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1.- INTRODUCCIÓN 

A convivencia escolar é a capacidade que teñen as persoas de vivir con outras nun 

marco de respecto mutuo e de solidariedade recíproca, expresada na interrelación 

harmoniosa e sen violencia entre os diferentes actores e estamentos da comunidade 

educativa. Ten un enfoque formativo, ao tratarse dunha aprendizaxe enmarcada en 

obxectivos fundamentais e transversais e, pola súa vez, é unha responsabilidade 

compartida por toda a comunidade educativa. 

O plan de convivencia é o documento no que se articula a convivencia escolar e as 

liñas xerais do modelo de convivencia que se pretende implantar, os obxectivos 

específicos que cómpre alcanzar, as normas que a regulan e as actuacións que se 

deben realizar neste ámbito para a consecución dos obxectivos proxectados. En 

definitiva, é un proxecto de reflexión e pensamento en que se sinalan as liñas de 

actuación para a mellora da convivencia no centro docente, e por iso o proxecto 

educativo de cada centro incluirá un plan de convivencia que recolla e desenvolva os 

fins e principios establecidos no artigo 3 LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e 

participación da comunidade educativa e os regulados nas leis orgánicas sobre a 

materia. 

O dito plan de convivencia integrará o principio de igualdade entre mulleres e homes e 

establecerá, sobre a base dun diagnóstico previo, as necesidades, os obxectivos, as 

directrices básicas e as actuacións, incluíndo a mediación na xestión dos conflitos, e 

conterá actuacións preventivas, reeducadoras e correctoras. 

O Plan de Convivencia ten por finalidade favorecer propostas educativas  que axuden 

ao centro a conseguir a formación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, 

así como no exercicio da tolerancia e a liberdade dentro dos principios democráticos 

de convivencia, a desenvolver a motivación do alumnado pola aprendizaxe, e mellorar 

a cohesión e as relacións internas entre alumnado, profesorado e familias. 

Coa posta en práctica do Plan de Convivencia do centro o que se pretende é a 

implantación dunha maneira de traballar conxunta a convivencia e a resolución 

pacífica de conflictos. 

A Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de maio, de Educación, establece como un dos seus principios a 

educación para a convivencia, o respecto, a prevención de conflitos e a resolución 

pacífica dos mesmos, así como para a non violencia en todos os ámbitos da vida 

personal, familiar e social, e en especial na do acoso escolar e ciberacoso co fin de 

axudar ao alumnado a recoñecer toda forma de maltrato, abuso sexual, violencia ou 

discriminación e reaccionar fronte a ela. 

O Decreto 8/2015 dedica a sección 1ª do capitulo II, do título II ao plan de convivencia, 
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indicando que é o documento no que se articula a convivencia escolar e as liñas xerais 

do modelo de convivencia que se pretende implantar, os obxectivos específicos que 

cómpre alcanzar, as normas que a regulan e as actuacións que se deben realizar 

neste ámbito para a consecución dos obxectivos proxectados. En definitiva, é un 

proxecto de reflexión e pensamento en que se sinalan as liñas de actuación para a 

mellora da convivencia no centro docente. 

 

2. MARCO LEGAL 

- DECRETO 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento 

Orgánico das escolas de EI e dos colexios de EP.  

- ORDE de 22 do xullo de 1997, que regula aspectos da organización e 

funcionamento de escolas e colexios de EI e EP dependentes da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria.  

- DECRETO 120/1998 do 23 de abril polo que se regula a orientación educativa e 

profesional.  

- ORDE do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a organización e 

funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma 

de Galicia regulada polo Decreto 120/1998  

- LEI Orgánica 2/2006 de 3 de maio de Educación.  

- Orde do 28 de xuño de 2010, pola que se modifican parcialmente a Orde do 22 de 

xullo de 1997.  

- ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regulan os centros plurilingües na 

Comunidade Autónoma de Galicia e se establece o procedemento de 

incorporación de novos centros á Rede de Centros Plurilingües de Galicia.  

- ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regula a actividade das persoas 

auxiliares de conversa que realizan o seu labor en centros educativos públicos 

dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.  

- ORDE de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal 

funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei 

Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.  

- LEI 3/2011, do 30 de xuño de apoio á familia e a convivencia de Galicia.  

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

educativa.  

- DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado 

en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de 

segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación 
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secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de 

maio, de educación. 

- LEI Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa. 

- ORDE do 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010, do 

20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, con 

relación á exención da materia de lingua galega.  

- DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 

de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de 

convivencia escolar.  

- PROTOCOLO DE PROTECCIÓN DE DATOS da Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria.  

- ORDE do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do 

alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Orde de 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación 

nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de 

bacharelato no sistema educativo de Galicia. 

- ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 

2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en 

centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º 

ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria 

obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

educación.  

- LEI Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica la Lei Orgánica 

2/2006, de 3 de maio, de Educación. 

- ORDE de 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, de 

7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as 

ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación. 

 

3. ANÁLISE DA SITUACIÓN, PARTINDO DUN DIAGNÓSTICO PREVIO DA 

CONVIVENCIA DO CENTRO.  

Partimos dunha avaliación previa das necesidades do centro co fin de obter 

unha diagnose da situación do centro en canto á convivencia se refire. 

O resultado indica o clima de convivencia no centro é, en xeral, bo, aínda que 

hai aspectos que se poderían mellorar. 

Non se observan serios problemas, aparecendo de vez en cando algún 
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conflito esporádico, que se resolve fundamentalmente co diálogo e con algunha 

medida disciplinaria de carácter menor. 

A relación entre todos os membros da comunidade educativa (alumnado, 

profesorado, familias e persoal non docente) é positiva.  

As relacións entre o profesorado son boas en xeral, realizándose as tarefas de 

coordinación propias e necesarias para un desenvolvemento da actividade docente, 

tanto no ámbito do ciclo de infantil, dos ciclos de primaira como nos equipos de 

coordinación docente e do claustro.  

As relacións do profesorado co alumnado tamén se valoran de modo positivo, 

agás situacións puntuais derivadas do incumprimento das normas establecidas. 

Do mesmo xeito en xeral a relación entre o alumnado é axeitada tanto dentro 

das aulas, como nos tempos de recreo, no comedor ou no transporte escolar. Aínda 

así obsérvase a necesidade de mediar e interferir nas dinámicas dos patios para 

solucionar conflictos, aspecto para o que se poñen en funcionamento os patios 

dinámicos e inclusivos dende o departamento de oriencación e o equipo de 

actividades complementarias e extraescolares.  

Os problemas que aparecen nas relacións entre o alumnado son, 

basicamente, de falta de habilidades sociais,  do que deriva a necesidade de afondar 

nestas aprendizaxes.  

Os conflictos máis frecuentes son: 

− conductas disruptivas nas aulas: falar a destempo, levantarse sen permiso, estar 

mal sentado... 

− indisciplina 

− agresións verbais ou físicas entre o alumnadointimidación entre o alumnado 

 

As iniciativas consideradas como máis útiles para mellorar a convivencia no 

centro son: 

− mellorar as relacións entre profesorado e familias 

− informar ás familias sobre estratexias diante dos conflictos 

− facer grupos de alumnado máis reducidos 

− utilizar un estilo docente respectuoso e positivo 

− levar a cabo un sistema de mediación nos patios. 

− formar ó profesorado sobre resolución de conflictos 

 

4.- AXENTES RESPONSABLES DA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Todos os membros da comunidade educativa son axentes responsables da 

convivencia escolar nos termos establecidos no Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro, e 
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participarán na elaboración, desenvolvemento, no control do cumprimento e na 

avaliación do plan de convivencia do centro.  

 

4.1.- ÓRGANOS UNIPERSONAIS DE GOBERNO  

O  EQUIPO DIRECTIVO 

Ao equipo directivo do centro correspóndenlle as seguintes funcións: 

a) Elaborar, de ser o caso, o plan de convivencia do centro e as demais 

actuacións derivadas do desenvolvemento, seguimento, avaliación e revisión 

deste, así como as demais competencias da comisión de convivencia, mentres 

esta non estea constituída. 

b) Impulsar as actividades previstas no plan de convivencia, así como velar pola 

realización destas e polo cumprimento das normas de convivencia. 

 

A dirección do centro, ademais das funcións que lle atribúe o artigo 132 da Lei 

orgánica 2/2006, modificada parcialmente pola Lei orgánica 3/2020, de 29 de 

decembre terá as seguintes funcións en materia de convivencia: 

a) Garantir as condicións para que exista no centro un adecuado clima escolar 

que favoreza a aprendizaxe e a participación do alumnado. 

b) Garantir o exercicio da mediación, a imposición de medidas correctoras e o 

desenvolvemento dos procesos e procedementos que se establecen neste 

decreto. 

c) Velar polo cumprimento das medidas correctoras por parte do alumnado. 

 

Á xefatura de estudos correspóndenlle as seguintes funcións, en materia de 

convivencia: 

a) Coordinar e dirixir as actuacións establecidas no plan de convivencia do centro 

e nas normas de convivencia do centro. 

b) Velar polo desenvolvemento coordinado e coherente das actuacións 

establecidas no plan de convivencia e das actuacións relativas á mellora da 

convivencia reflectidas nos respectivos plans de acción titorial e de atención á 

diversidade do centro. 

c) Promover o exercicio da mediación que se leve a cabo no centro. 

d) Organizar a atención educativa do alumnado a que se lle suspendese o dereito 

de asistencia á clase, no marco do disposto nas normas de organización e 

funcionamento do centro. 

 

4.2.- ÓRGANOS COLEXIADOS DE GOBERNO  
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4.2.1.- O CONSELLO ESCOLAR 

O consello escolar ademáis das funcións establecidas no artigo 127 da LeI orgánica 

2/2006, de educación, modificado parcialmente pola Lei Orgánica 3/2020, de 29 de 

decembro, ten as seguintes funcións atendendo ao artigo 5 do Decreto 8/2015 do 8 de 

xaneiro:  

a) Elixir as persoas representantes da comisión de convivencia  

b) Establecer directrices para a elaboración do plan de convivencia e das 

normas de convivencia do centro.  

c) Realizar anualmente o seguimento e avaliación do plan de convivencia e 

das normas de convivencia do centro.  

d) Propor orientacións en relación coa convivencia para todos os sectores da 

comunidade educativa, especialmente as relacionadas coa resolución 

pacífica de conflitos.  

 

A COMISIÓN DE CONVIVENCIA escolar no centro está formado por os seguintes 

membros: 

- director ou directora do centro, sendo a presidenta. 

- xefe de estudos.. 

- xefa do departamento de orientación. 

- tres representantes do profesorado. 

- unha persoa da asociación de pais e nais. 

- a persoa do consello escolar, encargada de desenvolver os programas e 

iniciativas de coeducación. 

- un representante do persoal non docente. 

 

A Comisión de Convicencia manterá tres reunións anuais de carácter ordinario, unha 

por trimestre, e con carácter extraordinario cantas veces sexa convocada polo seu 

presidente, por iniciativa propia ou por proposta de, polo menos, unha terceira parte 

dos seus membros. 

As súas funcións son as seguintes:  

a) Elaborar o plan de convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da 

comunidade educativa, incorporando as súas iniciativas e achegas no 

procedemento de elaboración, desenvolvemento e seguimento do citado plan. 

b) Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos 

os membros da comunidade educativa e o cumprimento das normas de 

convivencia do centro. 
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c) Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o 

fomento de actitudes para garantir a igualdade entre mulleres e homes, a 

igualdade de trato de todos os membros da comunidade educativa e a 

resolución pacífica de conflitos. 

d) Propor ao consello escolar as medidas que considere oportunas para mellorar 

a convivencia, así como dar conta a este, cando menos dúas veces ao longo 

do curso, das actuacións desenvolvidas e das correccións e medidas 

disciplinarias impostas. 

e) Propor, de ser o caso, á persoa titular da dirección do centro persoas que 

poidan formar parte do equipo de mediación. 

f) Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos 

termos en que fosen impostas e informar o consello escolar sobre o grao de 

cumprimento da normativa vixente. 

g) Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro. 

h) Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade 

no centro, na cal se reflictan as iniciativas no ámbito do centro sobre a materia. 

Este informe será trasladado ao consello escolar do centro e ao 

correspondente servizo territorial de Inspección Educativa. 

i) Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro 

docente ou polo órgano da Administración educativa con competencias na 

materia. 

 

Cando a comisión de convivencia o considere oportuno, e co obxecto de que informen 

no ámbito das súas respectivas competencias, poderá solicitar o asesoramento dos/as 

profesionais do departamento de orientación que interveñen no centro, do profesorado 

titor relacionado co tema que se analice, do educador ou educadora social do concello 

onde estea o centro educativo ou doutros ou doutras profesionais segundo a 

problemática de que se trate, así como das asociacións do sector que poidan 

colaborar na mellora da convivencia. 

 

4.2.1.- CLAUSTRO DE PROFESORADO 

O claustro, ademais das funcións que lle atribúe o artigo 129 da Lei orgánica 2/2006 

(non modificado pola Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro), terá as seguintes 

funcións: 

a) Realizar propostas para a elaboración do plan de convivencia e das normas de 

convivencia do centro. 

b) Participar na avaliación anual da convivencia no centro, incidindo 
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especialmente no desenvolvemento do plan de convivencia. 

c) Propor actuacións de carácter educativo, especialmente as relacionadas coa 

resolución pacífica de conflitos. 

 

5. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

Os órganos de coordinación docente, no seu ámbito competencial, serán responsables 

de incorporar nas súas actuacións as medidas e os acordos adoptados, de 

conformidade co que estableza o plan de convivencia e as normas de convivencia do 

centro. En todo caso, as medidas e os acordos serán recollidos pola comisión de 

coordinación pedagóxica. 

 

5.1. EQUIPO DE CICLO DE EDUCACIÓN O Equipo de Ciclo de E.I. estará formado 

por todos/as profesores/as que imparten clase na Educación Infantil e será o 

encargado de elaborar o período de adaptación dos nenos/as de 3 anos de acordo coa 

normativa vixente.  

Son competencias do Equipo de Ciclo de E.I:  

a) Formularlle ao Equipo Directivo e ao Claustro propostas relativas á elaboración 

do Proxecto Educativo e á Programación Xeral Anual.  

b) Manter actualizada a metodoloxía didáctica.  

c) Elaborar a programación didáctica das ensinanzas que ten encomendadas.  

d) Promover a investigación educativa e propoñerlle ao Xefe/a de Estudos as 

actividades de perfeccionamento do profesorado.  

O Equipo de Ciclo está dirixido por un coordinador/a de ciclo, que desempeñará as 

súas funcións durante dous cursos académicos. Será designado polo Director/a do 

Centro, por proposta do Equipo de Ciclo. Son competencias do coordinador/a:  

a) Dirixir e coordinar as reunións de ciclo.  

b) Coordinar as funcións de titoría dos alumnos/as de ciclo.  

c) Responsabilizarse da redacción da programación didáctica do ciclo.  

d) Levantar acta das reunións e elaborar a memoria de final de curso.  

e) Coordinar a organización dos espazos e instalacións e velar pola correcta 

conservación do equipamento do equipo.  

O Equipo de Ciclo reunirase una vez ao mes. 

 

5.2. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA  

A Comisión de Coordinación Pedagóxica está reguladA segundo o establecido nos 

artigos 61 e 62, CAPÍTULO II, TÍTULO III do Decreto 374/1996, de 17 de outubro. 

Neste Centro, e debido a dinámica de traballo en grupo do profesorado do mesmo, a 
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Comisión estará formada cada curso escolar por:  

o A Directora, que será o seu presidenta.  

o O Xefe de Estudos.  

o A Coordinadora de Ciclo de Educación Infantil  

o Os coordinadores de Ciclo de Educación Primaria.  

o A Coordinadora do EDLG.  

o O Coordinador da Biblioteca.  

o A Coordinadora do Equipo de Actividades Complementarias e 

Extraescolares.  

o A Coordinadora Edixgal. 

o O coordinador TIC.  

o A Coordinadora do Plan Plurilingüe.  

o A Xefa do Departamento de Orientación. 

o As mestras de A.L. e P.T.  

 

Actuará como secretario un membro da Comisión elixido polos integrantes do Equipo.  

O Director/a poderá delegar na Xefatura de Estudos a coordinación desta Comisión 

Pedagóxica.  

A Comisión de Coordinación Pedagóxica velará pola consecución dos obxectivos 

xerais do centro e polo normal desenvolvemento das programacións didácticas da 

Etapa de Educación Infantil e de Educación Primaria que se imparten no colexio, así 

como da avaliación e revisión daqueles aspectos que se consideren oportunos. 

Tratará, así mesmo, todos aqueles temas de orde pedagóxica que a marcha de cada 

curso vaia evidenciando.  

A comezos de cada curso establecerase un calendario de reunións e un programa de 

actuacións específicas que será proposto ao Claustro, se incluirá no Plan Xeral Anual 

e se elaborará a Memoria Final correspondente. 

 

5.3. TITORÍAS 

A función titorial e orientación dos alumnos e alumnas desenvolveranse ao longo de 

todas as etapas e niveis. Estará recollida no Plan de Acción Titorial do Centro (PAT). 

Cada grupo de alumnos/as terá un titor/a. As titorías son designadas pola directora 

entre as mestras/es que imparten docencia a todo o grupo, procurando que a 

designación recaía na mestra/e con maior número de horas de docencia no grupo.  

Cada titoría celebrará unha reunión colectiva cos pais/nais de alumnos/as ao principio 

de curso, antes de rematar o mes de outubro e outra ao finalizar o curso. 

Cada profesor/a-titor/a, ademais das súas tarefas docentes específicas, realizará 
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cando menos, as seguintes funcións:  

a) Coñecemento das características persoais de cada alumno ou alumna.  

b) Levar rexistros de asistencia, avaliacións e boletíns de notas.  

c) Seguir o proceso académico de cada alumno e alumna.  

d) Dirixir a aprendizaxe dos alumnos e alumnas axudándolles a superar as 

dificultades que atopen.  

e) Programar, no seu caso, e coordinar actividades de recuperación.  

f) Orientar aos alumnos e alumnas no seu proceso formativo.  

g) Informar aos pais e nais sobre a evolución persoal, integración no Centro e 

rendemento académico do alumno ou alumna.  

h) Estimular a participación dos seus alumnos e alumnas nas actividades 

educativas.  

i) Asistir ás reunións dos distintos Equipos Docentes, colaborando cos seus 

respectivos coordinadores.  

Estas funcións están así mesmo contempladas e desenvolvidas no CAPÍTULO V, 

artigos 80 e 81 do Decreto 374/1996 do 17 de setembro  e nos puntos 5.1, 5.1, 5.3, 5.4 

e 5.5 do Capítulo VI da Orde do 22 de Xullo de 1997. 

Co fin de facilitar a relación do profesor/a-titor/a cos pais e nais dos seus alumnos e 

alumnas, fixarase no Plan Xeral Anual unha hora semanal para atender ás familias. 

 

5.4.EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

O EDLG constitúese para potenciar o uso da lingua galega, e estará formado, ao 

menos, polos seguintes membros:  

− Profesores/as que impartan clase no ciclo Educación Infantil.  

− Profesores/as que impartan clase na etapa de Educación Primaria.  

− Un membro do persoal non docente.  

As súas competencias serán as seguintes:  

a) Presentar, a través do Claustro, propostas ao Equipo Directivo para a fixación 

dos obxectivos de normalización lingüística que se incluirán no PEC.  

b) Colaborar na elaboración do Plan Lingüístico do Centro, así como na 

Planificación sociolingüística do mesmo.  

c) Elaborar o Proxecto de Fomento da Lingua Galega para presentar nas datas 

indicadas na Consellería de Presidencia.  

d) Medidas para potenciar o uso da lingua galega nas actividades do Centro.  

e) Elaborar e dinamizar un plan anual de actividades tendentes á consecución 

dos obxectivos incluídos nos plans anteriores.  

f) Presentar para a súa aprobación no Consello Escolar o orzamento de recursos 
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económicos dispoñibles para estes fins.  

A coordinación será desempeñada por un profesor/a do equipo, preferentemente con 

destino definitivo no Centro. O coordinador/a será nomeado polo Director/a, por 

proposta dos compañeiros/as de Equipo, desempeñará as súas funcións durante dous 

anos, renovables.  

As competencias do coordinador/a serán as seguintes:  

a) Responsabilizarse da redacción dos plans que serán propostos á CCP.  

b) Convocar e presidir as reunións do Equipo.  

c) Redactar as actas de reunión e a memoria final do EDLG na que se fará unha 

avaliación das actividades realizadas.  

d) Proporcionarlles aos membros da comunidade educativa información sobre as 

actividades do Equipo e de todos aqueles actos e institucións culturais 

relacionados coa realidade galega. 

 

5.5. EQUIPO DE BIBLIOTECA  

A biblioteca escolar é un recurso educativo imprescindible para a consecución dos 

obxectivos educativos en todas as áreas. Facilita o acceso aos recursos informativos e 

culturais necesarios nos procesos de ensino e aprendizaxe, favorece un uso 

contextualizado das tecnoloxías da comunicación e da información e resulta 

imprescindible para a capacitación e o fomento da lectura, de todo tipo de textos, en 

todo tipo de soportes.  

O Equipo da Biblioteca estará formado por todos os profesores e profesoras que 

desexen integrarse no mesmo a comezos de cada curso escolar, habendo un 

representante de cada etapa e nivel.  

