que informar ao xefe de

estudos do centro e ao titor, despois de cubrir  o impreso que hai para tal fin no centro.

Os alumnos/as teñen a obriga de baixar do autobús e entrar polo portalón donde se atopan os

mestres/as de garda( 1 mestre na baixada do alumnado do autobús e 1 mestre no patio) o alumnado

de EI entrará pola porta principal e alí atoparase outro mestre co alumnado de EI no corredor do

centro).  Ao  chegar  ao  centro   desprazaranse  sempre  pola  beirarrúa  ata  o  interior  do  edificio,

quedando prohibido quedarse fóra do recinto unha vez baixen do autobús.

Os responsables do transporte terán a obriga de  aproximar o máis posible á hora de chegada do

transporte á hora de comezo do horario lectivo.

Os condutores non poderán iniciar a marcha ata que non estea a totalidade do alumnado dentro

de todos os autobuses,  evitando deste xeito riscos que poden xurdir entre o alumnado que está a

subir e os autobuses que inician a marcha.

Para  facilitar  e  mellorar  a  convivencia  no  uso  do  transporte  escolar,  todos  os  sectores

implicados,  (pais/nais/titores legais,  profesores/as...),  inculcarán valores de respecto tanto cara á

persoa do condutor/a e coidador/a como aos compañeiros de viaxe, así como ás normas básicas de

educación viaria

Os usuarios do transporte escolar deberán acatar as normas que a empresa lles impoña para o

correcto uso de dito transporte, así como as normas cívicas básicas e de educación vial. Así mesmo,

tanto pais como profesores fomentarán nos alumnos/as o correcto uso de dito servizo.

Os  usuarios  do  transporte  deberán  atender  as  indicacións  dos  responsables,  coidador/a  e

conductor/a. 

O/a coidador/a do bus, ante calqueira incidencia relevante, notificarallo á xefatura de estudos e

cubrirá o correspondente parte de incidencias.

O incumprimento das normas no uso do servizo de transporte poderá dar lugar a sancións en

función da gravidade dos actos.
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Os pais/nais facilitarán a comezos de curso un listado coas persoas autorizadas a recoller aos

alumnos nas paradas. Será responsabilidade dos pais/nais que no momento de chegar o bus á parada

haxa algunha persoa das autorizadas ou eles mesmos para recoller ao alumno ou alumna. 

É obriga das familias a recollida do alumnado transportado, ben directamente ou a través de

persoas autorizadas. De non haber ninguén na parada a coidadora avisará á dirección do centro da

situación e o alumno ou alumna continuará o traxecto do bus ata o remate da liña, podendo baixar si

nas seguintes paradas o está esperando alguén autorizado. De non ser así o bus deberá levar ao

alumno ou alumna ata o centro si constata a coidadora que hai algún mestre para recollelo ou á

oficina da Policía Local ou Cuartel da Garda Civil máis próximo.

8.2.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

O  alumnado  terá  dereito  a  participar  en  tódalas  actividades  complementarias   e

extraescolares propostas polo claustro baixo a responsabilidade dos  seus titores, ou no seu defecto

por  outro  profesor  que  se  faga  cargo  do  grupo,  sempre  e  cando  conten  coa  autorización

correspondente dos pais, nais ou titores.

As actividades deberán figurar na PXA, aínda que sexa sen concretar (lugar a visitar nunha

excursión, data fixa,...).  En caso contrario deberán presentarse para a súa aprobación no seo do

Consello Escolar.

No caso de actividades complementarias fora do centro, en especial cando a duración das

mesmas exceda o horario lectivo, a participación do profesorado será voluntaria, para o que deberá

facer constar a súa oposición a participar no momento de presentar a PXA ou na presentación das

mesmas  no  seo  do  Claustro  de  Profesores.  De  non  constar  dita  oposición,  de  ser  necesario,

acompañará ao alumnado nas mesmas. O profesorado que realice substitucións será informado da

posibilidade de oporse  a participar nas mesmas. 

No  caso  das  actividades  complementarias  realizadas  no  centro  (festas,  celebracións,

festivais, ...), estas serán de participación obrigatoria por parte do profesorado. 

As saídas escolares poderán implicar a aportación económica por parte das familias para

sufragar os custos do transporte e outros servizos contratados (entradas).

No caso de que haxa alumnado que non participen en ditas actividades, estes permanecerán

no centro ó cargo do profesor que se lles asigne. Nestes casos, os pais comunicarán esta decisión de

non participación, por anticipado ó profesor titor ou no seu defecto ó equipo directivo.
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9. CANLES DE  COORDINACIÓN ENTRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO: 

COORDINADORES DE CICLO-NIVEL, TITORES, EQUIPO DE 

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA, EQUIPO DE BIBLIOTECA E EQUIPO DE 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS

• Os titores expoñerán a súa problemática nas reunións de Ciclo – Nivel e posteriormente 

coordinaranse todos nas reunións da Comisión Pedagóxica, ou directamente coa Xefatura de 

Estudos ou coa Dirección.

• Todas as actividades da Biblioteca e de Normalización Lingüística relativas ás commemoracións 

planificaranse e levaranse a cabo coordenadamente co Equipo de Actividades Extraescolares e 

Complementarias.

• As reunións, tanto de:  Ciclo-nivel, CCP, Biblioteca, EDL, TIC e EAEC terán carácter mensual.

10. ORGANIZACIÓN E REPARTO DE RESPONSABILIDADES 

• Organizaranse as gardas do alumno transportado na proporción que ordene a normativa vixente. 

Estes mestres vixiarán os diferentes espazos. As quendas aparecerán na PXA.

•Organizaranse quendas de recreo na proporción que ordene a normativa vixente, sendo 

responsabilidade do profesorado de garda a custodia deses alumnos. 