Os integrantes do Equipo de Biblioteca terán as seguintes funcións:  

a) Apoiar ao/á responsable da Biblioteca na súa organización e dinamización, 

desenvolvemento así as funcións que se lle encomendan a biblioteca escolar  

b) Recompilar informacións, materiais e recursos necesarios para o bo 

funcionamento do servizo, co fin de facilitárllelos ao usuarios da biblioteca 

escolar.  

c) Cooperar ao deseño, organización e posta en marcha das actividades 

programadas.  

d) Establecer criterios para a adquisición e actualización dos fondos da Biblioteca. 

e) Recoller propostas e suxestións do profesorado e o alumnado co fin de 

mellorar as intervencións e colaborar ao desenvolvemento da competencia 

lectora, o hábito lector e as habilidades de traballo intelectual.  

Os membros do Equipo elixirán o coordinador ou coordinadora, tendo en conta o 
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interese persoal e a preparación específica para a xestión de bibliotecas por un 

período mínimo de dous anos que actuará baixo a coordinación da Xefatura de 

Estudos.  

Este coordinador ou coordinadora realizará as funcións de Bibliotecario/a Escolar a 

tempo parcial, cun número de horas específico no seu horario semanal para estes 

labores. A comezos de cada curso o Equipo establecerá un calendario de reunións a 

fin de realizar o traballo proposto e distribuirá entre os seus membros as funcións 

encomendadas.  

Son funcións do Coordinador/a da Biblioteca:  

a) Elaborar a programación anual e a memoria final do Equipo.  

b) Colaborar no deseño e posta en práctica do Proxecto Lector de Centro, 

coordinándoo, no seu caso.  

c) Realizar o tratamento técnico do fondos (seleccionar, organizar, clasificar e 

catalogar).  

d) Informar ao Claustro das actividades da Biblioteca e integrar as súas 

suxestións.  

e) Difundir os fondos existentes e as súas posibilidades de consulta entre toda a 

Comunidade Escolar.  

f) Definir os criterios para o préstamo e atender ao servizo xunto co equipo de 

apoio.  

g) Asesorar ao profesorado en técnicas de animación á lectura, estratexias de 

dinamización, formación de usuarios e traballo documental. Seleccionando e 

elaborando materiais xunto co resto do profesorado, para a formación do 

alumnado nestes aspectos e a dinamización cultural do centro.  

h) Coordinar o Equipo de Biblioteca.  

i) Representar ao Equipo na Comisión de Coordinación Pedagóxica.  

j) Aqueloutras funcións que a Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria estableza na súa normativa específica sobre bibliotecas 

escolares.  

O Equipo de Biblioteca pon en práctica o concepto de biblioteca escolar consensuado 

por todo o Claustro e que contempla esta como un centro de recursos da información 

para o centro, unha mediateca que centraliza os recursos de información dos que 

dispón o colexio, sexan en soporte papel, audiovisual ou informáticos (en coordinación 

co Equipo de Novas Tecnoloxías) preparándoos para a súa utilización e difundíndoos 

entre todo o profesorado e o alumnado do centro. Asume tres funcións primordiais: a 

xestión técnica da biblioteca escolar (adquisición de libros e outros materiais, rexistro, 

catalogación, colocación, etc.), a animación á lectura e a educación no acceso á 
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información. O Equipo proporá ao Claustro un programa de actividades que se incluirá 

na Programación Xeral Anual previa aprobación do mesmo. Ao remate de cada curso 

realizará unha memoria que se incluirá, xunto coas actas das reunións e os materiais 

elaborados, na Memoria Anual correspondente. 

 

5.6. EQUIPO DE NOVAS TECNOLOXÍAS  

O Equipo de Novas Tecnoloxías do centro estará formado por todos aqueles 

profesores e profesoras do centro que se integren nel ao principio de cada curso 

escolar.  

O coordinador ou coordinadora do Equipo será nomeado pola directora, unha vez oído 

o Equipo e tendo en conta a preparación específica para tal fin.  

En colaboración co profesorado de apoio, terá as seguintes funcións:  

a) Dinamizar e impulsar o uso das TIC do centro.  

b) Mantemento cotián dos equipamentos informáticos do centro, constituíndo o 

primeiro nivel de soporte destes, contando co apoio, nesta tarefa, do asesor ou 

asesora TIC da zona, sempre que as circunstancias así o requiran.  

c) Dar soporte, no uso didáctico, do equipamento informático do centro, ao resto 

do claustro, contando co apoio, nesta tarefa, do asesor ou asesora TIC da 

zona, sempre que as circunstancias así o requiran.  

d) Elaborar, por requirimento do Equipo Directivo e das liñas directrices da 

Comisión de Coordinación Pedagóxica, o proxecto TIC e a organización e 

xestión dos medios e recursos tecnolóxicos do centro.  

e) Asesorar, de ser o caso, no mantemento do sitio web do centro.  

f) Aqueloutras funcións que a Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria estableza na súa normativa específica.  

Son funcións do Equipo de Novas Tecnoloxías:  

a) Elaboración dun Plan Anual que contemple os obxectivos específicos e a 

coordinación co resto das áreas do currículo.  

b) Xestión dos recursos dixitais.  

c) Mantemento dos Equipos e Programas a utilizar en bo estado de 

funcionamento.  

d) Mantemento e ampliación da intranet educativa, aula de informática, encerados 

dixitais e equipos de proxección e audio.  

e) Mantemento, optimización e ampliación da rede informática.  

f) Administración, mantemento e ampliación do espazo web do centro.  

g) Busca de novos recursos que poidan ser de interese pedagóxico.  

h) Elaboración de estratexias de traballo no eido das TIC. Deseño e elaboración 
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de materiais curriculares dixitais.  

i) Potenciar o emprego das distintas ferramentas tecnolóxicas en todos os 

equipos de traballo, ciclo, nivel...  

j) Apoio metodolóxico e técnico ao profesorado en todo o relacionado coas TIC.  

k) Seguimento do proxecto Abalar.  

l) A periodicidade das reunións establecerase ao principio de cada curso escolar. 

 

5.7. EQUIPO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS  

O Equipo de Actividades Extraescolares e Complementarias encargarase de organizar 

e fomentar este tipo de actividades. Estará formado por todo o profesorado do centro e 

dirixido e coordinado por un profesor/a designado polo Director/a.  

As funcións do Xefe do Equipo son as seguintes:  

a) Elaborar a programación anual destas actividades tendo en conta as propostas 

do resto do profesorado.  

b) Programar cada unha das actividades especificando obxectivos, responsables, 

momento e lugar de realización, presuposto e forma de participación de 

alumnos/as.  

c) Coordinar a organización das viaxes de estudo, os intercambios escolares, …  

d) Elaborar unha memoria ao final de curso.  

Para a realización de actividades realizadas fóra do recinto contarase cos seguintes 

requisitos:  

a) Autorización escrita dos pais/nais ou titores legais do alumno/a.  

b) Os alumnos/as serán acompañados polo profesorado nunha proporción de 

dous profesores/as por unidade, como mínimo. Se na actividade participase 

máis dunha aula a proporción sería dun profesor/a por cada 20 alumnos/as.  

c) Tamén poderán acompañar aos alumnos/as os profesores/as especialistas que 

irán como apoio.  

a. alumnado con NEAE irán acompañados polo profesorado de AL-PT e a 

coidadora.  

d) Se un profesor/a titor/a decide non realizar saídas, outro profesor/a poderá 

facerse cargo da súa titoría para realizar a actividade. Nese caso o titor/a 

pasará a facer o horario que ese día tivese o compañeiro que o substitúe. 

 

5.8. EQUIPO PLURILINGÜE  

Este Centro forma parte dende o curso 2014-2015 da Rede de Centros Plurilingües de 

Galicia e dende o curso 2015-2016 ten asignada unha persoa auxiliar de conversa.  

Para unha mellor organización do proxecto plurilingüe constituíse o Equipo Plurilingüe 
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que está formado polo profesorado que forma parte do proxecto (profesorado CLIL) e 

o/a auxiliar de conversa que destine a Consellería. Participarán nunha sesión semanal 

de seguimento e coordinación convocada pola persoa coordinadora do programa 

plurilingüe, xunto co profesorado de linguas estranxeiras que participe no programa. 

A Dirección nomeará, entre o profesorado de lingua estranxeira con destino definitivo 

no centro, un coordinador/a do programa plurilingüe por un período dun curso 

académico. A persoa coordinadora deberá impartir a lingua obxecto de estudo no 

programa, nalgún dos grupos de alumnado participante nel.  

Son funcións da persoa coordinadora:  

a) Realizar o seguimento semanal e a coordinación do equipo de docentes que 

formen parte do programa plurilingüe e levantar acta dos temas tratados e dos 

acordos adoptados.  

b) Coordinarse coa persoa responsable do Equipo de Dinamización da Lingua 

Galega.  

c) Elaborar, coa colaboración do profesorado implicado no programa, a 

programación dos contidos e as actividades de apoio ás ensinanzas das 

materias non lingüísticas que se impartan nesa lingua, así como a memoria de 

fin de curso.  

d) Identificar as necesidades de formación permanente e trasladárllelas ás 

estruturas deformación, a través da dirección do centro.  

e) Dirixir e orientar o labor da persoas nativas de apoio ao programa.  

f) Promover a colaboración entre os centros que formen parte da Rede de 

Centros Plurilingüe se con todas aquelas persoas ou organismos que puidesen 

ofrecer colaboración.  

A persoa coordinadora do programa contará coa redución dunha hora no seu horario 

lectivo, por nivel educativo implicado no proxecto, ata un máximo de tres. En ningún 

caso esta redución suporá un aumento no cadro de persoal do centro. A persoa 

coordinadora do programa, coa participación do profesorado implicado no programa, 

deberá elaborar unha memoria ao remate do curso escolar para a súa integración na 

memoria anual do centro.  

 

AUXILIAR DE CONVERSA  

A presenza de auxiliares de conversa nos centros educativos é un elemento esencial 

para facilitar o proceso de ensino e de aprendizaxe de linguas estranxeiras. Achegan a 

voz nativa do seu país de orixe ao alumnado galego e apoian o labor do profesorado, 

posibilitando as prácticas de conversa en lingua estranxeira e representando un 

auténtico vehículo de achegamento á cultura dos países onde se fala a lingua obxecto 
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de estudo.  

O/A auxiliar de conversa realizará as seguintes funcións:  

a) Posibilitar a práctica da conversa oral na lingua estranxeira obxecto de estudo 

do alumnado.  

b) Achegar o alumnado e o profesorado á cultura do país onde se fala a lingua 

estranxeira,mediante a presentación de temas de actualidade e actividades 

lúdicas.  

c) Proporcionar un modelo de corrección fonética e gramatical na lingua 

estranxeira correspondente.  

d) Colaborar co profesorado na elaboración de materias didácticos na lingua 

estranxeira correspondente.  

e) Colaborar nas actividades e nos proxectos internacionais en que participe o 

centro.  

f) Apoiar o alumnado cos medios informáticos ou audiovisuais necesarios para a 

mellorada lingua oral.  

g) Calquera outra relacionada coa lingua estranxeira obxecto de estudo, que lle 

sexa encomendada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.  

a) O/A auxiliar de conversa terá, entre outras, as seguintes obrigas:  

a) Aceptar o horario que lles sexa fixado nos centros de destino.  

b) Xustificar as ausencias ao centro na forma establecida para todo o 

profesorado. En caso de incumprimento inxustificado da súa actividade, terán 

unha dedución proporcional da asignación mensual correspondente como 

consecuencia da diferenza entre a actividade regulada neste artigo e a 

efectivamente realizada. A non asistencia sen xustificación ou o incumprimento 

reiterado das súas obrigas será motivo de anulación da asignación mensual 

prevista.  

c) Asistir ás xornadas de acollida e formación que se realicen nas datas e lugar 

que para o efecto se determine.  

d) Elaborar, conxuntamente co seu coordinador ou coordinadora, unha proposta 

de boas prácticas como mostra do seu traballo no centro.  

e) Elaborar, quince días antes de finalizar o período de presenza no centro 

educativo, unha memoria na cal consten as actividades desenvolvidas no 

citado centro e a súa repercusión no proceso de ensino e aprendizaxe da 

lingua estranxeira obxecto de estudo. 

 

5.9. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

Formarán parte do Departamento de Orientación:  
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a) Orientador/a.  

b) Coordinador/a do Ciclo Educación Infantil.  

c) Coordinadores/as dos Ciclos de Educación Primaria. 

d) Os profesores/as de PT e AL.  

Funcións:  

a) Valorar as necesidades educativas, no ámbito da orientación, dos alumnos/as 

do Centro e deseñar, desenvolver e avaliar programas de intervención 

específicos.  

b) Elaborar as propostas do Plan de Orientación Académica e do Plan de Acción 

Titorial, incidindo no desenvolvemento persoal, social e cognitivo do alumnado 

e ofrecerlle ó profesorado o soporte técnico para o desenvolvemento deste 

plan.  

c) Participar na elaboración das programacións do Centro, incidindo nos criterios 

de carácter organizativo e pedagóxico para atención do alumnado con NEAE.  

d) Deseñar accións encamiñadas á acción temperá e á prevención de dificultades 

ou problemas de aprendizaxe, derivadas tanto de condicións desfavorables 

como de altas capacidades que presenten os alumnos/as.  

e) Participar na avaliación psicopedagóxica e no deseño e desenvolvemento de 

medidas de atención á diversidade.  

f) Facilitarlle ao alumnado o apoio e asesoramento necesarios para afrontar os 

momentos escolares máis decisivos ou de maior dificultade, como o ingreso no 

Centro, o cambio de curso ou etapa ou o paso a Secundaria.  

g) Impulsar a participación do profesorado en programas de investigación e 

innovación educativa nos hábitos de traballo intelectual, técnicas de traballo en 

grupo, habilidades sociais, … 

h) Cooperar cos membros dos equipos de orientación específicos no deseño, 

desenvolvemento e avaliación de programas de intervención.  

i) Co obxecto de potenciar estratexias de actuación conxuntas, promove-la 

cooperación entre o centro e as familias, implicándoas no proceso educativo 

dos seus fillos: estimulación da motivación e intereses; adquisición de hábitos 

de hixiene e de autonomía; desenvolvemento motriz e da linguaxe; relacións 

interpersoais e aqueloutros aspectos que favorezan o desenvolvemento 

evolutivo do alumnado. 

j) Establecer canles de comunicación cos diferentes servizos ou institucións no 

ámbito das súas competencias.  

k) Aqueloutras que a Administración educativa lle puidese encomendar no ámbito 

das súas funcións.  
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O Xefe/a do Departamento de Orientación terá as seguintes funcións:  

a) Dirixir e coordinar as actividades e actuacións propias do departamento.  

b) Responsabilizarse da redacción do plan anual de actividades do departamento, 

velar polo seu cumprimento e elaborar a memoria final de curso.  

c) Representar ao Departamento na Comisión de Coordinación Pedagóxica.  

d) Participar na elaboración do PEC.  

e) Convocar e presidi-las reunións ordinarias do departamento e as que con 

carácter extraordinario fose preciso celebrar, levantando a acta 

correspondente. 

f) Asistir ás reunións convocadas polo xefe ou xefa do departamento de 

orientación do instituto de educación secundaria ó que está adscrito.  

g) Velar pola confidencialidade dos documentos, se é o caso.  

h) Coordinar a organización de espazos e instalacións para a orientación, a 

adquisición de material e de equipamento específico, velando polo seu uso 

correcto e conservación.  

i) Realizar as avaliacións psicopedagóxicas, e asesorar no deseño e avaliación 

das medidas de atención á diversidade.  

j) Coordinar, en colaboración cos profesores ou profesoras de apoio, a atención 

do alumnado con necesidades educativas especiais, elevando ó xefe de 

estudios, cando cumpra, a proposta de organización da docencia para este 

alumnado.  

k) Facilitar a colaboración entre os membros dos Departamentos de Orientación 

implicados.  

l) Elaborar o plan de orientación anual.  

m) Aqueloutras funcións que a Administración educativa poida asignar referidas á 

orientación.  

n) Participar nas sesións de avaliación para o deseño, desenvolvemento e 

avaliación de actuacións conxuntas que permitan a coherencia das respostas 

educativas.  

a) Os membros do Departamento de Orientación con destino no propio centro 

celebrarán reunións períodicas. A asistencia será obrigatoria.  

 

O profesorado de apoio aos alumnos/as que presentan NEAE (especialistas en 

Pedagoxía Terapéutica e en Audición e Linguaxe) exercerá as súas funcións en 

todas as etapas educativas que se impartan no centro e desenvolverán, tal e como se 

establece na Orde do 8 de setembro de 2021 as seguintes funcións:  

a) Colaborar coa xefatura do departamento de orientación na proposta de 
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organización da docencia de apoio.  

b) Prestar atención docente directa ao alumnado indicado no punto 1 deste artigo, 

segundo a proposta de distribución da docencia do profesorado de apoio 

realizada pola xefatura do departamento de orientación á xefatura de estudos e 

autorizada pola dirección do centro docente. Esa atención en ningún caso 

substituirá a do profesorado titor nin a do profesorado que imparta as áreas ou 

materias nas que o alumnado reciba o apoio.  

c) Elaborar os programas de intervención para o alumnado que atende, segundo 

as directrices recollidas no Plan xeral de atención á diversidade, en 

colaboración co profesorado da área ou da materia que corresponda e 

segundo a orientación e o asesoramento da xefa ou do xefe do departamento 

de orientación.  

d) Colaborar, de ser o caso, na elaboración das adaptacións curriculares do 

alumnado que atende, así como no seguimento e na avaliación delas.  

e) Participar na planificación e no desenvolvemento das actuacións e das 

medidas que favorezan a inclusión da diversidade do alumnado.  

f) Asistir ás sesións de avaliación do alumnado que atende, con voz e sen voto.  

g) Elaborar, ao finalizar o curso escolar, un informe individual de cada alumna ou 

cada alumno ao que prestara apoio, coordinado pola xefatura do departamento 

de orientación e segundo o modelo facilitado polo departamento de orientación, 

que se incluirá no seu expediente.  

h) Aqueloutras funcións que a Administración educativa, dentro do ámbito das 

súas competencias, lle poida asignar referidas á inclusión, á orientación e á 

atención á diversidade.  

O apoio do profesorado especialista en audición e linguaxe centrarase prioritariamente 

nos ámbitos da comunicación, da linguaxe e da fala.  

A atención docente directa por parte do profesorado especialista en Pedagoxía 

Terapéutica ou en Audición e Linguaxe realizarase, con carácter xeral, dentro da aula 

ordinaria do alumnado ao que apoia.  

Fóra da aula ordinaria esa atención terá carácter excepcional, deberá constar no 

informe psicopedagóxico, terá unha distribución semanal equilibrada e non poderá 

exceder da terceira parte dos períodos lectivos semanais, que en ningún caso suporá 

a totalidade do horario lectivo semanal dunha determinada área ou materia, agás que 

o alumnado estea escolarizado nunha modalidade diferente á ordinaria, e poderá 

desenvolverse, con carácter xeral, en pequeno grupo, cun máximo de cinco alumnas 

ou alumnos de forma simultánea.  

Da atención excepcional fóra da aula á que se refire o parágrafo anterior, exclúense as 
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intervencións do profesorado de Audición e Linguaxe que teñan que ver coa 

reeducación da produción oral do alumnado. Neste caso, esas intervencións só 

ocuparán unha fracción do período lectivo. 

 

CRITERIOS PARA ESTABLECER OS APOIOS  

1. Primar as intervencións de casos de maior gravidade.  

2. Aquel alumnado que manifeste un desfase curricular significativo e teña unha 

AC.  

3. Aquel alumnado que presenta desfase curricular e se considera que coa 

atención personalizada do profesorado titor dentro do grupo non vai lograr 

progresar adecuadamente.  

4. Alumnado con dificultades de aprendizaxe. Terán prioridade aqueles 

alumnos/as que xa viñeran recibindo esa atención, sempre e cando non 

aparezan casos de maior gravidade.  

5. Novo alumnado ao que se lle detecten N.E.A.E. Primaranse os cursos máis 

baixos.  

 

ORGANIZACIÓN DOS APOIOS  

Os apoios faranse normalmente nas aulas ordinarias, xunto co resto do alumnado 

dese grupo. En casos excepcionais os apoios poderán levarse a cabo fóra da aula 

ordinaria cando así se contemple na correspondente adaptación curricular e non 

excedendo en ningún caso un terzo da xornada escolar.  

A organización dos apoios deberá ser aberta, flexible e suxeita a modificacións ao 

longo do curso.  

Os alumnos/as con reforzo educativo e con ou sen apoio especializado recibirán este 

apoio por parte do profesorado con dispoñibilidade horaria. Este reforzo pode ser:  

- Feito polo profesor/a-titor/a ou profesorado con dispoñibilidade horaria dentro 

da aula ordinaria coa achega da orientación e profesorado de PT e AL, do 

material necesario, introducindo as modificacións metodolóxicas precisas 

(equipos de traballo en pequenos grupos, poñendo alumnos/as con dificultades 

con outros con menos dificultades ou homoxéneos). 

- Apoio en agrupamentos flexibles, de carácter temporal, previa autorización da 

inspección educativa. Os agrupamentos flexibles pódense organizar nas áreas 

e horas segundo o horario de clase (trátase de reforzar matemáticas na hora 

de matemáticas, lingua na hora de lingua, ….).  

 

MODALIDADES DE ATENCIÓN  
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● O profesor titor/a ou de área atende individualmente a un alumno/a que precisa 

un apoio puntual sen a intervención directa doutro profesor/a ou especialista.  

● Reforzo do profesorado con dispoñibilidade horaria dentro da aula.  

● Atención especializada por parte do profesorado de apoio (PT e/ou AL) no 

alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que requiran, nun 

período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e 

atencións educativas. Este apoio educativo levarase a cabo normalmente, 

como indica a Orde do 8 de setembro de 2022, dentro da aula, e só poderán 

levarse fóra os casos excepcionais, debendo consta no informe 

psicopedagóxico, e terá unha distribución semanal equilibrada e non poderá 

exceder da terceira parte dos períodos lectivos semanais, que en ningún caso 

suporá a totalidade do horario lectivo semanal dunha determinada área ou 

materia, agás que o alumnado estea escolarizado nunha modalidade diferente 

á ordinaria, e poderá desenvolverse, con carácter xeral, en pequeno grupo, cun 

máximo de cinco alumnas ou alumnos de forma simultánea. 

 

6. A AVALIACIÓN 

6.1.- AVALIACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL  

A avaliación na Educación Infantil constituirá unha práctica habitual e permanente do 

profesorado dirixida a obter datos relevantes que faciliten a toma de decisións 

encamiñadas á mellora dos procesos de ensino e aprendizaxe, tanto no ámbito 

individual coma no colectivo.  

A avaliación, que formará parte inseparable do proceso educativo, será global, 

continua e formativa. Servirá para detectar, analizar e valorar os procesos de 

desenvolvemento do alumnado, así como as aprendizaxes. Para estes efectos, os 

criterios de avaliación utilizaranse como referente para a identificación das 

posibilidades e dificultades de cada alumna e cada alumno e para observar o seu 

proceso de desenvolvemento e as aprendizaxes adquiridas.  

6.1.1.- AVALIACIÓN INICIAL  

Cando o alumnado se incorpore ao segundo ciclo de Educación Infantil, as persoas 

titoras dos grupos realizarán unha avaliación inicial de cada un. Así mesmo, esta 

avaliación realizarase cando unha alumna ou un alumno se traslade dun centro a 

outro.  

A avaliación recollerá os datos máis destacados do seu proceso de desenvolvemento, 

terá en conta os datos relevantes achegados pola información das familias na 

entrevista inicial e,se é o caso, os informes médicos, psicolóxicos, pedagóxicos e 

sociais que revistan interese para a vida escolar. E, de ser o caso, os informes de 
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escolarización anteriores.  

A avaliación inicial completarase coa información obtida na observación directa por 

parte dos profesionais que atenden as nenas e nenos sobre o grao de 

desenvolvemento das capacidades básicas correspondentes á súa etapa evolutiva 

durante o período de adaptación ao centro escolar.  

6.1.2.- AVALIACIÓN CONTINUA  

Ao longo do ciclo, e de forma continua, a persoa que exerza a titoría utilizará as 

distintas situacións educativas para analizar os progresos e as dificultades do seu 

alumnado, co fin de axustar a intervención educativa para estimular o proceso de 

aprendizaxe. Os criterios de avaliación constituirán o punto de referencia inmediato da 

avaliación continua e permitirán seleccionar os procedementos de avaliación máis 

axeitados.  

6.1.3.- AVALIACIÓN FINAL  

Ao remate de cada curso, a titora ou o titor elaborará o informe anual de avaliación 

individualizado, no cal se reflectirán os datos máis relevantes do proceso de avaliación 

continua. O dito informe recollerá o grao de consecución dos obxectivos establecidos, 

así como as medidas de reforzo e adaptación que, se é o caso, fosen empregadas. Á 

finalización do ciclo, co fin de garantir unha atención individualizada e continuada, 

recollerase nun informe o progreso global de cada nena e cada neno. Nesta valoración 

considerarase o avance na consecución dos obxectivos correspondentes do ciclo e no 

grao de iniciación no desenvolvemento das competencias básicas. Así mesmo, 

faranse constar os aspectos máis salientables do seu progreso educativo e , se é o 

caso, as medidas de reforzo e adaptación que se adoptasen.  

O informe final anual correspondente ao último curso do ciclo pode ser substituído por 

este informe final de ciclo, a criterio do equipo docente.  

 

6.2.- AVALIACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA  

A avaliación ten como finalidades a valoración dos procesos e dos resultados de 

aprendizaxe do alumnado e o exercicio da práctica docente. A avaliación dos procesos 

de aprendizaxe do alumnado será continua e global, e terá en conta o seu progreso no 

conxunto das áreas e na adquisición das competencias clave. Os mestres e as 

mestras avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensinanza 

e a súa propia práctica docente, para o cal establecerán indicadores de logro nas 

programacións docentes Os referentes para a valoración do grao de adquisición das 

competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións das áreas troncais, 

específicas e de libre configuración autonómica serán os criterios de avaliación e os 

estándares de aprendizaxe que figuran no anexo II do Decreto 155/2022, do 15 de 
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setembro.  

A avaliación das competencias clave está integrada na avaliación dos procesos de 

aprendizaxe do alumnado, na medida en que ser competente supón mobilizar os 

coñecementos, as destrezas, as actitudes e os valores para dar resposta ás situacións 

expostas, dotar de funcionalidade as aprendizaxes e aplicar o que se aprende desde 

unha formulación integradora. Na valoración do desenvolvemento das competencias 

do alumnado teranse en consideración os estándares de aprendizaxe das diferentes 

áreas que se relacionan cunha mesma competencia, os cales conforman o perfil desa 

competencia. No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dun 

alumno ou dunha alumna non sexa o axeitado estableceranse medidas de reforzo 

educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto 

como se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das 

competencias imprescindibles para continuar o proceso educativo.  

Co fin de garantir o dereito dos alumnos e das alumnas a que o seu rendemento sexa 

valorado conforme criterios de plena obxectividade, o centro, ao inicio do curso, 

adoptará as medidas precisas para informar o alumnado e as familias acerca dos 

contidos e dos criterios de avaliación, dos estándares de aprendizaxe, das estratexias 

e dos instrumentos de avaliación, así como dos criterios de cualificación e promoción. 

Durante o primeiro mes de cada curso escolar a persoa titora realizará unha avaliación 

inicial, coa finalidade de adecuar as ensinanzas ao alumnado e facilitar a progresión 

adecuada no seu proceso de aprendizaxe, incidindo na obtención de información 

sobre o grao de desenvolvemento das competencias clave. Esta avaliación, que 

incluirá a análise dos informes persoais da etapa ou curso anterior e se completará 

coa información obtida das familias, será o punto de referencia para a toma de 

decisións nas programacións de aula, así como para a adopción das medidas 

ordinarias ou extraordinarias que se consideren oportunas para cada alumna ou 

alumno. Ao longo de cada un dos cursos realizaranse, polo menos, tres sesións de 

avaliación para cada grupo de alumnos e alumnas, que serán presididas pola persoa 

titora, quen levantará unha acta en que consten as valoracións e conclusións sobre o 

nivel de rendemento do grupo e do alumnado e os acordos adoptados en relación co 

grupo ou en relación cos alumnos e coas alumnas. 

No cuarto curso de educación primaria, todos os centros docentes realizarán unha 

avaliación de diagnóstico das competencias clave adquiridas polo seu alumnado, 

segundo dispoña a consellería con competencias en materia de educación. Esta 

avaliación terá carácter informativo, formativo e orientador para os centros docentes, 

para o profesorado, para o alumnado e as súas familias ou persoas titoras legais, e 

para o conxunto da comunidade educativa. Esta avaliación, de carácter censual, terá 
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como marco de referencia o establecido de acordo co artigo 144.1 da Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio. 

6.2.1.- PROMOCIÓN DE CURSO E DE ETAPA  

- Ao finalizar os cursos segundo, cuarto e sexto da etapa, e como consecuencia 

do proceso de avaliación, o equipo docente do grupo, na sesión de avaliación 

final, decidirá sobre a promoción do alumnado. A decisión será adoptada de 

xeito colexiado, tendo en conta os criterios de promoción e tomando 

especialmente en consideración a información e o criterio do profesorado titor. 

A promoción no resto de cursos da etapa será automática. 

- O alumnado que acade a promoción de curso con algunha área con 

cualificación negativa recibirá os apoios necesarios para recuperar as 

aprendizaxes que non alcanzase o curso anterior. 

- O alumnado que non acade a promoción permanecerá un ano máis no mesmo 

curso. A permanencia no mesmo curso considerarase unha medida de carácter 

excepcional e tomarase se, tras aplicar as medidas ordinarias suficientes, 

adecuadas e personalizadas para atender o desfasamento curricular ou as 

dificultades de aprendizaxe da alumna ou do alumno, o equipo docente 

considera que a permanencia un ano máis no mesmo curso é a medida máis 

adecuada para favorecer o seu desenvolvemento. Nese caso, o equipo 

docente organizará un plan específico de reforzo para que, durante ese curso, 

a alumna ou o alumno poida alcanzar o grao de adquisición das competencias 

clave correspondentes. A decisión de permanencia no mesmo curso só poderá 

adoptarse unha vez durante a etapa, oídas as nais, os pais ou as persoas 

titoras legais, e terá, en todo caso, carácter excepcional. 

- Para la elaboración y el seguimiento del plan específico de refuerzo, al que se 

refiere el punto anterior, se seguirá lo establecido en el artículo 50 de la Orden 

de 8 de septiembre de 2021, por la que se desarrolla el Decreto 229/2011, de 7 

de diciembre, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado de 

los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Galicia en los que se 

imparten las enseñanzas establecidas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de educación. 

- Ao finalizar os cursos segundo, cuarto e sexto da etapa, o profesorado titor 

emitirá un informe sobre o grao de adquisición das competencias clave de cada 

alumna ou alumno, no cal indique, de ser o caso, as medidas de reforzo que se 

deben prever no ciclo ou na etapa seguinte. 

 

6.2.2.- AVALIACIÓN DO ALUMNADO CON NEAE  
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A avaliación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo tomará 

como referente os criterios de avaliación fixados con carácter xeral, establecendo, 

para o alumnado que o requira, a adaptación das condicións de realización da 

avaliación, de forma que se garanta a obtención da información referente á 

aprendizaxe. Cando o alumnado teña autorizada unha adaptación curricular, os 

criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe serán os establecidos na dita 

adaptación, sen que isto poida impedirlle a promoción ao curso ou é etapa seguinte.  

 

6.2.3.- EXENCIÓN DA MATERIA DE LINGUA GALEGA  

Tal e como se recolle na ORDE do 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o 

Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de 

Galicia, con relación á exención da materia de lingua galega; o alumnado procedente 

doutras comunidades autónomas ou dun país estranxeiro que se incorpore ao sistema 

educativo de Galicia no 3º ciclo de educación primaria, poderá obter unha exención 

temporal da cualificación das probas de avaliación da materia de lingua galega durante 

un máximo de dous cursos escolares consecutivos. O alumnado terá que asistir ás 

aulas como medio de integración lingüística e coa finalidade de que co seu esforzo 

persoal, con materiais didácticos específicos e cunha axuda continua do seu 

profesorado poida ter, ao remate do prazo da exención, un dominio adecuado da 

lingua galega e seguir as ensinanzas propias do nivel en que estea ou en que vaia 

matricularse, en igualdade de condicións ca os demais compañeiros ou compañeiras 

da clase.  

 

6.3.- XUNTAS DE AVALIACIÓN  

Forman parte deste órgano:  

● Xefe/a de Estudos,  

● Xefe/a do Departamento de Orientación. (a participación do Xefe/a do 

Departamento de Orientación nas sesións de avaliación responderá ás súas 

competencias de asesoramento e apoio ao profesorado e asistirá a elas con 

voz e sen voto.) 

● Os profesores/as que imparten clase no grupo, e  

● profesor/a de PT e de AL.  

As xuntas de avaliación realizaranse unha vez por trimestre e as datas estableceranse 

na PXA.  

Cada titor/a e especialistas  introducirán no XADE as cualificacións do alumnado ao 

que dan clase. Os titores terán postas as notas antes da sesión e os especialistas 

dous días antes da mesma.  
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Os boletíns de notas reflectirán as faltas de asistencia e de puntualidade polo que 

deberán ser introducidas no XADE.  

Cada nivel establecerá uns criterios, claros e precisos, de avaliación e promoción 

baseándose na lexislación vixente. A valoración positiva do rendemento educativo 

nunha sesión de avaliación implica que o alumno/a acadou os obxectivos 

programados e ten superadas toda as dificultades mostradas anteriormente.  

O Xefe/a de Estudos convocará as sesións de avaliación, as que asistirá. O profesor/a 

titor/a de cada grupo, presidirá e levantará e asinará a acta da sesión de avaliación.  

En cada sesión de avaliación o profesorado avaliará os procesos de ensinanza e a súa 

práctica docente en relación coa adecuación ao alumnado, co logro dos obxectivos da 

etapa e co desenvolvemento das competencias clave.  

Esta avaliación incluirá, cando menos, os seguintes aspectos:  

a) Aprendizaxes alcanzadas polo alumnado e procedementos de avaliación.  

b) Grao de desenvolvemento das programacións docentes, adecuación ao 

alumnado de cada unha das súas partes e eficiencia das medidas 

curriculares e organizativas.  

c) Medidas de atención á diversidade aplicadas.  

d) Clima de traballo na aula.  

e) Coordinación do equipo docente e relación co resto da comunidade 

educativa: profesorado, alumnado e familias.  

As conclusións da avaliación dos procesos de ensinanza e da práctica docente 

poderán incluír propostas de mellora. Unha síntese desas conclusións formará parte 

da memoria final de cada un dos cursos.  

 

6.4.- COMUNICACIÓN ÁS FAMILIAS  

A comunicación ás familias farase a través da aplicación Abalar móvil, tendo en conta 

que se  imprimirán os boletíns daquel alumando cuxa familia non dispoña de dita 

aplicación. 

No caso de proxenitores separados ou divorciados e proxenitores non unidos 

legalmente por vínculo matrimonial ou análogo a comunicación sobre os resultados da 

avaliación así como as informacións que se facilitarán deberán realizarse aténdose ao 

disposto nos puntos 9.4 e 9.5 deste documento. O profesorado titor manterá unha 

comunicación fluída e regular co alumnado e coas súas familias, informándoos de todo 

o relativo ao proceso continuo da súa aprendizaxe, da forma de recuperar as 

aprendizaxes non acadadas e da valoración do propio esforzo. Os pais, as nais ou as 

persoas que exerzan a titoría legal do alumnado deberán participar e apoiar a 

evolución do proceso educativo dos seus fillos, das súas fillas ou das persoas que 
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tutelen, así como coñecer as decisións relativas á avaliación e á promoción, e 

colaborar nas medidas de apoio ou reforzo que adopten os centros docentes para 

facilitar o seu progreso educativo, e terán acceso á consulta dos documentos oficiais 

de avaliación e aos instrumentos e documentos das avaliacións que se lles realicen 

aos seus fillos, fillas ou persoas tuteladas.  

 

6.5.- TRAMITACIÓN DE RECLAMACIÓNS CONTRA AS CUALIFICACIÓNS  

Os pais/nais que non estean de acordo coa cualificación asignada ao seu fillo/a ao 

final dun curso poderán presentar no prazo de cinco días unha reclamación por escrito 

ante o Director/a na que explique as razóns nas que fundamenta a súa solicitude. 

Previamente reuniranse co titor/a do seu fillo/a para aclarar ditas cualificacións. A 

Dirección do centro nomeará unha comisión presidida polo Xefe de Estudos e 

integrada polos membros do correspondente equipo de avaliación que, no prazo de 

tres días desde a presentación da reclamación, deberá adoptar a correspondente 

decisión, comunicada de inmediato ao reclamante, informándoo ao mesmo tempo do 

dereito que o asiste de interpoñer recurso contra ela, no prazo de dez días, ante o 

Xefe Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria poñendo fin a 

súa resolución á vía administrativa. Cando unha reclamación ou recurso sexa 

estimado, procederase a rectificar a cualificación, mediante dilixencia estendida polo 

Secretario co visto e prace do Director, facendo referencia da resolución adoptada. 

 

7. PROFESORADO 

Formará o persoal docente do centro todo aquel profesor/a que con carácter definitivo, 

provisional, interino ou substituto sexa destinado ao mesmo pola Consellería de 

Cultira, Educación e Universidade, e terá dereito a voz e voto nos Claustros e 

Reunións.  

 

7.1.- FUNCIÓNS 

A Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, modificacada parcialmente por la 

Lei 3/2020 de 9 de decembro establece no seu artigo 91 que as funcións do 

profesorado serán, entre outras, as seguintes:  

a) A programación e o ensino das áreas, materias e módulos que teñan 

encomendados. 

b) A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado, así como a avaliación 

dos procesos de ensino.  

c) A titoría dos alumnos/as, a dirección e a orientación da súa aprendizaxe e o 

apoio no seu proceso educativo, en colaboración coas familias.  
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d) A orientación educativa, académica e profesional dos alumnos/as, en 

colaboración, no seu caso, cos servizos ou departamentos especializados.  

e) A atención ao desenvolvemento intelectual, afectivo, psicomotriz, social e 

moral do alumnado.  

f) A promoción, organización e participación nas actividades complementarias, 

dentro ou fóra do recinto educativo, programadas polos centros.  

g) A contribución a que as actividades do centro desenvólvanse nun clima de 

respecto, de tolerancia, de participación e de liberdade para fomentar nos 

alumnos/as os valores da cidadanía democrática.  

h) A información periódica ás familias sobre o proceso de aprendizaxe dos seus 

fillos e fillas, así como a orientación para a súa cooperación no mesmo.  

i) A coordinación das actividades docentes, de xestión e de dirección que lles 

sexan encomendadas.  

j) A participación na actividade xeral do centro.  

k) A participación nos plans de avaliación que determinen as Administracións 

educativas ou os propios centros.  

l) A investigación, a experimentación e a mellora continua nos procesos de 

ensinanza correspondentes.  

 

7.2.- DEREITOS  

A LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da Comunidade 

Educativa, recoñécelle ao profesorado os seguintes dereitos:  

a) 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.  

b) A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no 

que se preserve en todo caso a súa integridade física e moral.  

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

escolar e da educación integral do alumnado.  

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

ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos 

complementarios e extraescolares.  

e) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes.  

f) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa.  

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

escolar e recibir os estímulos máis axeitados para promover a implicación do 
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profesorado en actividades e experiencias pedagóxicas de innovación 

educativa relacionadas coa convivencia e a mediación.  

 

7.3.- DEBERES  

A LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, 

obriga a respectar os seguintes deberes:  

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

integridade e dignidade persoais de todos os membros da comunidade 

educativa.  

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

ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos 

complementarios e extraescolares, corrixindo, cando lle corresponda a 

competencia, as condutas contrarias á convivencia do alumnado ou, no caso 

contrario, poñéndoas en coñecemento dos membros do equipo directivo do 

centro.  

c) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas 

contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar.  

d) Informar ás nais e pais ou ás titoras ou titores sobre o progreso da aprendizaxe 

e integración socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, 

cumprindo as obrigas de dispoñibilidade dentro do horario establecido no 

centro para a atención a aqueles que lle impoña a normativa aplicable.  

e) Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á 

Administración educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e 

sixilo profesional sobre a información e as circunstancias persoais e familiares 

do alumnado.  

 

7.4.- PROCEDEMENTO A SEGUIR POLO PROFESORADO  

a) O profesor/a non abandonará unha aula sen as garantías de que o alumnado 

terá un comportamento adecuado e pediralle a un compañeiro/a que vixile a 

súa aula.  

b) Deben ser puntuais, tanto a primeira hora da mañá, como no inicio de cada 

clase.  

c) Dentro do período que abrangue cada clase non debe saír ningún alumno/a da 

aula, salvo para facer fotocopias, ir aos aseos ou ir ás clases dos especialistas.  

d) Na aula o profesorado non poderá utilizar os teléfonos móbiles nin no patio 

cando estea de garda, salvo en caso de urxencia ou por motivos educativos.  

e) O profesorado especialista comunicará ao titor/a as faltas de orde na aula.  



CEIP Plurilingüe “San Marcos”  Plan de convivencia 

35 
 

f) Durante o período de adaptación en 4º de E.I. e ata o remate do mes de 

setembro, o profesorado de apoio a E.I. dedicarase de xeito exclusivo á 

función de apoio nas aulas de 3 anos. Ao longo do período de adaptación en 

4º de E.I. e ata o remate do mes de setembro, os titores/as, tamén se 

dedicarán de forma exclusiva á atención do seu alumnado.  

g) Nas conmemoracións e festividades terase en conta as necesidades do 

profesorado e se a actividade o requirise estudarase o posible cambio do 

horario do profesorado especialista.  

h) En ningún caso se deben tolerar faltas de indisciplina ou de respecto. Neste 

caso será primeiramente o profesorado correspondente quen adopte as 

medidas oportunas, logo comunicará a incidencia ao titor/a, e de non 

solucionarse informarase a Dirección do centro, que previo aviso aos pais/nais 

ou titores/as legais e esta, de ser necesario, convocara a Comisión de 

Convivencia.  

i) Ao final de cada período de clases, deberán apagarse as luces das 

aulas,pechar fiestras e apagar ordenadores. • No ordenador da aula non se 

descargarán programas maliciosos que poidan danar o seu uso.  

j) Os profesores/as deben respectar os dereitos e facer cumprir os deberes dos 

alumnos/as.  