• Cada mestre, na súa quenda de garda correspondente ás actividades da tarde, responsabilizarase da

saída do alumnado  así como da supervisión das actividades. Manterá aberta a biblioteca do centro, 

ou a actividade a desenvolver pola tarde e procederá a acompañar ao alumnado que remate cada 

actividade ata o momento en que sexa recollido polos seus responsables legais ou persoa autorizada.

• Desde o momento do soe de serea serán responsabilidade de cada mestre os alumnos e alumnas 

que lle correspondan segundo o horario escolar. Estes mestres serán os encargados  de que o 

alumnado saia ordenadamente ante calquera situación habitual ou extraordinaria.

• Cando un profesor teña que substituír, procurará facelo coa maior dilixencia posíble a fin de que o 

alumnado estea debidamente atendido.

• As gardas serán asignadas conforme ao número de horas dispoñibles que teña cada profesor tendo 

en conta o horario específico en que se produza e, polo tanto, o persoal que poda facerse cargo das 

mesmas. 
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11. LIMPEZA E CONSERVACIÓN DOS DIFERENTES ESPAZOS DO CENTRO

  A limpeza, reparación e conservación do centro e espazos anexos (patios, entradas, xardíns....), 

correrá  a cargo do Concello.

Todos os sectores educativos (profesores, alumnos/as, pais), durante o tempo que permanezan

no mesmo, terán a obriga de manter e respectar o mobiliario e material,  así como de gardar  a

dilixencia precisa para conservar o estado de hixiene óptimo.

A limpeza realizarase diariamente en todos os espazos, facendo fincapé nas aulas e baños, tendo

especial coidado, dado o alto índice de alumnos/as alérxicos, coa acumulación de po nas zonas nas

que permanecen máis tempo os alumnos/as.

As tarefas de limpeza e reparación realizaranse fóra do horario lectivo.

      Nos períodos non lectivos o Concello e o servizo de limpeza deberá realizar unha revisión do 

estado de conservación das distintas dependencias e proceder á súa reparación en caso necesario, así

como a realización dunha limpeza exhaustiva.

12.USO DOS ESPAZOS EDUCATIVOS POR OUTRAS ENTIDADES

Os espazos educativos (tanto os edificios, como patios) poderán ser usados por outras entidades

baixo as seguintes condicións:

 Poderán ser utilizados só  fóra do horario lectivo.

 A entidade  deberá  solicitar  por  escrito  dirixido  ao  director  o  uso  destes  espazos,

sinalando na solicitude os seguintes aspectos:

1. Tempo  que se vai precisar.

2. Persoas que van facer uso dos espazos.

3. Días e horas necesarios.

4. Actividade á que vai ser dedicado o espazo solicitado.

5. Profesorado que impartirá as clases ou actividades (con nome e apelido).

6. Responsables da actividade (Nome da entidade ou persoa/as).

7. Procedemento para garantir  un acompañante responsable dos alumnos/as menores, no

caso de que se retrase ou non veña o profesorado.

8. Persoal encargado da apertura e peche do local ou recinto (Nome e apelidos).

 No caso de solicitude por parte da ANPA, asociacións de antigos alumnos e as súas

respectivas federacións, sindicatos, movementos de renovación pedagóxica e grupos de
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profesores so requerirá a solcitude previa ao director do centro, cunha antelación mínima

de tres días, que autorizará o seu uso no marco das directrices fixadas polo consello

escolar e este propio documento, e sempre que non se altere o normal funcionamento do

centro. Deberán acreditar na solucitude os aspectos arriba fixados. (apartado 9.2 da orde

do 22 de xullo de 1997).

 No caso doutras entidades a solicitude será tramitada ante a Xefatura Territorial tras o

informe favorable da mesma por parte do Claustro de Profesores e do Consello Escolar.

 Unha  vez  autorizada  a  actividade,  dita  autorización  quedará  supeditada  a  que  as

entidades solicitantes se responsabilicen “dos posibles  danos e  prexuízos que poidan

ocasionar  no  centro  ou  no  recinto   os  usuarios  das  instalacións;  así  como  a

responsabilidade  civil  que  puidera  derivarse  de  calquera  incidencia  que  teña  lugar

durante o seu desenvolvemento”. 

13. APERTURA E PECHE DA ENTRADA AO EDIFICIO E RECINTO

    Durante o horario lectivo o recinto escolar permanecerá pechado, tendo que facer uso do timbre

                        que se sitúa na entrada principal dentro da dobre porta da entrada que da acceso ao recinto escolar.

     O portalón  de entrada ao patio abrirase( o conserxe) 10 minutos antes (aproximadamente) da

entrada do alumnado e despois  permanecerá pechado durante o horario lectivo.

Ás 18:30 horas, quedarán pechados os accesos ao centro e recinto escolar, responsabilizándose

da  apertura  e  peche  fóra  destas  horas  o  persoal  ou   as  entidades  autorizadas  para  o  uso  das

instalacións fóra do horario lectivo e nas condicións establecidas. 

Nos fins de semana e durante os períodos non lectivos o recinto quedará pechado, limitando o

seu uso  unicamente para as actividades previamente autorizadas e baixo as condicións establecidas.
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O presente Documento  entrará en vigor ao día seguinte da súa aprobación polo Consello Escolar

quedando  derogado  o  anterior.  Será  de  obrigado  cumprimento  para  todos  os  membros  da

Comunidade Educativa.

Estas Normas de Organización e Funcionamento do Centro foron revisadas polo Claustro de 

mestres e aprobado polo Consello  Escolar do CEIP de Carnota con data 4 de outubro de 2016.

  O secretario do Consello Escolar

O director e Presidente do Consello Escolar

Asdo.: Daniel García Gándara

Asdo.: Manuel Rico Grijó
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