 

7.5.- ADSCRICIÓN DO PROFESORADO  

O director por proposta motivada do xefe de estudios, no primeiro claustro do curso e 

unha vez oído este, asignaralle curso e grupo de alumnos a cada un dos mestres do 

centro.  

A proposta do xefe de estudios construirase sobre as tres premisas seguintes:  

1ª) Prestar a mellor atención posible ás necesidades do alumnado do centro.  

2ª) Facer rendible ao máximo o capital humano dispoñible, actualizando o 

potencial creativo do grupo de mestres do colexio.  

3ª) Consensuar a proposta facilitando o contraste de pareceres e a 

concorrencia de capacidades e esforzos.  

Aplicarase o establecido na Orde do 23 de xuño do 2011 (DOG de 30 de xuño do 

2011), que regula a xornada de traballo de persoal funcionario. No caso de non acada-

lo consenso do profesorado, o xefe de estudios fará a súa proposta sobre os seguintes 

criterios:  

1º) Respectar en todo o caso o posto de traballo e/ou a especialidade que 

cada mestre teña asignado pola súa adscrición ó centro.  

2º) No suposto de que nun centro haxa varios mestres aspirantes ó mesmo 
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curso, a proposta de adscrición frase de acordo coa seguinte orde de 

prioridades:  

1. Maior antigüidade como propietario definitivo no centro.  

2. Maior antigüidade como funcionario de carreira.  

3. Menor número de rexistro persoal ou de orde de lista, se é o caso.  

O centro realizará os axustes de horarios necesarios e terán en conta a estrutura física 

do centro para facilita-la sincronización nos cambios de clase e o menor 

desprazamento do profesorado. Cando as instalacións do centro o permitan, pode 

terse en conta a posibilidade de que as especialidades se impartan nunha 

dependencia determinada.  

A directora do centro enviará ao servizo de inspección – no prazo máximo de 5 días – 

copia da acta do claustro no que se realiza a adscrición.  

Os mestres poderán interpor recurso diante do delegado provincial contra a adscrición 

nun prazo máximo de 10 días. A resolución da delegación, que poñerá fin á vía 

administrativa, deberá producirse nun prazo máximo de 15 días 

 

7.6.- LICENZAS  

Rexeranse pola Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de 

permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas 

reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación e a Orde do 24 de 

febreiro de 2016 pola que se amplía a Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se 

regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte 

ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

Faltas e permisos:  

O/A director/a poderá conceder os permiso establecidos na Lei de Función Pública no 

referente aos artigos 70.1, 70.2 (deber inescusable), e outras causas. Para a 

concesión destes permisos deberá presentarse a correspondente solicitude coa 

debida antelación, se é posible, e de non ser así, deberá notificalo ao Centro na maior 

brevidade posible.  

O profesor que padeza unha indisposición ou imprevisto avisará ao Centro o antes 

posible. Ao incorporarse, cubrirá o xustificante.  

O profesor que teña que faltar por calquera outro motivo solicitarao ao Director/a e 

cubrirá a correspondente solicitude. Neste caso, como é previsible, debe deixar 

organizado o traballo da aula para os compañeiros que vaian substituílo e de ser 

posible, buscarase a recuperación da clase.  

A puntualidade e asistencia do profesorado ás clases serán controladas diariamente 

polo Xefe de Estudos.  
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O rexistro das faltas de asistencia e puntualidade do Director/a e do profesorado 

farase no XADE. A totalidade das incidencias quedarán expostas no parte mensual. 

Unha copia del será exposta no taboleiro da Xefatura de Estudos na sala de 

profesores os tres primeiros días de cada mes, durante os que, calquera persoa non 

conforme, poderá formular a reclamación oportuna.  

 

7.7.- GARDAS E SUBSTITUCIÓNS  

7.7.1.- Gardas de recreo  

Serán tarefas do profesorado de garda de recreo as que a continuación se detallan:  

● Velar pola seguridade dos alumnos/as e manter a orde e disciplina no patio que 

lle corresponda. A tal efecto procurará baixar coa máxima puntualidade ao 

patio que teña asignado para que o alumnado estea vixiado en todo momento.  

● Atender ao alumnado que teña sufrido algún contratempo ou accidente 

comunicándollo, en caso de necesidade de atención sanitaria, á Dirección.  

● Vixiar, en caso de necesidade, ao alumnado con alta conflitividade e previa 

reunión do Equipo Directivo e a CCP.  

As quendas de garda de recreo estableceranse na PXA.  

7.7.2.- Gardas de transporte  

Serán tarefas do profesorado de garda de transporte as que a continuación se 

detallan:  

● Vixiar a entrada no recinto do alumnado que utiliza o servizo de transporte 

esperando ata que marchen os autobuses.  

● Velar pola seguridade dos alumnos/as e manter a orde e disciplina antes da 

entrada ás aulas.  

As quendas de garda de transporte estableceranse na PXA.  

7.7.3.- Gardas de substitución  

No caso de ausencia dun profesor, os profesores libres de docencia directa 

encargaranse do grupo de alumnos que estea sen profesor segundo o cadro de 

substitucións elaborado cada curso escolar e que figurará no Plan Xeral Anual.  

O comeza-la xornada, sempre que a ausencia sexa comunicada con antelación, o xefe 

de estudios terá exposto no taboleiro da sala de profesores o plan de substitucións, 

polo que tódalas persoas con horas libres de docencia directa deben comprobar se 

teñen substitucións que realizar. 

A orde para facer o cadro de substitucións será o seguinte:  

1º. Profesorado libre por non estar o grupo co que tería clase.  

2º. Profesorado de garda.   

3º. Profesorado con hora de coordinación  
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4º. Profesorado con hora de apoio  

5º. Profesorado de AL-PT.  

6º. Orientador/a e Equipo directivo con hora liberada para o cargo.  

Cando falte un profesor/a especialista poderá substituílo o propio titor/a e a este 

contaralle como garda.  

O profesorado que resulte liberado de clase por unha saída educativa dalgún grupo 

será o que deba substituír, antes que o profesorado de garda.  

O profesorado que prevea que vai faltar deberá deixar actividades propostas para o 

alumnado ou dar indicacións ao profesorado de garda. Estas tarefas serán entregadas 

ao Xefe de Estudos ou deixadas enriba da mesa da aula nun lugar visible. O 

profesorado de garda poderá seguir estas indicacións ou facer o que considere máis 

oportuno.  

 

8.- ALUMNADO  

8.1.- DEREITOS  

Todos os membros da Comunidade Educativa están obrigados a respectar os dereitos 

que se establecen na LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

Comunidade Educativa.  

Recoñécenselle ao alumnado os seguintes dereitos básicos de convivencia escolar, 

sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación:  

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

desenvolvemento da súa personalidade nun ambiente educativo de 

convivencia, liberdade e respecto mutuo.  

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

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

as situacións de acoso escolar.  

d) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa.  

 

8.2.- DEBERES  

Todos os membros da Comunidade Educativa están obrigados ao respecto dos 

deberes que se establecen na LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e 

participación da comunidade educativa, na cal se basea a enumeración destes 

deberes:  

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

adecuado clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus 

compañeiros ou compañeiras á educación.  
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b) Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no 

exercicio das súas competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do 

centro.  

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

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

intimidade dos restantes membros da comunidade educativa.  

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

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

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

convivencia do Centro.  

g) Seguir as directrices do profesorado respecto da súa educación e aprendizaxe.  

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

 

8.3.- PROCEDEMENTOS A SEGUIR POLO ALUMNADO  

● O alumnado respectará a intimidade persoal e as pertenzas individuais.  

● Deberá manter unha actitude adecuada nos desprazamentos polo colexio (non 

saltar, correr, berrar,..).  

● No Centro, e en especial nas aulas, deberá gardar a orde debida e 

comportarse adecuadamente.  

● No recinto escolar (edificio, patios, pistas de deporte, etc.) evitará todo tipo de 

actuacións que resulten molestas para a normal realización das actividades 

académicas, ou aquelas outras que poidan ser perigosas para a integridade 

física das persoas ou poidan causar estragos en instalacións, xardíns, etc.  

● Coidará o uso da linguaxe aténdose en todo momento ás formas socialmente 

correctas.  

● Todos os alumnos e alumnas presentarán un aspecto aseado tanto no corpo 

como na roupa.  

● Todos e todas temos a obriga de manter o colexio limpo polo que se procurará 

non manchar as paredes, nin tirar papeis ao chan, recollendo os que se 

atopen, non escribir nas mesas, ....  

● As aulas e o material que hai nelas deberán tratarse con respecto. Ao acabar 

as clases, as mesas deberán quedar en orde e o material recollido.  

● alumnado deberá vestir de xeito que non atente contra a súa dignidade, non 

supoña unha discriminación por razón de sexo ou un risco para a súa saúde ou 

integridade persoal, e a dos demais membros da Comunidade Educativa, ou 

non impida ou dificulte a normal participación nas actividades educativas.  

● alumnado non pode permanecer nas aulas sen presenza do profesor/a 
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responsable durante os recreos.  

● alumnado denunciará ante os profesorado ou a Dirección as faltas contra este 

que o afecten persoalmente ou a calquera da Comunidade Educativa.  

 

8.4.- ESCOLARIZACIÓN E AGRUPAMENTO DO ALUMNADO  

Admisión de alumnos.  

A admisión de alumnos nos centros sostidos con fondos públicos non poderá 

establecer ningunha discriminación por razón ideolóxica, relixiosa, moral, de raza, 

sexo, nacemento ou calquera outra circunstancia de carácter persoal ou social. Para a 

admisión de alumnos en educación infantil e primaria observarase o disposto no 

Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en 

centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo 

ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria 

e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación e a 

Orde do 12 de marzo de 2013, reguladora do procedemento de admisión de alumnado 

en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo 

de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de 

bacharelato (DOG núm. 53, do 15 de marzo) 

Para a admisión de alumnos observaranse as normas seguintes:  

1. Presentación de solicitudes para a matrícula no tempo establecido  

2. Os alumnos que soliciten e obteñan praza nun centro distinto o da zona de 

influencia onde está non teñen dereito a servicios complementarios.  

3. As delegacións delimitarán as zonas de influencia tendo en conta a capacidade 

do centro e a poboación a escolarizar.  

4. Incorporación dos alumnos a principios de curso A incorporación dos alumnos 

farase o día marcado para tal fin, para todos os alumnos de educación infantil e 

primaria, que xa asistiron ó centro o curso anterior e para os alumnos novos de 

educación infantil (4 e 5 anos) e primaria. Os alumnos de Educación Infantil de 

3 anos a incorporación farase de forma gradual segundo dispón o Plan de 

Acollida do centro e nas datas que marca o periodo de adaptación de cada 

curso escolar . 

 

Agrupamento de alumnos.  

Para a formación de grupos tense en conta os seguintes criterios, dependendo do 

nivel educativo do que se trate:  

● Educación Infantil: Farase un reparto de nenos/as equitativo agrupados por 

orde alfabética. Estes grupos formados continuarán xuntos toda a etapa.  
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● Ed. Primaria:  

a) Sempre que suban de infantil dous grupos por nivel , dividirase cada grupo 

en dúas metades formando un novo grupo cunha metade de cada, 

respectando sempre o reparto equitativo de nenos/as. 

b) Repartiranse equitativamente os alumnos con n.e.e., xa detectados.  

c) Repartiranse equitativamente os alumnos repetidores.  

d) Cando haxa circunstancias especiais revisaranse os criterios. 

e) Este sistema de reorganización de cursos repetirase dúas veces ao longo 

da educación primaria, no 3º nivel e no 5º, evitando que os grupos sexan os 

mesmos durante máis de dous cursos. 

 

Oferta de relixions.  

Impartirase o ensino de Relixión Católica a aqueles alumnos/as que as súas familias 

así o soliciten. No caso de non querer esta opción os alumnos/as serán matriculados 

en Atención Educativa (se son de Educación Infantil) ou en Valores Sociais e Cívicos 

(de seren de Educación Primaria).  

A finais de cada curso (entre o 20 e o 30 de xuño) ou principios do curso seguinte ( do 

1 ao 9 de setembro) garantirase que os pais/nais ou titores/as legais poidan decidir se 

queren ou non o ensino da relixión para os seus fillos/as. Unha vez comezado o 

período lectivo non se poderá modificar a opción elixida ata que remate o mesmo.  

 

8.5.- PAUTAS PARA O ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Todas as familias respectarán as seguintes pautas e normas:  

● ROUPA: Para favorecer a autonomía do alumnado será imprescindible que 

todos os nenos e nenas veñan con roupa cómoda e que poidan poñer e sacar 

con facilidade. Non deben traer cintos, cordóns, tirantes, … Non se atarán 

cordóns máis que en situacións concretas. Deberán traer pantalóns con goma 

e calzado con velcros. Toda a roupa debe estar debidamente marcada co seu 

nome, pois o centro non se responsabilizará en caso de perda. Os abrigos 

traerán cinta para facilitar o colgado nos percheiros. Así mesmo, todos traerán 

mandilón os luns que levarán todos os venres para lavalo na casa.  

● CONTROL DE ESFÍNTERES: Os alumnos e alumnas que se incorporan por 

primeira vez á escola deberán ter control de esfínteres. Cando un neno/a se 

faga pis de xeito puntual cambiarase no centro. Se fai caca, o profesor/a 

chamará á súa casa para que o veñan a cambiar. No caso de non dar 

localizado á familia para que realice o cambio o fará puntualmente o 

coidador/a. O alumnado de 3 anos terá unha muda na aula para estes casos. 



CEIP Plurilingüe “San Marcos”  Plan de convivencia 

42 
 

En caso de alumnos/as con NEAE, será o coidador/a a encargada desas 

tarefas. Cando un alumno/a, que non sexa de NEAE, non controle esfínteres e 

non sexa por causas de saúde e xustificadas, será avisada a súa familia e 

deixará de asistir ao colexio ata que ese hábito sexa controlado.  

● ANIVERSARIOS: Cando algún neno ou nena estea de aniversario, non se 

repartirán na aula ningún tipo de invitacións. Tampouco se traerán lambetadas.   

● ENVÍO DE NOTAS AO PROFESORADO OU DIFERENTES AVISOS: Os pais 

e nais poderán dirixirse ao titor/a por escrito a través dos propios nenos/as 

enviando notas nas súas mochilas. Deberán evitar entregar as notas ao 

coidador/a ou o/a conserxe. Poderán facerse tamén por teléfono ao centro ou 

correo electrónico.   

Cando non sexan os pais/nais directamente os que recollan ao neno/a, deben 

ser persoas autorizadas de xeito adecuado e previo aviso ao centro.  

● MERENDAS: Dende o propio centro, tentarase fomentar os hábitos saudables. 

O alumnado deberá traer a merenda que lle toca segundo o cadro de 

merendas que se lle entregará ás familias ao principio de curso.  

 

8.6.- PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

A incorporación dos nenos/as de 3 anos á escola require unha atención especial. O 

período de adaptación debe incluír un conxunto de accións coa familia e os nenos/as 

dirixidas a resolver dun xeito natural e gradual o conflito que produce este cambio. O 

período de adaptación ven regulado no punto 1.8 do capítulo VI do anexo á Orde do 

22 de xullo de 1997, pola que se regulan determinados aspectos organizativos e de 

funcionamento das escolas de Educación Infantil, dos colexios rurais agrupados, dos 

colexios de Educación Primaria e dos colexios de Educación Infantil e Primaria 

dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, e no artigo 3 da 

Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e 

a avaliación do segundo ciclo da Educación Infantil na Comunidade Autónoma de 

Galicia.  

Os centros docentes que impartan a etapa de educación infantil poderán optar por 

unha incorporación gradual do alumnado matriculado no cuarto curso da etapa, que 

non se prolongará máis alá do día 16 de setembro de 2022. Para a planificación desta 

incorporación gradual, os centros docentes terán en conta a escolarización previa do 

alumnado, a existencia de irmás ou irmáns matriculados no centro, así como as 

necesidades familiares, garantindo, en todo caso, a atención a tempo completo do 

alumnado cuxas familias ou representantes legais así o soliciten. As medidas 

organizativas e pedagóxicas adoptadas para este período deberán ser aprobadas polo 
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claustro de profesorado e incluídas na programación xeral anual. 

Na planificación do período de adaptación teranse en conta os seguintes aspectos:  

● Colaboración e participación das familias.  

● Flexibilización do calendario e horario para os novos escolares.  

● Actividades encamiñadas a unha mellor adaptación.  

● Agrupación flexible do alumnado.  

Realizarase no mes de setembro e nas datas que marque a Consellería de Educación 

no Calendario Escolar.  

No mes de setembro as familias acudirán a unha reunión onde se lles informará sobre 

as diferentes normas do colexio, como estará organizado o período de adaptación e a 

necesidade da colaboración familia-escola.  

O agrupamento será flexible e os tempos tamén.  

O alumnado incorporarase durante o período de adaptación por quendas. O número 

de alumnos/as por quenda será variable xa que depende do número de matrícula, e o 

tempo de permanencia será aproximado. Queda a criterio do profesor/a, segundo a 

evolución de cada neno/a na adaptación, o modificar os tempos ou as quendas. Cando 

remate o período de adaptación, os nenos/as farán fila na entrada de Educación 

Infantil no lugar establecido como o resto do alumnado.  

 

8.7.- TAREFAS EXTRAESCOLARES  

O profesorado de Educación Primaria poderá propoñer a realización de actividades de 

reforzo ou ampliación ao seu alumnado de xeito que entronquen co adecuado 

desenvolvemento das súas competencias clave segundo os seus distintos procesos e 

ritmos de aprendizaxe, atendendo a un principio de progresividade ao longo da etapa 

educativa; e a aquel que non tiveran rematado as tarefas no horario escolar ou que, 

por ausencia prolongada ou outras razón, non poidan seguir o ritmo normal de traballo 

dos compañeiros/as da súa clase. Terase en conta un adecuado encaixe na vida das 

familias, de maneira que se facilite a participación activa destas na aprendizaxe e a 

adecuada conciliación da vida persoal e familiar, con respecto aos tempos de lecer do 

alumnado. Ao mesmo tempo, fomentarase a responsabilidade dos alumnos e alumnas 

na súa formación e a súa autonomía, en liña cunha cultura do esforzo e do traballo.  

 

8.8.- ALUMNADO DE PRACTICUM  

Ademais do previsto na lexislación vixente este Centro quere especificar, no que se 

refire á participación do mesmo na formación de alumnos/as en prácticas das 

Facultades de Ciencias da Educación, que se establecen os seguintes criterios:  

1. Cada profesor/a decidirá libremente se desexa acoller ou non alumnos/as en 
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prácticas. Así pois, cada alumno/a de prácticas estará adscrito a unha titoría 

concreta ou especialidade.  

2. Encargarase da avaliación da fase/s de prácticas ao remate das mesmas o 

profesorado titor responsable do alumnado que se atope nesta situación. A 

Xefatura de Estudos colaborará se fose preciso na mesma e a Dirección remitirá a 

documentación aos efectos ao centro ou facultade de orixe do alumno/a  

3. alumnado en prácticas cumprirá o horario lectivo do centro durante a súa estancia 

no mesmo.  

4. Poderá participar en todo tipo de actividades escolares, complementarias e 

extraescolares contando sempre coa supervisión do profesor/a titor/a ou calquera 

outro/a docente do centro en función da actividade desenvolta.  

5. alumnado en prácticas non será substituto do profesorado, polo que en ausencia 

deste, os grupos deberán estar atendidos polo persoal docente do centro.  

6. alumnado non terá acceso a toda aquela documentación confidencial do 

alumnado existente no XADE, expedientes, … Tampouco acudirá aos claustros, 

consellos escolares nin ás reunións de titoría cos pais e nais.  

7. Deberá respectar a plena confidencialidade incluso despois de finalizadas as 

prácticas no centro. A tal fin, os participantes en programas de prácticas 

formativas deberán cubrir o compromiso de confidencialidade, para o que se 

poderá utilizar o seguinte modelo: “Comprométome a gardar absoluta 

confidencialidade sobre todos os datos e información de carácter persoal ou 

institucional que coñeza ou aos que teña acceso como consecuencia da 

realización das prácticas formativas, calquera que fose a forma de acceso a tales 

datos e informacións ou o soporte no que consten, e a non reproducir ou obter 

copias de documentación que conteña datos de carácter persoal sen autorización 

previa do equipo directivo do centro.” 

 

9.- FAMILIAS  

9.1.- DEREITOS  

As familias ou as titoras/es, en relación coa educación dos seus fillos/as, son titulares 

dos seguintes dereitos de convivencia e participación, sen prexuízo dos establecidos 

nas leis orgánicas de educación:  

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

educativa.  

b) A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración 

socioeducativa dos seus fillos/as, para o que se lles facilitará o acceso ao 

profesorado e aos membros do Equipos Directivo.  
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c) A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia.  

d) A ser oídos, nos termos previstos pola Lei 4/2011 de 30 de xuño, nos 

procedementos disciplinarios para a imposición de medidas correctoras de 

condutas contrarias á convivencia dos seus fillos/as.  

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

procedementos de participación directa que estableza a Administración 

educativa.  

 

9.2.- DEBERES  

Os pais, nais ou representantes legais dos alumnos/as teñen pleno dereito a 

participaren na vida do Centro. Para exercer este dereito deben:  

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

colaboración co profesorado e cos colexio.  

b) Coñecer as normas establecidas polos colexio, respectalas e facelas respectar, 

así como respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou 

orientacións educativas do profesorado no exercicio das súas competencias.  

c) Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da Comunidade Educativa.  

d) Colaborar co colexio na prevención e corrección das condutas contrarias ás 

normas de convivencia dos seus fillos/as.  

e) Xustificar as faltas de asistencia e puntualidade tal como se estipula no 

apartado 12.1.3.  

f) Comunicar ao Centro calquera doenza que sufra o alumno/a que poida causar 

contaxio nos demais membros da Comunidade Educativa.  

g) Non enviar o alumno/a ao Centro en caso de doenza ou indisposición que lle 

impida o normal desenvolvemento das actividades.  

En caso de cambio de domicilio, teléfono, etc., deben notifícalo ao centro para ter 

actualizados os seus datos.  

Se dende o centro educativo se detecta neglixencia nas funcións de coidado dos seus 

fillos/as, no cumprimento dos deberes como pais/nais/titores legais do alumnado, e 

logo de esgotadas as vías ordinarias: entrevistas cos pais/nais sobre a educación dos 

seus fillos/as ou ben hai unha nula asistencia ao centro, logo da comunicación por 

teléfono ou por escrito, o centro educativo comunicará a situación aos Servizos Sociais 

do Concello.  

 

9.3.- PROCEDEMENTOS A SEGUIR POLOS PAIS/NAIS  

a) Os pais/nais non poderán exercer no centro ningunha acción sancionadora, 

acosando ou intimidando ao alumnado, ou calquera outro membro da 
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Comunidade Educativa.  

b) Dentro do recinto escolar non está permitido o estacionamento de vehículos.  

c) O espazo destinado para o servizo de transporte escolar, diante da entrada 

principal, é de uso exclusivo dos autobuses durante o tempo de entrada e 

saída do servizo. As familias nese espazo e durante ese tempo non poderán 

estacionar os seus coches.  

d) Durante os recreos as familias non deben permanecer nos patios.  

e) As familias e titores/as do alumnado de Educación Infantil sen transporte 

deberán acompañar ao alumnado ata a entrada correspondente, permitíndose 

o acompañamento ata o momento da entrada sen acceder ao interior do 

edificio.  

f) As familias e titores/as do alumnado de Educación Primaria sen transporte 

deberán acompañar ao alumnado ata que toque o timbre.  

g) Os representantes dos pais/nais no Consello Escolar do centro estarán a 

disposición das familias para recoller e xestionar calquera suxestión ou 

denuncia que a comunidade escolar lle presente.  

 

9.4.- PROXENITORES SEPARADOS OU DIVORCIADOS  

O pai ou a nai separados ou divorciados que non teñan asignados a garda ou custodia 

legal dos seus fillos/as e desexen recibir información sobre o proceso de avaliación 

dos mesmos, deberán solicitala do centro, dirixíndose por escrito ao Director/a, escrito 

que acompañarán de copia fehaciente da sentenza xudicial de separación, divorcio ou 

nulidade.  

Se o fallo da sentenza xudicial de separación, divorcio ou nulidade contivese unha 

declaración expresa sobre o particular, o centro aterase estritamente ao que nela se 

dispoña.  

Se o fallo da sentenza non contivese declaración sobre o particular, o centro remitirá 

información sobre o rendemento escolar do seu fillo/a ao proxenitor/a que non ten 

encomendada a custodia do alumno/a sempre que non sexa privado da patria 

potestade.  

O centro non entregará as notas ao cónxuxe privado ou excluído de patria potestade, 

salvo por orde xudicial. 

No caso de que o centro recibise unha solicitude para facilitar información directa ao 

proxenitor/a que non teña a custodia ou garda legal, nos termos e circunstancias que 

se especifican nos puntos anteriores, comunicará ao pai ou nai que a teña, a 

pretensión do solicitante e concederalle un prazo de 10 días para que poida formular 

as alegacións que estime pertinentes. Indicaráselle que pode ter coñecemento da 
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copia da sentenza achegada polo outro proxenitor/a para contrastar se é a última 

ditada e, por iso, a válida. Transcorrido devandito prazo sen que se formularon 

alegacións ou cando estas non acheguen ningún elemento que aconselle variar o 

procedemento que para estes casos se establecese nas presentes instrucións, o 

centro procederá a facer chegar simultaneamente ao proxenitor/a solicitante copia de 

cantas informacións documentais entregue á persoa que ten a custodia do alumno/a. 

Así mesmo, o profesor/a titor/a e os outros profesores/as poderán facilitarlle a 

información verbal que estimen oportuna. A situación así definida prolongarase 

automaticamente salvo que algún dos proxenitores/as achegase novos elementos en 

relación con modificacións en canto á potestade, garda ou custodia.  

Se o documento informativo prevé a devolución cun "recibido" do proxenitor/a ao que 

vai destinado, este virá obrigado a cumprimentalo e garantir a súa devolución ao 

centro. En caso de reiterado incumprimento desta formalidade o centro non estará 

obrigado a continuar a remisión de devanditos documentos informativos. O pai/nai que 

ten a tutela terá que comunicar por escrito a prohibición de que o outro cónxuxe recolla 

ao neno, achegando a resolución xudicial necesaria.  

 

9.5.- PROXENITORES NON UNIDOS LEGALMENTE POR VÍNCULO MATRIMONIAL 

OU ANÁLOGO  

Os proxenitores que ostenten a patria potestade teñen dereito a estar informados do 

proceso de aprendizaxe dos seus fillos. Xa que logo, o centro está obrigado a garantir 

aposta a disposición da información solicitada relativa ao proceso educativo dos 

menores seguindo o procedemento que se reflicte a continuación:  

− O proxenitor que non ostente a garda e custodia deberá solicitar esta información 

por escrito ao centro, acompañando a esta solicitude, se o centro non conta con ela, 

de copia fidedigna da resolución xudicial na que se recolla que se ostenta a patria 

potestade acompañada dunha declaración responsable de que non se teñen 

producido variacións respecto a dita resolución xudicial.  

− Nos supostos en que o centro xa conte coa resolución xudicial, o proxenitor non 

custodio deberá remitir unicamente a solicitude acompañada da declaración 

responsable de que non se teñen producido variacións respecto a dita resolución 

xudicial, identificando correctamente a resolución xudicial co seu número e data. Os 

proxenitores deberán comunicar ao centro educativo calquera modificación das 

medidas xudiciais que afecten á patria potestade ou á custodia dos menores, coa 

maior brevidade posible. Este dereito de acceso á información sobre os menores vén 

determinado pola patria potestade, polo que só asiste con carácter xeral ás persoas 

que a ostentan, pero non a outros familiares ou persoas que poidan intervir no coidado 
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dos menores, como familiares ou novas parellas dos proxenitores. Porén, os 

proxenitores poden autorizar a que calquera persoa, xa sexa un familiar ou a nova 

parella dalgún dos proxenitores teña acceso á información sobre o menor. Non se 

facilitará ningún tipo de información relativa aos menores ás persoas privadas 

xudicialmente da patria potestade sobre o alumno ou alumna. A modo de exemplo 

enumérase a seguinte información que debe ser subministrada a ambos proxenitores 

(sempre que aquel que non ten a garda e custodia pero si a patria potestade teña 

manifestado a súa vontade de ser informado):  

− Cualificacións escolares, finais e trimestrais.  

− Informe psicopedagóxico.  

− Convocatorias trimestrais, xerais e individuais a reunións de titoría.  

− Calendario escolar, programa de actividades complementarias e extraescolares.  

− Urxencias médicas de carácter grave (que requiran atención sanitaria) acaecidas ao 

alumno en horario escolar. 

− Ausencias, e o seu carácter de xustificadas ou non para o centro, na forma en que 

teña establecido o centro con carácter xeral.  

− Inscrición no servizo de comedor e/ou transporte.  

− Menú do comedor escolar.  

− Calendario de eleccións ao Consello Escolar.  

Non se trata, en absoluto, dunha lista pechada. En xeral asiste aos proxenitores o 

dereito a recibir calquera tipo de información sobre a educación e progreso académico 

dos seus fillos sobre os que ostenten a patria potestade.  

Este dereito de información respecto aos fillos dos que se ostenta a patria potestade, 

refírese unicamente aos datos relativos aos menores, pero non a calquera dato do 

outro proxenitor que figure na documentación do centro, polo que, nos supostos nos 

que un proxenitor solicita copias dalgún documento que figura no centro, no que 

consten datos persoais do outro proxenitor, deberán eliminarse os ditos datos na copia 

que se entregue, para garantir o pleno respecto á protección de datos de carácter 

persoal do outro proxenitor. A tal fin:  

− Farase unha fotocopia na que se eliminarán os datos que se refiran ao outro 

proxenitor, como teléfono, enderezo, lugar de traballo etc. cun corrector que non 

permita a súa lectura.  

− Reproducirase de novo ese documento e entregarase a copia, co fin de que non se 

poida eliminar o corrector e ter acceso aos datos do outro proxenitor.  

 

9.6.- ASOCIACIÓN DE PAIS E NAIS (ANPA) DE ALUMNOS/AS  

A ANPA é un órgano de representación do colectivo das familias que son parte da 
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comunidade escolar.  

O Centro porá a disposición da mesma espazos para as súas reunións e prestará a 

súa colaboración para o desenvolvemento de actividades programadas por esta de 

cara aos membros da comunidade educativa.  

A ANPA poderá:  

1. Elevar ao Consello Escolar propostas para a elaboración do PEC e da 

Programación Xeral Anual.  

2. Elaborar propostas que se poderán incluír nas Normas de Organización e 

Funcionamento do Centro.  

3. Elaborar informes para o Consello Escolar a iniciativa propia ou por encargo 

deste. 

4. Formular propostas para a realización de actividades complementarias.  

5. Informar a todos os membros da Comunidade Educativa das súas actividades.  

6. Informar ao Consello Escolar daqueles aspectos da marcha do Centro que 

consideren oportunos.  

7. Recibir información do Consello Escolar sobre os temas tratados no mesmo, 

así como recibir a Orde do Día de dito órgano antes da súa realización, co 

obxecto de poder elaborar propostas.  

8. Recibir un exemplar do PEC e das Normas de Funcionamento e Organización 

do centro e das súas modificacións.  

9. Coñecer os resultados académicos globais e a valoración que dos mesmos 

faga o Consello Escolar.  

10. Recibir información sobre os libros de texto e os materiais didácticos adoptados 

polo Centro.  

11. Fomentar a colaboración entre todos os membros da Comunidade Educativa.  

12. Utilizar as instalacións do Centro nos termos que estableza o Consello Escolar. 

 

9.7.- CANLES A SEGUIR PARA AS SUXESTIÓNS E QUEIXAS AO CENTRO  

Ante calquera suxestión ou queixa ao Centro os pais e nais deberán seguir o seguinte 

procedemento:  

1º.- Formular a situación ao titor/a do seu fillo/a.  

2º.- De non estar satisfeito coa resposta obtida diríxase á Dirección do Centro.  

3º.- Se das actuacións anteriores non se deriva unha resposta satisfactoria e 

persistise a súa discrepancia pode dirixirse á Inspección Educativa ou outros 

organismos da Consellaría de Educación.  

No caso de que consideren o problema urxente e non poidan ser atendidos polo 

titor/a, poderán solicitar ser atendidos directamente polo Director/a ou, de non ser 
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posible, polo Xefe/a de Estudos ou Secretario/a. 

 

10.- PERSOAL NON DOCENTE  

10.1.- DEREITOS  

Ao persoal de administración e de servizos dos centros docentes, dentro do marco 

legal establecido e no ámbito da convivencia escolar, recoñécenselle os seguintes 

dereitos:  

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

Comunidade Educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas 

funcións.  

b) A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve en 

todo caso a súa integridade física e moral. 

c) A participar, no exercicio das súas funcións, na mellora da convivencia escolar. 

d) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións.  

e) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa. 

 

10.2.- DEBERES  

Son deberes do persoal de administración e de servizos:  

a) 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 todos os membros da Comunidade Educativa.  

b) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas 

contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar.  

c) Informar aos responsables deste Centro e, de ser o caso, á Administración 

educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva esixilo profesional 

sobre a información e as circunstancias persoais e familiares do alumnado.  

d) Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co 

ámbito educativo das que teña coñecemento.  

 

10.3.- FUNCIÓNS  

10.3.1.- Conserxe  

O/a conserxe é un traballador/a a cargo do Concello de Abegondo polo que o seu 

horario de traballo e calendario laboral dependerán do convenio do persoal de dito 

Concello. As funcións a desempeñar polo/a conserxe, tendo en conta as 

características propias e as necesidades específicas deste centro, son:  

a) Apertura e peche das portas e accesos principais do colexio, antes do comezo 
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e despois do remate da actividade escolar.  

b) Control do apagado do alumeado e peche de ventás no momento de peche do 

centro.  

c) Acendido e apagado do sistema de calefacción, e purga dos radiadores.  

d) Recollida e reparto de correspondencia.  

e) Recollida e reparto de documentos e material escolar entre as diversas 

dependencias do colexio.  

f) Realizar, dentro das instalacións do centro, os traslados de mobiliario que 

sexan precisos.  

g) Adquisición, con cargo ao presuposto do Concello, do material necesario para 

realizar as reparacións precisas no colexio.  

h) Realizar as fotocopias, encadernacións e traballos similares que sexan 

necesarios para a actividade escolar e mantemento, non técnico, das 

máquinas.  

i) Custodia das chaves das diversas dependencias e instalacións do centro.  

j) Vixilancia e custodia das instalacións, mobiliario e maquinaria, tanto interiores 

como exteriores, controlando a entrada no colexio das persoas alleas ao 

mesmo.  

k) Realizar pequenas reparacións e/ou reposicións (lámpadas, pechaduras, 

persianas, cristais, cisternas, desatasco de canos, ...).  

l) Limpeza do patio exterior de lixo, maleza... e o seu traslado aos contedores.  

m) Calquera outra función que lle sexa encomendada e que non vulnere o 

convenio do persoal funcionario do Concello. 

 

10.3.2. Persoal auxiliar coidador 

O persoal auxiliar coidador terá as seguintes funcións:  

a) Atender o alumnado nas entradas e saídas do centro docente; nos hábitos de 

hixiene, aseo e alimentación; nos recreos, xogos e tempos de lecer; nos 

cambios de actividade e nas demais necesidades análogas, potenciando nel a 

súa autonomía e inclusión. Esas atencións tamén se estenden ás noites no 

caso de alumnado internado en centros de educación especial.  

b) Realizar os cambios e o control postural que ese alumnado necesite.  

c) Facilitar os traslados polos espazos do centro.  

d) Contribuír ao seu coidado durante todo o período lectivo, mesmo dentro da 

aula cando resulte necesario.  

e) Colaborar na atención dese alumnado durante o tempo de recreo, xogo e/ou 

lecer.  
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f) De ser o caso, atender o alumnado durante o servizo de comedor, así como no 

tempo inmediatamente anterior e posterior a ese servizo.  

g) Nos casos excepcionais que resulte necesario, acompañar na ruta escolar o 

alumnado que requira da presenza do persoal auxiliar coidador.  

h) Colaborar nas actividades complementarias nas que participen a alumna ou o 

alumno.  

i) Participar, logo da debida convocatoria, nas reunións nas que se aborden 

temas relacionados co alumnado que atende, colaborando nas liñas de 

coordinación establecidas polos equipos docentes que corresponda e polo 

departamento de orientación.  

j) Calquera outra de análogo contido ou que teña relación coas funcións 

anteriores.  

k) A intervención profesional do persoal auxiliar coidador será gradual, de maior a 

menor atención, en función do nivel de autonomía que o alumnado que atende 

vaia adquirindo.  

 

11.- HORARIOS  

11.1.- HORARIO DO CENTRO  

O Centro ten xornada partida. O horario lectivo será de 9:45 a 13:15 e de 15:00 a 

16:30 horas.  

O centro abrirase ás 07:00 horas para recibir ao alumnado que vai ao programa 

“Madrugadores”do Concello. O alumando que ven da casa irá entrando segundo vaian 

chegando, non antes das 9.30 horas. 

 A distribución horaria por sesións será a seguinte:  

 

SETEMBRO E XUÑO DE OUTUBRO A MAIO 

1º sesión 9.45-10.30 1º sesión 09:45 - 10:45 

2ª sesión 10.30-11.15 2ª sesión 10:45 - 11:35 

3ª sesión 11.15-12.00 Recreo 11:35 - 12:05 

Recreo 12.00-12.25 Hora de ler 12:05 - 12:30 

Hora de ler 12.25-12.45 3ª sesión 12:30 - 13:15 

4º sesión 12.45-13.30 4º sesión 15:00 - 15:45 
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5ª sesión 13.30-14.15 5ª sesión 15:45 - 16:30 

 

 

11.2.- HORARIO DO PROFESORADO  

O horario do profesorado segue as instrucións da Consellería de Cultura, Educación e 

Universidade segundo a ORDE do 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada 

de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas 

reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.  

 

11.2.1.- HORARIO LECTIVO  

A xornada semanal do persoal funcionario docente e persoal laboral que imparte as 

ensinanzas de Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Especial será de 

trinta e sete horas e media, das cales dedicaranse trinta horas ás actividades do 

centro con presenza no mesmo. Das ditas horas, 25 terán carácter lectivo, a razón de 

cinco horas diarias, de luns a venres. Computarán como horario lectivo as gardas e as 

gardas de recreo. As actividades a realizar nas horas sen docencia directa 

dedicaranse a apoios, gardas para substituír as ausencias do profesorado e 

coordinacións dos distintos equipos.  

No caso de festividades (Magosto, Entroido, Fin de curso, saídas, …. o horario do 

profesorado será o establecido pola Xefatura.  

 

11.2.2.- HORARIO NON LECTIVO  

O horario de dedicación directa ao centro que non corresponda a tarefas lectivas 

destinarase, entre outras, a actividades relacionadas coas titorías e orientación do 

alumnado, titorías de pais e nais, gardas cando non teñan o carácter de lectivas, 

reunións de equipos de ciclo, departamento, sesións de avaliación, dinamizacións, 

participación en reunións de órganos colexiados e reunión para a elaboración ou 

modificación de documentos de planificación e para a súa avaliación. Este horario 

farase todos os días de 13:15 a 14:15 horas. 

 

11.2.3.- HORARIO SEMANAL DE NON OBRIGADA PERMANENCIA NO CENTRO.  

O resto da xornada semanal (sete horas e media) de non obrigada permanencia no 

centro, destinarase ao perfeccionamento e á formación, á preparación de actividades 

docentes e á atención doutras actividades inherentes á función docente.  

 

11.3.- HORARIO DO ALUMNADO  
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Para a distribución horaria das materias do alumnado seguirase o Decreto 155/2022, 

do 4 15 de setembro, polo que se establece o currículo da educación Autónoma de 

Galicia e o Decreto 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e 

o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia 

 

12.- NORMAS DE CONVIVENCIA 

A convivencia no centro implica o respecto a todas as persoas que integran a 

Comunidade Educativa, por iso temos que facer gardar unhas normas básicas nas que 

prime a autorresponsabilidade e o compromiso mutuo de respectar e garantir as dos 

outros. Todos os profesores e todas as profesoras responsabilizaranse do 

cumprimento das normas de convivencia do centro.  

 

12.1.- NORMAS DE CARÁCTER XERAL, PARA USO DOS ESPAZOS, DE 

INSTALACIÓNS E RECURSOS DO CENTRO  

Todos os membros da Comunidade Educativa están obrigados a respectar os 

espazos, horarios e recursos do centro.  

 

12.1.1.- ENTRADAS 

 • O recinto escolar abrirase ás 9:30 horas.  

• Tras entrar no recinto escolar o alumnado de Educación Primaria e Infantil dirixirase 

directamente ás súas aulas. O toque da serea que será ás 9:45 horas.  

• Unha vez dentro do recinto escolar ningún alumno/a poderá saír del sen ir 

acompañado dun adulto e coa autorización expresa dun profesor/a.  

• O profesorado farase cargo do alumnado que chega no transporte escolar segundo 

as quendas establecidas na PXA.  

• Por cuestións organizativas non estará permitido xogar nas pistas antes da hora de 

comezo da actividade lectiva.  

• Unha vez que toque a serea, ás 9:45 horas, o profesorado que ten clase a primeira 

hora farase cargo do alumnado da aula correspondente.  

• Á hora de entrada na clase despois do recreo, á chamada da serea, os alumnos e 

alumnas dirixiranse á entrada principal do edificio para subir ordenadamente ás súas 

respectivas aulas acompañados polo titor ou mestre correspondente.  

● Á hora de entrada despois de comer, o alumnado non usuario do comedor 

escolar non poderá acceder ao centro ata as 14:55 horas.  

 

12.1.2.- SAÍDAS  

• A saída será ás 16:30 horas. Para conseguir unha saída fluída e ordenada, cada 
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profesor ou profesora controlará a saída da súa clase.  

A saída será por ciclos de forma ordenada:  

- Ás 16:25 sairán infantil e ás 16:30 primaria en orde segundo vaian estando 

preparados. 

Á hora de mediodía, o alumnado que utiliza o servizo de comedor escolar dirixirase ao 

comedor, onde quedará baixo a custodia do monitor/a ou monitores/as.  

● O alumnado que non usa comedor escolar será entregado ás 13:15 aás súas 

familias (14:15 en setembro e xuño).  

• Os alumnos e alumnas non usuarios de transporte escolar serán recollidos nas 

instalacións do colexio ao rematar as clases lectivas, actividades extraescolares e 

excursións ou visitas culturais polas persoas responsables dos alumnos/as 

escolarizados Estes poderán autorizar formal e expresamente a outro adulto a recoller 

aos pequenos, cubrindo unha ficha cos datos persoais da persoa autorizada e 

entregándoa na Secretaría do Centro. No suposto de pais e nais separados ou 

divorciados, seguirase as determinacións previstas na sentencia xudicial, convenio 

regulador ou acordo provisional, que terán que presentar no colexio. A persoa 

encargada de recoller ao alumno/a será a que teña ao seu favor a garda e custodia do 

mesmo ou o adulto aos que ela autorice expresamente, agás nos días de visita 

asignados ao outro proxenitor, nos cales poderá recoller ao seu fillo ou a súa filla.  

• Os alumnos e alumnas non poden saír do recinto escolar durante o horario lectivo, 

sen a debida autorización do profesor ou profesora correspondente e sen xustificación 

escrita (ANEXO III) do pai, nai ou titor/a legal, acolledores ou proxenitores separados 

que exerzan a garda e custodia, que deberá recoller persoalmente ao seu fillo ou filla 

no centro. 

• No caso de que veñan recoller a un alumno/a en horario lectivo deberase controlar 

que a persoa conta coa autorización de recollida do alumno/a. No caso de que non 

exista esa autorización chamarase á familia.  

• Unha vez rematado o horario lectivo ningún alumno/a poderá volver subir á aula.  

• É obriga das familias recoller ao alumnado con puntualidade ao remate das 

actividades escolares e servizos complementarios polo que os responsables dos 

nenos/as ou os adultos terán a obriga de reportar ao colexio calquera demora que 

poidan sufrir. De producirse un retraso, intentarase a comunicación telefónica. De non 

obter resposta ou ser esta non axeitada, e transcorridos 30 minutos, avisarase á 

Policía Local ou a Garda Civil. A reiteración en máis de 4 ocasións desta última 

circunstancia poderá dar lugar á comunicación dos feitos ao Servizo Provincial de 

Menores que corresponda, para os efectos da apertura dunha investigación sobre o 

abandono de menores, e no caso de servizos complementarios pode ocasionar a 
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perda dese servizo, a criterio do Consello Escolar.  

 

12.1.3.- CONTROL DE ASISTENCIA  

A lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da Comunidade Educativa, 

dispón que é un deber básico do alumnado “Asistir a clase con puntualidade e co 

material preciso”.  

A Orde do 22 de xullo de 1997 no seu capítulo IV establece que “O primeiro deber dun 

alumno/a é asistir a clase con puntualidade e cumprir e respectar os horarios. A 

aplicación do proceso de avaliación continua do alumnado require a súa asistencia 

regular ás clases e actividades programadas para as distintas áreas que constitúen o 

plan de estudos. Por isto, a falta de asistencia á clase ou de puntualidade de forma 

reiterada pode provocar a imposibilidade da aplicación correcta dos criterios xerais de 

avaliación e a propia avaliación continua. Neste caso, o alumnado afectado deberá 

someterse a probas de avaliación extraordinarias.  

Cada profesor/a-titor/a levará un rexistro diario das faltas de asistencia e puntualidade 

dos alumnos/as, que rexistrarán no programa XADE (xustificadas e non xustificadas, 

cada semana), e deberán aparecer nos boletíns trimestrais de información ás familias.  

Os profesores/as especialistas informarán aos titores/as das faltas dos alumnos/as nas 

súas sesións.  

Nas diferentes reunións de pais e nais de principio de cada curso o profesor/a-titor/a 

insistirá ante as familias na importancia de que os alumnos/as sexan puntuais nas 

entradas ao colexio para afianzar este hábito educativo. Informarase ás familias das 

consecuencias que se derivan das faltas de asistencia e puntualidade inxustificadas.  

 

12.1.3.1.- Xustificación de faltas de asistencia  

As faltas de asistencia e puntualidade deberán xustificarse seguindo o procedemento 

que se desenvolve nos seguintes puntos dentro dos 4 días naturais posteriores ao día 

da falta. De non achegarse o xustificante pertinente nese prazo considerarase a falta 

como non xustificada.  

A non xustificación de faltas de asistencia ou puntualidade pode constituír unha falta 

de conduta contraria á convivencia tal como se establece no apartado e conlevar as 

medidas correctoras que se establecen no apartado. 

 

12.1.3.1.1- Faltas de asistencia  

Tal e como se estipula no apartado 9.2. (Deberes das familias) os responsables do 

alumnado teñen a obriga de xustificar as faltas de asistencia.  

As faltas de asistencia deben ser xustificadas por escrito polo pai, nai ou das persoas 
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titoras legais ou gardadoras, mediante correo electrónico, abalar, axenda ou 

telefonicamente. 

Con carácter xeral, teñen a consideración de xustificables as seguintes faltas de 

asistencia a clase do alumnado:  

a) Citacións que impliquen un deber inescusable, sendo xustificable o tempo 

necesario. 

b) Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao.  

c) Tramitación de documentos oficiais, presentación a exames e probas oficiais 

ou similares, sendo xustificable o tempo necesario.  

d) Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de 2 días lectivos.  

e) Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica. • No caso de 

faltas de asistencia a clase do alumnado non contempladas no apartado 

anterior, quedará a criterio da dirección do centro educativo a consideración 

das excepcionais circunstancias que concorran para a súa xustificación ou non. 

En todo caso, deberá garantirse o dereito á escolarización da alumna ou do 

alumno.  

A xustificación das faltas de asistencia irá acompañada, segundo proceda, por:  

● Xustificante médico, no caso de enfermidade propia ou grave dun familiar de 

primeiro ou segundo grao.  

● Documento acreditativo, no caso de deberes inescusables, presentación a 

exames ou morte de familiares de primeiro ou segundo graos.  

● Calquera outro documento acreditativo da circunstancia que xustifique a 

ausencia.  

No caso de 3 faltas de asistencia non xustificadas dalgún alumno ou alumna, o 

profesor-titor ou a profesora-titora convocará ao pai, nai ou as persoas titoras legais ou 

gardadoras a unha reunión titorial para analizar a situación que se está a producir 

polas citadas faltas de asistencia a clase e buscar unha solución a esa situación e 

evitar, de ser o caso, que se abra o expediente de absentismo (ANEXOS I e II do 

Protocolo Educativo para a prevención e o Control do Absentismo Escolar).  

Se despois desta reunión a situación de absentismo non se reconduce o profesor-titor 

ou a profesora-titora proporá, co visto e prace da dirección, o inicio dun expediente de 

absentismo.  

O inicio dese expediente deberá realizarse, como máximo, dentro dos 7 días naturais 

á data na que se superaron as 3 faltas de asistencia sen xustificar comunicando a 

situación á Xefatura de Estudos (ANEXO III do Protocolo Educativo para a prevención 

e o Control do Absentismo Escolar) e convocará novamente ao pai, nai ou as persoas 

titoras legais ou gardadoras para outra entrevista na que lle informará da apertura do 
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expediente, analizarase a situación creada e tratarase de buscar unha solución. 

(ANEXOS IV e V do Protocolo Educativo para a prevención e o Control do Absentismo 

Escolar)  

As comunicacións ou citacións ao pai, nai ou as persoas titoras legais ou gardadoras 

das distintas convocatorias anteriormente citadas poderán facerse vía carta ou email 

debendo quedar rexistradas en papel e levantarase acta de cadansúa reunión 

realizada. En casos excepcionais poderase facer a través dunha chamada telefónica, 

facendo constar este feito no anexo de convocatoria correspondente.  

 

12.1.3.2.- Faltas de puntualidade  

● As nenas e nenos deberán chegar ao colexio con puntualidade.  

● As portas de entrada ao centro pecharanse ás 10:00 horas. A partires desta 

hora poderase acceder ao centro pola porta principal debendo chamar ao 

timbre.  

● Catalógase como falta de puntualidade a incorporación ás actividades lectivas 

logo de que pechen as portas e se inicien as actividades docentes por mor das 

distorsións que esta incorporación representa para o desenvolvemento da 

clase.  

● Se, por algún motivo, un neno/a chega tarde á clase, a persoa que o acompañe 

deberá comunicar a súa chegada e xustificar a falta na Secretaría onde se 

encargarán de que o neno/a se incorpore ao seu grupo.  

● As faltas de puntualidade reiteradas sen xustificar, comunicaranse á Dirección 

que mediante carta invitará aos pais, nais ou titores/as legais para que as 

xustifiquen. De non xustificalas, a Dirección amoestará verbalmente á familia. 

De persistir a falta de puntualidade, a familia será amoestada por escrito. De 

non corrixirse a situación a Dirección comunicará os feitos á Inspección de 

Educación e aos Servizos Sociais do Concello, tal e como está recollido na 

lexislación, para que se tomen as medidas pertinentes. Informarase así mesmo 

ao Consello Escolar e á Comisión de Convivencia.  

 

12.1.4.- RECREOS  

 O alumnado de Educación Infantil e Primaria gozará dun recreo de trinta 

minutos. Para o alumnado de Educación Infantil poderán programarse ademais 

segmentos de lecer con actividades ou xogos dirixidos en períodos que non 

superen globalmente os trinta minutos.  

 No recreo de Infantil haberá un profesor/a de garda por cada 25 alumnos/as. No 

recreo de Primaria haberá alomenos un profesor/a por cada 50 alumnos/as, tal 
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como establece a lexislación vixente. As quendas de garda estarán expostas no 

taboleiro na sala de profesores.  

 Os luns e venres organizaranse xogos e actividades organizados polo DO 

fomentando a cooperación e convivencia entre alumnado de diferentes niveis. 

Con estas actividades buscarase a integración daqueles nenos e nenas que por 

diversas circunstancias podan verse dalgún xeito “illados” á hora de xogar e 

tamén se buscará a reflexión co alumnado que nalgún momento poida resultar 

dalgún xeito conflictivo. A finalidade e conseguir un clima de benestar e 

convivencia nos patios. 

 Os martes, mércores e venres o alumnado xogará libremente e farase rotación 

de patios para que todo o alumnado poida xogar cada día nun espazo diferente.  

 Os alumnos/as deberán baixar todos ao patio. Excepcionalmente poderán 

quedar alumnos/as na clase rematando traballos, facendo actividades de 

carácter extraordinario ou cumprindo unha sanción pero sempre baixo a 

supervisión dun profesor/a.  

 O profesor/a que estea na clase anterior ao recreo acompañará ao alumnado ao 

patio.  

 Cando non se poida saír ao patio, debido ás inclemencias meteorolóxicas, o 

alumnado permanecerá nas súas aulas realizando actividades lúdicas, baixo a 

tutela do profesor ou profesora de garda. Os alumnos/as de Educación Infantil e 

o primeiro ciclo de primaria ao seu.  

 Nos recreos deberá observarse un comportamento respectuoso cos 

compañeiros e compañeiras, estando dispostos a colaborar nos xogos e axudar 

ao que o necesite, evitando os xogos perigosos que poidan danar aos alumnos e 

alumnas ou ás instalacións. Ante calquera problema ou incidencia, o alumnado 

deberá dirixirse ao profesorado de garda que procederá a tomar as medidas 

oportunas para resolver a cuestión.  

 Todo alumno ou alumna que reciba un golpe ou se produza algunha ferida 

deberá acudir ao profesorado que estea no patio.  

 Neste tempo utilizaranse os servizos da planta baixa e non se empregarán estes 

espazos para xogar.  

 Os alumnos e alumnas non poderán saír do recinto escolar nin subir ás aulas 

sen permiso dun profesor ou profesora.  

 En caso de que caia algún balón fóra do recinto escolar, comunicaráselle ao 

profesorado de vixilancia para que vaia recollelo.  

 Utilizaranse sempre os contedores ou papeleiras para botar os residuos de 

comida, papeis, bolsas, etc. procurando non tirar nada ao chan.  
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 Respectaranse en todo momento as zonas dedicadas a xardín, árbores, material 

deportivo, etc.  

 O alumnado irá directamente para as súas aulas cando entra a clase despois do 

recreo.  

 Estableceranse quendas por cursos para limpar o patio un día de cada semana. 

 Para acudir á biblioteca respetaranse os aforos e os días de acceso prioritario 

dos ciclos.  

 

12.1.5.- LIBROS DE TEXTO E MATERIAL DIDÁCTICO DO ALUMNADO  

Calquera decisión ou iniciativa sobre a elección de libros de texto realizarase 

preferentemente polo equipo de nivel sendo aprobada polo claustro e comunicada ao 

consello escolar.  

Na primeira quincena de xuño a relación de libros e material didáctico será exposto 

nos taboleiros do centro. Unha copia da citada relación enviarase a Inspección 

Educativa antes do 20 de xuño.  

Os libros de texto que se utilicen non poden ser substituídos antes de transcorrer un 

mínimo de 6 anos, agás que, por circunstancias excepcionais ou de carácter 

pedagóxico sexa aconsellable. Neste caso deberase obter a correspondente 

autorización da Dirección territorial de educación, logo da solicitude realizada pola 

dirección do centro antes do 15 de maio, se así o acordan o claustro e o consello 

escolar.  

En educación infantil dadas as características dos materiais curriculares desta etapa, 

permítese a substitución cando o equipo de ciclo o estime convinte.  

 

12.1.5.1.- Axudas para a adquisición de libros de texto:  

O Decreto 11/2009 de 8 de xaneiro (DOG do 29 de xaneiro) establece unhas axudas 

para a adquisición de libros de texto para alumnos/as de centros sostidos con fondos 

públicos. Anualmente publícase no DOG a orde que desenvolve este decreto para 

alumnos de 1º e 2º de Ed. Primaria. Esta orde inclúe o sistema de préstamo de libros 

para o alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria 

 

12.1.5.3.Educación Dixital  

O alumnado de 5º e 6º dispón dun ordenador para traballar na plataforma E- dixgal. O 

resto do alumnado de primaria conta cun espazo na aula virtual . 

Dende os equipos de Biblioteca e TICS lévanse a cabo actividades ALFIN para o 

desenvolvemento da competencia informacional con múltiples recursos STEAM. 
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12.1.6.- PERMANENCIA NAS AULAS  

A aula é un lugar de traballo e estudo, polo que se manterá limpa e ordenada, baixo 

ningún concepto se consentirá estragar ou pintar mesas, cadeiras, … Cada alumno/a, 

e o grupo colectivamente, será responsable do coidado e mantemento da aula na que 

realizan as súas tarefas, e está obrigado individual ou colectivamente, se é posible, a 

determinar o autor/a dos feitos e a reparar os danos causados ou facerse cargo dos 

custos económicos da súa reparación. Todo deterioro provocado por un uso indebido 

deberá ser reparado, e, no seu caso, aboado polo seu autor ou autores. Gardarase 

silencio e prestarase atención na realización dos traballos que sinale o profesor/a. No 

caso de ausencia momentánea dun profesor/a, o grupo-clase gardará orde para non 

molestar ás demais clases. Farán o mesmo no cambio de clase. Ningún alumno/a se 

ausentará da aula sen permiso do profesor/a. Como norma xeral, non se poderá ir ao 

baño, agás con permiso do profesor/a. Non se utilizarán aparellos electrónicos ou 

teléfonos móbiles durante a xornada escolar. Non traer ao centro obxectos cos que 

poidan facerse dano a si mesmos ou a os demais. De non chegar o profesor/a a 

algunha das sesións un dos alumnos/as avisará a un membro do Equipo Directivo. 

Faranse filas á hora de moverse a outra clase para algunha materia ou actividade, 

procurando non molestar ao moverse polos corredores. Non se permitirá que se 

consuman lambetadas, agás en actividades programadas polos docentes que 

correspondan. Exclúense todos aqueles casos que estean baixo prescrición médica. 

Durante as clases e segundo as idades dos nenos e nenas iranse reducindo 

gradualmente as saídas aos servizos. O alumnado absterase de se asomar polas 

ventás, así como de tirar papeis ou calquera outro tipo de obxectos a través delas. Ao 

rematar a xornada as fiestras da aula quedarán pechadas, as luces apagadas, a clase 

quedará ordenada e as cadeiras colocadas enriba das mesas para facilitar a limpeza. 

Se un alumno ou alumna impide o desenvolvemento dunha clase o profesor/a poderá 

tomar a decisión de facelo ou facela comparecer ante o Xefe/a de Estudos ou o 

Director/a.  

Nese caso daranse os seguintes pasos:  

a) profesor/a que estea nese momento co alumno/a escribirá na axenda deste 

a incidencia ocorrida. O alumno/a deberá presentarse con esa nota ante a 

Dirección.  

b) A persoa directiva de garda fará constar no rexistro de incidencias o nome 

e curso do alumno/a así como o motivo e a hora na que foi enviado á 

Xefatura.  

c) A persoa titora acordará co Xefe/a de Estudos as medidas a tomar que 

serán postos en coñecemento dos pais, nais ou titores legais do alumno/a 
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así como o/os incidente/s acaecidos.  

 

12.1.7.- CAMBIOS DE AULA  

Nos cambios de clase os alumnos/as permanecerán na aula sen alborotar. Os 

profesores/as especialistas irán buscar aos alumnos/as a aula correspondente e logo 

acompañaranos ao remate da sesión. Aqueles profesores/as que teñan que cambiar 

de aula procurarano facer puntualmente. Os profesores/as-titores/as que non teñan 

outra actividade en aula distinta á que están nese momento, deberán esperar co 

alumnado ata que chegue o profesor ou profesora que vai impartir clase nesa aula. 

 

12.1.8.- CORREDORES  

Polos corredores e escaleiras, andarase ordenadamente, sen correr e sen gritar, para 

non entorpecer o normal desenvolvemento das clases. Procurarase subir e baixar as 

escaleiras pola dereita para evitar interferencias coas persoas que se despracen no 

senso contrario. Non se poderá entrar nas aulas dos outros cursos sen autorización. 

Evitarase que o alumnado ande polos corredores nas horas de clase.  

As saídas aos servizos serán só nos casos precisos, habendo máis flexibilidade nos 

primeiros cursos de E. Primaria e intentando na medida do posible, que sexa nos 

cambios de sesión para non entorpecer o desenvolvemento da actividade docente.  

 

12.1.9.- SERVIZOS HIXIÉNICOS  

Deben conservarse decorosamente todas as instalacións dos servizos tendo coidado 

de non botar obxectos que os poidan atascar, non tirar auga no chan, non golpear e 

pintar as portas, etc. Quen abra unha billa para lavarse ou beber auga, deberá cerrala 

antes de marchar e deixar o lavabo limpo. Se alguén rompe un obxecto como cadeas, 

billas, cristais, etc., deberá comunicalo inmediatamente ao seu profesor/a. Se a rotura 

é consecuencia dun mal uso, o causante ou os causantes quedarán obrigados a 

abonar o importe das reparacións.  

 

12.1.10.- HORARIO DE ATENCIÓN A PAIS E NAIS 

O horario de atención ás familias por parte das titoras e titores é os venres de 13:15 a 

14:30.  

Este horario pode flexibilizarse atendendo ás características, necesidades e realidade 

laboral de cada familia.  

 

12.1.11.- USO DAS INSTALACIÓNS DO CENTRO 

O noso centro atense ó establecido pola orde 22 de xullo de 1997 (DOG do 2 de 
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setembro), que establece dous tipos de procedementos: 1. Para a utilización das 

instalacións do centro por persoas alleas á comunidade escolar do centro, 

presentarase a solicitude ante a dirección do centro, que solicitará do Consello Escolar 

o preceptivo informe para a súa posterior tramitación á Delegación Provincial de 

Educación, que resolverá o que proceda, logo do informe da inspección educativa. 2. 

Para uso ocasional e con carácter excepcional, o director poderá autoriza-lo uso das 

instalacións sempre que non se altere o normal desenvolvemento das actividades 

docentes. A utilización das instalacións por parte das asociacións de pais de alumnos, 

culturais, antigos alumnos e as súas federacións, sindicatos, movementos de 

renovación pedagóxica e grupos de profesores, so require a solicitude previa ó director 

do centro, cunha antelación mínima de tres días. En ámbolos dous casos esixiráselles 

ós responsables da organización das actividades que respecten ó máximo as 

instalacións e mobiliario do centro, debendo facerse cargo dos desperfectos que 

poidan ocasionar ó mesmo. 

 

12.1.13.- NORMAS PARA A UTILIZACIÓN DA BIBLIOTECA  

A Bib2ioteca é unha zona de uso común, aberta a todos os membros da comunidade 

educativa do Centro nos horarios que se establecerán na PXA. Cada titoría terá 

asignada unha hora semanal para uso da Biblioteca, podendo usala para o préstamo 

de libros aos seus alumnos/as ou calquera outra actividade programada. A súa 

utilización terá como fin espertar e estimular o interese dos alumnos/as pola lectura, 

así como ofrecer materiais de consulta e entretemento. A Biblioteca é o lugar para 

consultar, ler, investigar,  facer préstamos de libros e actividades programadas polo 

equipo de biblioteca. Non é lugar para realizar deberes ou cumprir castigos. No uso da 

Biblioteca respectaranse as seguintes normas:  

● Pódese falar nun ton baixiño, non está permitido berrar.  

● Non se pode comer.  

● Os alumnos/as non poderán estar sos, deberán estar acompañados por un 

profesor/a.  

● Os libros non se poden manipular coas mans sucias e non se deben escribir, 

subliñar ou pintar.  

● Os materiais trataranse co máximo coidado e evitarase o seu deterioro ou 

extravío, se os libros sofren algún deterioro ou extravío, o lector/a deberá 

mercar outro igual ou abonar o seu importe.  

● Ao rematar a sesión de biblioteca, o profesor ou profesora procurará que o 

alumnado deixe os materiais ben colocados no seu lugar correspondente.  

● Todos os préstamos terán que ser rexistrados pola bibliotecaria ou persoa 
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responsable nese momento.  

● A duración dos préstamos serán dunha semana, podendo prorrogarse este 

prazo a quince días.  

● Ao finalizar o curso, todos os fondos emprestados deberán de ser devoltos 

obrigatoriamente.  

● O ordenador para a xestión só se poderán utilizar por parte dos membros do 

equipo ou do alumnado colaborador coa supervisión dun membro do equipo. 

● Deberá respetarse o aforo nas horas de recreo.  

 

12.1.14.- NORMAS DE USO E COIDADO DOS PORTÁTILES ABALAR  

Os portátiles Abalar nas aulas de 5º e 6º de Educación Primaria pertencen á 

Consellería de Educación no marco do Proxecto Abalar. Cada alumno/a destas aulas 

recibirá un portátil debidamente identificado do que será responsable. Os equipos 

permanecerán sempre no centro que é o depositario dos mesmos por delegación da 

Consellería de Educación.  

a) Normas de Uso e Coidado:  

● Cando se estea a traballar co equipo, colocalo nun lugar estable a salvo de 

posibles incidencias: caídas, golpes, evitando posibles caídas de obxectos 

sobre el e de calquera outra circunstancia na que perigue a integridade física 

do aparello.  

● Non colocar obxectos de ningunha clase sobre o portátil nin cando estea aberta 

nin cando estea pechada a tapa.  

● Non coller o portátil pola pantalla, sempre debe transportarse colléndoo pola 

base.  

● Evitar tocar a pantalla con obxectos que podan danala ou raiala.  

● Evitar a exposición do portátil ó sol, á chuvia e ás fontes de calor; por exemplo, 

non colocalo a carón dun radiador.  

● Non sacar o equipo da aula salvo indicacións expresas do docente para o seu 

uso educativo en instalacións diferentes á aula ordinaria.  

● Cando haxa que trasladar o portátil polo centro deberá de facerse con todo o 

coidado posible, evitando correr e procurando levalo ben suxeito.  

● portátil terá que estar no carro de carga cando non se estea a utilizar.  

b) Organización do Uso do Portátil na Aula:  

● Antes de coller o portátil o alumno/a deixará a súa mesa libre, para evitar ter 

que deixalo en situación de equilibrio precario.  

● Serán os alumnos/as responsables do reparto dos portátiles os que se 

levanten, collan os equipos, identifiquen aos seus usuarios pola etiqueta 
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correspondente e os repartan. Ningún outro alumno/a se levantará ao carro 

para evitar posibles caídas e optimizar os tempos de reparto.  

● alumno/a non collerá e acenderá o portátil ate recibir a orde expresa do 

profesor/a e tralas indicacións oportunas da dinámica de traballo.  

● Cando o profesor/a teña que interromper o traballo do alumnado para dar unha 

explicación, baixaranse as tapas dos portátiles sen chegar a pechalos para que 

non entren en suspensión.  

● Cando o alumno/a teña que ausentarse temporalmente da aula, baixará 

totalmente a tapa do portátil para evitar posible golpes e aforrar batería.  

● Cando se produza unha incidencia no manexo do portátil e o alumno/a precise 

axuda do profesor/a, procurará non interromper o traballo nin as explicacións 

que nese momento se estean a desenvolver na aula de clase. Agardará ao 

momento oportuno.  

● Cada alumno/a será responsable do correcto mantemento no escritorio, dos 

cartafoles e arquivos da súa conta, velando pola súa orde e a súa 

conservación.  

● Cada alumno/a será responsable de gardar o traballo e, se é o caso, de apagar 

correctamente o portátil ao finalizar a clase. 

c) Uso Responsable e Respectuoso do Portátil e as Aplicacións  

● Cada alumno/a é totalmente responsable do que faga co seu portátil. Terán 

consideración de faltas graves ou moi graves, en función das circunstancias 

nas que se producen os feitos e das súas consecuencias, as seguintes:  

● Modificar a configuración do sistema operativo e violar as restricións que teña o 

portátil.  

● Queda prohibido a instalación de calquera programa, aplicación ou ferramenta 

tecnolóxica que non estea solicitada ou autorizada polos docentes dentro do 

uso educativo do equipo.  

● uso de rede do centro terá sempre unha finalidade educativa. Queda por elo 

prohibido o acceso a páxinas cuxos contidos non sexan de carácter educativo, 

nomeadamente páxinas de contidos violentos ou pornográficos.  

● A consulta, utilización ou modificación de contas doutra persoa.  

● Calquera intento de danar equipos, materiais, datos ou programas. O 

vandalismo sobre este material comportará a cancelación dos privilexios de 

uso do portátil e a obriga de reposición dos costos orixinados pola reparación 

do hardware, software ou sistema.  

● Deberase empregar unha linguaxe apropiada; as palabras malsoantes, os 

insultos racistas e calquera outra expresión inadecuada están prohibidas e 
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serán obxecto das correccións disciplinarias establecidas ao respecto na 

apartado de sancións.  

● Transmitir ou ver imaxes obscenas ou material ilegal.  

● A falsificación de documentación ou o seu intento.  

● É obrigatorio entregar o portátil ao profesor/a que o solicite para a súa revisión, 

podendo aplicarse as sancións aquí recollidas se se detecta un mal uso ou 

incumprimento do marco normativo.  

d) Consecuencias do Incumprimento das Normas:  

● usuario/a que viole este marco normativo, estará suxeito/a á suspensión 

temporal ou definitiva dos seus dereitos de utilización do portátil e da 

rede/sistema, e ás correspondentes sancións disciplinarias, recollidas no 

apartado de sancións segundo o tipo de falta (estrago de material, agresión a 

membros da comunidade, etc.).  

● Se un alumno/a provoca avarías debidas ó uso indebido ou ó coidado pouco 

esmerado ou realiza un uso contrario aos obxectivos educativos establecidos, 

procederase a retirarlle o equipo polo tempo que se considere oportuno.  

● En casos moi graves ou reincidencia poderá serlle retirado definitivamente o 

equipo, arbitrando medidas complementarias para que cumpra os obxectivos 

académicos.  

● En caso de avarías provocadas, será o alumno o que terá que aboar o custe 

das mesmas, retirándolle o equipo ata que satisfaga a cantidade 

correspondente. e) Así pois, as sancións que se poderán contemplar, en 

función da gravidade da falta ou incumprimento da normativa serán as que a 

continuación de sinalan:  

● A retirada temporal ou definitiva do portátil.  

● Unha sanción económica que se determinará en cada caso tendo en conta a 

natureza e gravidade do dano causado.  

● As referentes ao coidado do material recollidas nas normas de organización e 

funcionamento. 

 

12.1.15.- NORMAS PARA A UTILIZACIÓN DO MATERIAL E INSTALACIÓNS 

DEPORTIVAS 

● O material de Educación Física estará ao cargo do profesorado de Educación 

Física. • No ximnasio empregarase calzado adecuado e limpo para evitar o 

deterioro deste.  

● Durante o desenvolvemento das clases de Educación Física, por motivos de 

seguridade, o alumnado non poderá ter ningún tipo de xoia ou complemento 
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que supoña un risco para eles ou para os compañeiros/as. Deberán traer 

chandal e calzado deportivo.  

● O alumnado que non poida realizar actividade física deberá presentar o 

certificado médico pertinente.  

 

12.1.16.- NORMAS PARA A UTILIZACIÓN DO SERVIZO DE REPROGRAFÍA  

● O uso das fotocopiadoras e das impresoras está restrinxido ás tarefas 

pedagóxicas e administrativas.  

● Se excepcionalmente algún membro da Comunidade Educativa precisa copias 

para uso particular, poderá solicitalo á Dirección.  

● Procurarase, sempre que sexa posible, facer copias a dobre cara polo aforro 

en papel que supón.  

● Para facilitar o traballo da Conserxería e mellorar o servizo, pídese que o 

profesorado planifique ben o traballo para minimizar o número de fotocopias e 

a realización das mesmas. A ser posible, facelas cun día de adianto e sobre 

todo, non as pedir ao momento, salvo que sexa estritamente necesario. 

 

12.1.17.- PLANIFICACIÓN DA XESTIÓN ECOLÓXICA DE RECURSOS  

Un centro educativo ten que ser un exemplo de xestión ecolóxica tanto na utilización 

de enerxías como na utilización de materiais e a súa posterior reutilización ou 

reciclaxe.  

 

12.1.17.1.- Plan de xestión ecolóxica de enerxías e materiais  

Este centro para o seu normal funcionamento precisa electricidade para 

iluminación,para quentar auga e para subministrar enerxía a diversos tipos de 

máquinas. Tamén precisamos de gasóleo como fonte de enerxía térmica para o 

sistema de calefacción.  

Para contribuír ao descenso das emisións de CO2 e outros gases de efecto 

invernadoiro deberemos observar en todo momento que os consumos de electricidade 

e de gasóleo sexan os mínimos indispensables. Para elo teremos que poñer en 

práctica os seguintes procedementos:  

● Utilizar, na medida do posible, iluminación natural.  

● Non acender o alumeado por rutina ou costume dado que moitas veces é 

innecesario.  

● Apagar as luces innecesarias dentro das diferentes aulas e dependencias 

cando non hai presenza de persoas.  

● Apagar as luces de aulas e dependencias cando se abandonan ou se deixan 
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de utilizar. 

● Apagar os ordenadores e outras máquinas cando non se vaian empregar nun 

espazo importante de tempo e sempre ao remate do horario normal de 

utilización.  

● Buscar un equilibrio e moderación na temperatura das aulas e demais 

dependencias para evitar un gasto inútil de combustible.  

● Regular os mecanismos de control de temperatura dentro de cada 

dependencia para evitar ter que ventilar ao tempo que está a calefacción 

acesa.  

● Reducir o tempo de funcionamento da calefacción ao mínimo imprescindible.  

● Regular a temperatura da auga do circuíto sen renunciar ao confort dentro das 

diferentes dependencias.  

● Actuación responsable e exemplificadora por parte do profesorado e persoal de 

servizos de cara a involucrar ao alumnado no uso eficiente da enerxía. Outro 

recurso moi empregado e tamén malgastado é a auga corrente. Para evitar 

este gasto excesivo teremos que poñer en marcha os seguintes 

procedementos:  

● Abrir os billas o tempo indispensable para beber ou para o aseo persoal.  

● Instalar billas con autopeche en todos os servizos.  

● Manter as cisternas dos inodoros en perfecto estado de funcionamento e 

instalar, na medida do posible, mecanismos de descarga selectiva para evitar o 

consumo innecesario.  

● Actuación responsable e exemplificadora por parte do profesorado e persoal de 

servizos de cara a involucrar ao alumnado no uso eficiente da auga.  

 

12.1.17.2.- Plan de xestión de residuos  

Nun centro educativo xéranse unha serie de residuos que é preciso seleccionar e 

separar para introducilos na cadea da reciclaxe. Coa finalidade de colaborar na 

redución do consumo e na reciclaxe dos residuos xerados seguiremos os seguintes 

procedementos:  

● Eliminar o consumo de materiais nocivos para a saúde das persoas e do medio 

ambiente (pinturas sintéticas, disolventes orgánicos, etc.).  

● Dotar as dependencias e recintos de contedores que posibiliten a separación 

de residuos.  

● Separar os diferentes residuos para depositalos nos diferentes contedores.  

● Utilizar os folios polas dúas caras.  

● Tomar conciencia do malgasto de materiais que a cotío realizamos e inculcar a 
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cultura dos tres erres: REDUCIR, REUTILIZAR e RECICLAR. Actuación 

responsable e exemplificadora por parte do profesorado e persoal de servizos 

de cara a involucrar ao alumnado no uso eficiente e responsable dos materias 

funxibles.  

 

12.1.19.- USO DE MÓBILES E OUTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS  

En virtude do artigo 28 da Lei de convivencia e participación da comunidade educativa, 

coa finalidade de prever condutas de acoso, prohíbese a utilización de teléfonos 

móbiles, aparellos electrónicos e multimedia particulares do alumnado en toda as 

actividades lectivas do centro. Nun primeiro aviso, requisarase ata final do día e 

poderá recollelo a familia na conserxería do centro. Ante un segundo aviso 

requisarase durante un mes e se houbese un terceiro aviso requisarase ata final do 

curso. O uso destes aparellos quedará restrinxido a:  

● Excursións de máis dun día e no tempo establecido polo profesorado que 

acompañe ao alumnado.  

● Baixo a supervisión do profesorado cando este así o decida para actividades 

educativas.  

O profesorado non poderá facer uso do teléfono móbil durante as clases, agás en 

casos de urxencia ou con fins educativos. 

 

12.2.- CONDUCTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA E CORRECCIÓNS QUE 

CORRESPONDAN AO SEU INCUMPRIMENTO  

12.2.1.- CLASES DE CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA  

As condutas contrarias á convivencia, tipificadas como faltas, clasifícanse nas 

seguintes:  

a) Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia.  

b) Condutas leves contrarias á convivencia.  

De acordo co establecido no artigo 28 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, considérase 

acoso escolar calquera forma de vexación ou malos tratos continuados no tempo dun 

alumno ou alumna por outro ou outra ou outros, xa sexa de carácter verbal, físico ou 

psicolóxico, incluído o illamento ou baleiro social, con independencia do lugar onde se 

produza. Terán a mesma consideración as condutas realizadas a través de medios  

electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda 

no ámbito escolar. O acoso escolar terá a consideración de conduta gravemente 

prexudicial para a convivencia. 

Para o caso de comisión de condutas que deriven en actos que puidesen ser 

constitutivos de delito ou falta penal, a Dirección do centro, por instancia propia ou de 
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calquera membro da comunidade educativa, deberao pór en coñecemento da 

Administración educativa e dos corpos de seguridade correspondentes, ou do 

Ministerio Fiscal, sen prexuízo de tomar as medidas preventivas oportunas.  

 

12.2.2.- CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA Son 

condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes as que se 

enumeran a continuación:  

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

e as coaccións contra os demais membros da comunidade educativa.  

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

por razón de nacemento, raza, sexo, orientación e identidade sexual, 

capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, morais ou relixiosas, 

discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social.  

c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao 

persoal de administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave.  

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

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

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

comunidade educativa.  

e) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 

28 da Lei 4/2011.  

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

alteración ou subtracción de documentos académicos.  

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

instalacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipamentos 

informáticos e o software, ou aos bens doutros membros da comunidade 

educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción.  

h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento 

das actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e 

extraescolar.  

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

membros da comunidade educativa do centro ou a incitación a elas.  

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

saúde ou integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. 

En todo caso, reputarase indisciplina grave a resistencia ou negativa a entregar 

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

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

convivencia.  

l) O incumprimento das sancións impostas.  

 

12.2.2.1.- Medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais  

As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes poden 

ser corrixidas coas seguintes medidas: 

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

mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro.  

b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

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

c) Cambio de grupo.  

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

entre catro días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que dure a 

suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se 

determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.  

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

entre catro días lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o 

alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para 

evitar a interrupción no proceso formativo.  

f) Cambio de centro.  

Aquelas condutas que atenten contra a dignidade persoal doutros membros da 

comunidade educativa que teñan como orixe ou consecuencia unha discriminación ou 

acoso baseado no xénero, orientación ou identidade sexual, ou unha orixe racial, 

étnica, relixiosa, de crenzas ou de discapacidade, ou que se realicen contra o 

alumnado máis vulnerable polas súas características persoais, sociais ou educativas, 

terán a cualificación de condutas gravemente prexudiciais e levarán asociadas como 

medidas correctoras as establecidas nas alíneas e) ou f).  

 

12.2.2.1.1.- A proposta de cambio de centro  

A medida correctora de cambio de centro terá carácter excepcional. 

 Esta medida correctora non poderá proporse ao alumnado que curse a ensinanza 

obrigatoria cando na localidade onde se sitúa o seu centro ou na súa localidade de 

residencia non exista outro centro docente que imparta as ensinanzas que curse.  

A proposta de cambio de centro poderá supor o cambio de réxime, de modalidade ou 

de materia.  
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Cando a persoa instrutora dun procedemento corrector propoña á persoa responsable 

da Dirección do centro a imposición a unha alumna ou a un alumno da medida 

correctora de cambio de centro, a Dirección deberá comprobar que se cumpren os 

requisitos establecidos nos puntos precedentes deste artigo e, logo da comprobación 

de tales circunstancias, comunicará inmediatamente a proposta á Xefatura Territorial 

correspondente, con achega do expediente do dito procedemento corrector.  

A Xefa ou o Xefe territorial correspondente, logo de analizar o caso e tendo en conta o 

informe da Inspección Educativa, autorizará, de ser o caso, mediante resolución, a 

aplicación da medida correctora de cambio de centro. No caso de non ser autorizada a 

proposta, a dirección do centro deberá modificala e aplicar outras medidas correctoras.  

 

12.2.2.2.- Aplicación das medidas correctoras 

A Dirección do centro, por proposta da persoa que instrúa o procedemento corrector, 

imporá as correccións enumeradas no apartado 12.2.2.1 de conformidade cos 

procedementos previstos no apartado 12.2.2.3.  

Unha alumna ou un alumno poderá ser readmitida/o nas clases ou no centro antes de 

cumprir todo o tempo de suspensión se a dirección constata que se produciu un 

cambio positivo na súa actitude e na súa conduta, para o cal consignará por escrito no 

correspondente expediente as razóns ou motivos que permitiron apreciar o antedito 

cambio na súa actitude e na súa conduta.  

 

12.2.2.3.- Procedementos de corrección.  

A corrección de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia do centro 

require a instrución dun procedemento corrector e poderá realizarse mediante dous 

procedementos diferentes: CONCILIADO (artigos 49 e 50 do Decreto 8/2015, do 8 de 

xaneiro) ou COMÚN (artigos 52 e 53 do mesmo decreto).  

Utilizarase un ou outro procedemento dependendo das características concretas da 

conduta que se vaia corrixir, das circunstancias en que se produza e da idade, as 

circunstancias persoais, familiares ou sociais do alumnado e os seus antecedentes en 

relación coa convivencia escolar.  

Correspóndelle á Dirección do centro decidir a instrución e o procedemento que se vai 

seguir en cada caso, logo da recollida da necesaria información.  

A Dirección do centro informará o profesorado titor/a da alumna ou alumno corrixida/o 

e ao Consello Escolar das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia que 

fosen corrixidas.  

No centro docente quedará constancia da corrección das condutas gravemente 

prexudiciais para a convivencia coa finalidade de apreciar a reincidencia de condutas, 
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de ser o caso.  

 

12.2.2.3.1.- Determinación do procedemento de corrección.  

A Dirección do centro, unha vez que teña coñecemento dos feitos ou condutas que 

vaian ser corrixidos, se o considera necesario, poderá acordar a apertura dun período 

de información previa, co fin de coñecer con máis exactitude as circunstancias 

concretas en que se produciu a conduta que se vai corrixir e a oportunidade ou non de 

aplicar o procedemento conciliado. Esta información previa deberá estar realizada no 

prazo máximo de dous días lectivos desde que se tivo coñecemento dos feitos.  

A Dirección do centro, asesorado, de ser o caso, pola persoa que exerza a Xefatura do 

Departamento de Orientación e polo profesorado titor/a da alumna ou do alumno a que 

se vai corrixir, analizará e valorará a conduta producida tendo en conta como se 

produciu, a idade e as circunstancias persoais, familiares ou sociais da/o alumna/o e 

os seus antecedentes en relación coa convivencia escolar.  

Ao iniciarse o procedemento ou en calquera momento da súa instrución, a Dirección, á 

vista das repercusións que a conduta da alumna ou do alumno puidese ter na 

convivencia escolar, poderá adoptar as medidas correctoras provisionais que 

considere convenientes.  

As medidas provisionais poderán consistir no cambio temporal de grupo ou na 

suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases, actividades ou ao centro 

por un período que non será superior a tres días lectivos.  

Á vista das conclusións obtidas na valoración, a Dirección do centro determinará o 

procedemento de corrección máis adecuado para cada caso, tendo presente que, 

sempre que concorran as circunstancias necesarias, se propiciará a corrección das 

condutas gravemente prexudiciais para a convivencia mediante o procedemento 

conciliado. Así mesmo, sempre que sexa posible, deberá intentarse a conciliación 

entre a alumna ou o alumno e os outros membros da comunidade educativa cuxos 

dereitos fosen lesionados, e a reparación voluntaria dos danos materiais ou morais 

producidos.  

 

12.2.2.3.2.- Inicio do procedemento de corrección.  

No prazo de tres días lectivos, contados desde que se tivo coñecemento da conduta 

merecedora de corrección, a Dirección notificaralle esta por escrito ás persoas 

proxenitoras ou representantes legais desta/e, e se cumpren os requisitos esixidos 

para iso daralles a posibilidade de corrixila mediante o procedemento conciliado, 

informándoos das súas peculiaridades e das obrigas que comporta. Noutro caso, 

notificaráselles a utilización do procedemento común para a súa corrección.  
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Nos casos en que se lles ofrecese á alumna ou ao alumno ou ás persoas proxenitoras 

ou representantes legais desta/e a posibilidade de corrección da conduta mediante o 

procedemento conciliado, estes comunicarán por escrito á Dirección do centro a 

aceptación ou non deste procedemento no prazo dun día lectivo seguinte á recepción 

da notificación. De non comunicárselle nada á Dirección do centro nese prazo, 

aplicaráselle o procedemento común.  

Independentemente do procedemento de corrección que se vaia utilizar, a Dirección 

do centro educativo designará unha persoa docente para que actúe como instrutora ou 

instrutor do procedemento corrector.  

A Dirección do centro educativo deberá encomendar a instrución dos procedementos 

correctores ao profesorado que teña un bo coñecemento do centro e da súa 

comunidade educativa e, a ser posible, que teña experiencia ou formación en 

convivencia escolar, mediación e resolución de conflitos no ámbito escolar. En todo 

caso, corresponderá aos centros educativos concretar nas normas de organización e 

funcionamento do centro os criterios polos que se realizará a dita designación.  

As persoas instrutoras, que serán nunha primeira instancia quen ostente a xefatura de 

estudos e, de ser preciso, o orientador ou orientadora, terán as seguintes funcións:  

a) Practicar cantas dilixencias considere pertinentes para a comprobación da 

conduta do alumnado e para determinar a súa gravidade e o seu grao de 

responsabilidade.  

b) Custodiar os documentos e efectos postos á súa disposición durante a 

instrución.  

c) Propor á dirección do centro a adopción das medidas provisionais que 

considere pertinentes, as medidas correctoras que se vaian aplicar e, se 

proceden, as medidas educativas reparadoras referidas no artigo 35 deste 

decreto.  

d) Propor á dirección do centro o arquivamento das actuacións se logo das 

indagacións realizadas considera que non procede corrixir a conduta.  

A incoación do procedemento, así como a súa resolución, notificaranse na forma 

prevista no apartado 12.2.2.4 e comunicaráselle á Inspección Educativa. 12.2.2.4 

 

.- Aspectos formais dos procedementos correctores.  

No exercicio das funcións de corrección de condutas contrarias á convivencia, a 

constatación de feitos constitutivos de condutas gravemente prexudiciais para a 

convivencia reguladas no apartado 12.2.2 deberán formalizarse por escrito, logo da 

tramitación dos procedementos de corrección regulados no apartado 12.2.2.3.  

O documento de constatación dos feitos elaborado polo profesorado considérase, 
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agás proba en contrario, acreditación suficiente deles e, polo tanto, contará coa 

presunción de veracidade de acordo co establecido no artigo 11.2 da Lei 4/2011, de 

convivencia e participación da comunidade educativa, e deberá conter como mínimo 

os seguintes datos:  

a) Lugar, data e hora da comisión da acción ou omisión que dá lugar ao 

procedemento.  

b) Descrición da acción ou omisión que determina a incoación do procedemento.  

c) A norma que se considere infrinxida, sen que esta mención implique a 

cualificación definitiva da acción ou omisión que dá lugar ao procedemento.  

d) Nome, apelidos, enderezo e datos académicos da alumna ou do alumno 

incurso/a no procedemento, e se non fose maior de idade, tamén os datos 

identificativos das persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e.  

e) De ser o caso, identificación das persoas que presenciasen a acción ou 

omisión que dá lugar ao procedemento ou que puidesen achegar datos de 

interese para a comprobación dos feitos.  

f) Identificación e sinatura da persoa docente que elabore o documento.  

A incoación do procedemento notificarase á nai ou ao pai, á titora ou ao titor legal da 

alumna ou do alumno con indicación da conduta que o motiva, as correccións que 

puidesen corresponder e o nome da persoa docente instrutora. Así mesmo, 

comunicarase á Inspección Educativa.  

As citacións ás alumnas ou aos alumnos ou, se fosen menores de idade non 

emancipadas/os, tamén ás persoas proxenitoras ou representantes legais delas/es, 

realizaranse por calquera medio de comunicación inmediata que permita deixar 

constancia fidedigna de terse realizado e da súa data.  

A non comparecencia sen causa xustificada das alumnas ou dos alumnos ou, de ser o 

caso, das persoas proxenitoras ou representantes legais delas/es, ou ben a negativa a 

recibir comunicacións ou notificacións, non impedirá a continuación do proceso de 

corrección 

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

alumnado menor de idade nos procedementos regulados no apartado 12.2.2.3 son 

obrigatorias para elas e eles, e a súa desatención reiterada e inxustificada será 

comunicada ás autoridades competentes, para os efectos da súa posible 

consideración como incumprimento dos deberes inherentes á patria potestade ou á 

tutela.  

A resolución do procedemento notificarase á nai ou ao pai, á titora ou ao titor legal da 

alumna ou do alumno, ou á propia alumna ou alumno se fose maior de idade, nun 

prazo máximo de doce días lectivos desde que se tivo coñecemento dos feitos que 
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deron lugar á incoación do procedemento, e comunicarase igualmente á Inspección 

Educativa.  

 

12.2.2.5.- Resolución do procedemento de corrección, reclamacións e execución de 

medidas.  

Vista da proposta da persoa instrutora, a Dirección do centro ditará a resolución escrita 

do procedemento de corrección, que considerará polo menos os seguintes contidos:  

a) Feitos probados.  

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

c) Medidas correctoras que se vaian aplicar.  

d) Posibilidade de solicitar ante o consello escolar, no prazo de dous días lectivos 

desde a recepción da resolución, a revisión da medida correctora imposta.  

A Dirección do centro notificaralle por escrito ás persoas proxenitoras ou 

representantes legais desta/e a resolución adoptada no prazo dun día lectivo a partir 

da recepción da proposta da instrutora ou do instrutor, e remitiraa á xefatura territorial 

correspondente.  

As correccións que se impoñan por parte da Dirección do centro en relación coas 

condutas gravemente prexudiciais para a convivencia poderán ser revisadas polo 

Consello Escolar por instancia das persoas proxenitoras ou representantes legais 

destas/es, de acordo co establecido no artigo 127.f) da Lei orgánica 2/2006, para os 

centros públicos, e o artigo 57.d) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do 

dereito á educación para os centros concertados. O 104  

Arbitraranse medidas para o seguimento dos causantes da situación de acoso que 

impidan a continuación de eventuais condutas acosadoras.  

As correccións que se impoñan por este procedemento serán inmediatamente 

executivas 

 

13. CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA 

1. A falta a clase sen xustificar ata 10% dos días lectivos, a falta de puntualidade 

ou incumprimento do horario.  

2. A neglixencia no tratamento do material e instalacións escolares que poidan 

ocasionar sucidade ou danos. 

3. As disputas entre compañeiros nas entradas, saídas, recinto escolar, saídas 

educativas e transporte escolar.  

4. A falta de atención ás explicacións do profesor/a.  

5. A falta de normas elementais de educación.  

6. Non realiza-las actividades encomendadas polo profesorado.  
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7. Asistir á clase sen o material escolar necesario.  

8. Non cumprir as normas establecidas dentro do transporte escolar ou no 

comedor.  

9. Non respectar as quendas de xogo durante os recreos e utilizar material non 

proporcionado polo centro. 

 

Medidas correctoras ás condutas leves contrarias á convivencia 

a) Amoestación verbal, suspensión do recreo para rematar traballos, facer un 

traballo sinxelo (recollida de papeis, rematar traballos sen facer, etc.)  

b) Realización de traballos específicos en horario non lectivo.  

c) Realización de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das 

actividades do centro ou, se procede, dirixidas a repara-lo dano causado ás 

instalacións ou ó material do centro ou ás pertenzas doutros membros da 

comunidade educativa. 

 

14. CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA  

As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes 

tipificadas nesta sección prescriben aos catro meses da súa comisión e as condutas 

leves contrarias á convivencia, ao mes.  

O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en que a conduta se leve a 

cabo, salvo cando se trate dunha conduta continuada, caso no que o prazo de 

prescrición non se empezará a computar mentres aquela non cese.  

No caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia,interromperá a 

prescrición a iniciación, con coñecemento do interesado ou da interesada, do 

procedemento para a corrección da conduta, e continuarase o cómputo do prazo de 

prescrición para o caso de producirse a caducidade do procedemento.  

As medidas correctoras previstas para as condutas gravemente prexudiciais para a 

convivencia nos centros docentes prescriben ao ano da firmeza en vía administrativa 

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

convivencia prescriben aos catro meses da súa imposición. 

 

Considéranse faltas graves:  

1. A reincidencia en faltas leves.  

2. O deterioro intencionado do material e instalacións do Centro.  

3. A falta de respecto cara a tódolos membros da comunidade educativa.  

4. A manipulación do boletín de notas e outras notificacións aos pais.  

5. A desobediencia ostensible ás indicacións de calquera responsable do Centro.  
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6. O incumprimento da sanción imposta por unha falta leve.  

7. A falta deliberada de rendemento académico.  

8. Non mante-lo comportamento adecuado no comedor (xogar, tirar comida, etc)  

9. O roubo ou furto.  

10. A violencia física ou psicolóxica exercida contra calquera membro da 

comunidade escolar.  

11. A inxuria ou calumnia cara a calquera membro da comunidade escolar.  

12. Coaccionar o intimidar aos compañeiros para obter beneficios materiais ou 

doutro tipo.  

13. O uso de móbiles e outros aparellos electrónicos no horario lectivo.  

14. Acceso a páxinas web non educativas, contas de correo ou emprego de 

imaxes sen permiso.  

15. A saída do recinto escolar sen permiso. 

 

Medidas correctoras ás condutas contrarias á convivencia 

a) Notificación por escrito ós pais no caso de reiteración en falta leve.  

b) Comparecencia ante o Xefe de Estudios.  

c) Realización de traballos en horario non lectivo.  

d) Realización de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das 

actividades do centro ou, se procede, dirixidas a repara-lo dano causado ás 

instalacións ou ó material do centro ou ás pertenzas doutros membros da 

comunidade educativa.  

e) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

complementarias.  

f) Cambio de grupo por un período de tempo prudente.  

g) Suspensión temporal do servizo de transporte escolar. 

 

Competencia:  

● Son competentes para realiza-la corrección dunha falta leve: o titor/a ou o 

profesor/a que observe a falta (poñendo en coñecemento ó titor/a).  

● Son competentes para a corrección dunha falta grave: O titor/a, xefe de 

estudios e director, previa reunión dos mesmos. No caso de ser necesario o 

Director informará ó Consello Escolar da medida de corrección tomada.  

● equipo de convivencia asesorará e mediará nos casos de faltas graves. 

 

12.3.- CONDICIÓN DE AUTORIDADE PÚBLICA DO PROFESORADO  

Tal e como se recolle na Lei 4/2011 do 30 de xuño, no exercicio das funcións 
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directivas e organizativas, docentes e de corrección disciplinaria, o profesorado ten a 

condición de autoridade pública e goza da protección recoñecida a tal condición polo 

ordenamento xurídico. No exercicio das funcións de corrección disciplinaria, os feitos 

constatados polo profesorado e que se formalicen por escrito en documento que conte 

cos requisitos establecidos regulamentariamente teñen presunción de veracidade, sen 

prexuízo das probas que na súa defensa poida sinalar ou achegar o alumnado ou os 

seus representantes legais cando sexa menor de idade. O profesorado está facultado 

para requirir ao alumnado, dentro do recinto escolar e tamén durante a realización de 

actividades complementarias e extraescolares, a entrega de calquera obxecto, 

substancia ou produto que porte e que estea expresamente prohibido polas normas do 

centro, resulte perigoso para a súa saúde ou integridade persoal ou a dos demais 

membros da comunidade educativa ou poida perturbar o normal desenvolvemento das 

actividades docentes, complementarias ou extraescolares. O requirimento previsto no 

parágrafo anterior obriga á alumna ou alumno requirido á inmediata entrega do 

obxecto, que será depositado polo profesorado na dirección do centro coas debidas 

garantías, quedando á disposición da nai ou pai ou da titora ou titor, unha vez 

terminada a xornada escolar ou a actividade complementaria ou extraescolar, todo iso 

sen prexuízo das correccións disciplinarias que poidan corresponder. 

 

13.1.- NORMAS PARA ACTUACIÓN EN CASO DE ALUMNADO ACCIDENTADO 

Segundo o contemplado na Orde que regula o funcionamento dos Centros de 

Educación Infantil e Primaria (Orde de 22 de xullo de 1997, DOG do 2 de Setembro) 

no momento de realizar a matrícula no centro, as familias aportarán unha fotocopia da 

tarxeta da Seguridade Social na que estea inscrito o alumno/a que estará a disposición 

do profesorado na Secretaría do centro e, no caso de que sexa precisa a atención 

médica urxente, acudirase a un centro da rede sanitaria pública. Os centros de 

Educación Infantil e Primaria non contan con “seguro escolar”. Ante un accidente, o 

profesorado actuará seguindo os seguintes criterios:  

a) Cando un alumno/a sufra algún tipo de lesión leve (rascaduras, cortes pequenos, 

etc.) durante o horario lectivo, será atendido polo profesorado, para o que o centro 

disporá dunha caixa de curas de urxencia, situado nun lugar de acceso doado e 

coñecido por todos os membros do claustro do profesorado, onde se realizarán as 

primeiras curas.  

b) Cando a lesión non precise unha atención urxente (contusións, escordaduras 

leves...) logo dunhas primeiras curas no centro, poñerase en coñecemento da familia 

para que, se o consideran necesario, leven ao neno/a a un médico.  

c) No caso dun pequeno accidente que precise atención urxente (cortes que precisen 
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puntos, sospeita da fractura dalgún óso...) chamarase á familia para o traslado ao 

servizo de urxencias máis próximo. Se non é posible a localización desta, o 

profesorado do centro, acompañará ao alumno/a ao devandito servizo e permanecerá 

con el ata que a familia se faga cargo do mesmo.  

d) No caso de que se produza un accidente de maior gravidade no que se requira 

asistencia médica urxente, avisarase ao Servizo de Urxencias 061 e o profesor/a 

titor/a, ou responsable do grupo-clase no momento do accidente, ou calquera outro 

profesor/a do centro, acompañará ao alumno/a en todo momento. Simultaneamente 

procurarase comunicar á familia o acontecido e o lugar ao que foi trasladado o neno/a 

para que se fagan cargo do mesmo.  

 

13.1.1.- OBRIGAS E RESPONSABILIDADES NA COMUNIDADE EDUCATIVA.  

A responsabilidade do profesorado en caso de accidente dun alumno/a é a de realizar 

aquelas medidas de primeiros auxilios que se coñezan, estar ao seu carón en todo 

momento, avisar ao 061 e trasladar ao centro sanitario máis próximo se así o 

considera o profesor/a ou si se indica dende a centraliña do 061. Ademais deberase 

avisar aos pais do alumno/a.  

- Obrigas:  

a) A familia do alumno/a debe informar ao centro docente sobre a existencia das 

patoloxías que padece aportando os correspondentes informes médicos.  

b) O centro debe prestar os primeiros auxilios básicos que non comprometan a saúde 

do alumno/a e que non requiran dunha formación ou preparación distinta da coñecida 

por calquera outro cidadán. (Non se poderá esixir máis alá do que lle corresponde a 

súa cualificación técnica ou ós requisitos esixidos para cubrir o posto de mestre/a).  

 

13.2.- PROGRAMA DE ALERTA ESCOLAR.  

O CEIP Plurilingüe San Marcos intégrase dentro do programa: Alerta escolar. A 

Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria puxo en marcha desde o curso 

2007-08, o programa de Alerta Escolar en colaboración coa Fundación 061, que ten 

como obxectivo a atención inmediata e eficiente ao alumnado que presente unha 

patoloxía crónica e pode desenvolver en calquera momento unha crise. Este programa 

posibilitará a súa asistencia e que o profesorado teña cobertura de persoal médico que 

conte con coñecementos dos nenos e nenas con esta problemática. Atendendo ás 

especificacións do devandito programa os pasos a seguir son os seguintes (Estes 

pasos deben de estar colocados en lugares visibles e comúns do centro educativo 

para o coñecemento do claustro de profesores):  

1º.- CHAMAR AO 061  
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2º.- COMUNICAR PROGRAMA E NOME DO NENO/A  

3º.- FACILITAR O ESTADO DO NENO SÍNTOMAS  

4º.- MEDICACIÓN TIPO E LUGAR ONDE SE UBICA  

5º.- CHAMAR AO DOMICILIO  

Este protocolo de actuación aplicarase de igual maneira e co mesmo procedemento a 

calquera alumno/a que se atope con esta problemática unha vez rematados os prazos 

ordinarios de matriculación.  

 

13.2.1.- ACTUACIÓNS A LEVAR A CABO.  

 

13.1.2.1.- Actuacións da Secretaría:  

a) Durante o período de matriculación os pais ou titores legais que o desexen poderán 

solicitar a administración dun determinado medicamento así como a súa incorporación 

ao programa “Alerta Escolar”. Deberán de aportar informe médico de dita necesidade, 

a medicación que necesita e calquera outra información médica que consideren de 

interese para o profesorado ou que sexa solicitada polo centro. Non se facilitará ao 

alumnado ningún tipo de medicación sen o informe médico previo.  

b) A administración do centro pasará dita información ao expediente académico-

persoal de cada alumno/a.  

c) O secretario/a do centro ao rematar o período de matriculación elaborará un listado 

coa relación de alumnos/as e datos máis relevantes aportados polas familias, que 

trasladará á Xefatura de Estudos e ao director/a do centro, así como ao Xefe/a do DO. 

Tamén elaborará un listado con todos os teléfonos de urxencias médicas da localidade 

que fará público.  

d) Será tamén labor da secretaría eliminar a información aportada pola familia unha 

vez rematado o período de formación do alumno/a no centro.  

 

13.1.2.2.- Actuacións da Xefatura de Estudos:  

a) A Xefatura de Estudos fará público dito listado no mesmo taboleiro informativo 

interno que utiliza o centro en relación aos horarios, gardas... etc.  

b) No primeiro claustro que se celebre informará ao conxunto do profesorado da 

relación do alumnado e as características fundamentais da problemática alegada polos 

pais/nais ou titores legais.  

c) Informará en privado ao profesor/a-titor/a correspondente de cada alumno/a con 

todos os datos que foron aportados. O titor/a e a Xefatura de Estudos porá en 

coñecemento de dita información ao profesorado especialista, con especial referencia 

ó profesorado de Ed. Física. No caso duna baixa dun profesor/a do alumno/a, os 
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mesmos informarán ao novo profesor/a substituto/a.  

 

13.1.2.3.- Actuacións da Dirección:  

a) O director/a do centro entrevistarase ao principio do curso cos pais/nais e titores 

legais que solicitaron a colaboración do centro para a administración de medicamentos 

ou unha especial atención por problemas médicos dos seus fillos/as.  

b) Na entrevista, os pais/nais entregarán o medicamento e o director/a informaralles da 

situación legal (protocolo de actuación) e solicitaralle a documentación que nese 

momento non estivera en posesión do centro.  

c) Se fora o caso fará as xestións para a incorporación do alumno/a no programa 

“Alerta Escolar”.  

d) Responsabilizarase da garda e custodia dos medicamentos aportados pola familia.  

e) O director/a colocará o medicamento no botiquín do centro dentro dun sobre, onde 

fará constar o nome do alumno/a, o tipo de alerxia ou enfermidade, os teléfonos dos 

familiares, o teléfono de “Alerta Escolar”, e calquera outro dato que estime de interese.  

 

13.1.2.4.- Actuacións do profesor/a-titor/a:  

a) No inicio do curso entrevistarase coa familia do alumno/a para coñecer á mesma, 

profundizar e ou actualizar a información que posúe o centro e asegurarse de que 

recibiron a información na entrevista co director/a do centro.  

b) En caso de excursión o titor/a ou o profesor/a responsable levará o medicamento, o 

informe médico, e os teléfonos da familia do alumno/a como medida preventiva.  

c) Periodicamente fará un seguimento da localización do medicamento no lugar 

destinado (botiquín), comunicando calquera anomalía ao director/a do centro.  

 

13.1.2.5.- Actuacións do Departamento de Orientación:  

a) Asesorar á Xefatura de Estudos e ao Secretario do centro.  

b) Asesorar e colaborar coa Dirección do centro.  

c) Asesorar e colaborar co profesorado do alumno/a.  

d) Asesorar aos pais/nais e titores/as legais do alumno/a.  

 

14.- COMEDOR ESCOLAR 

O comedor do CEIP Plurilingüe “San Marcos” é, actualmente, un comedor do tipo B. 

 

14.1. FUNCIÓNS DESEMPEÑADAS POLO/A DIRECTOR/A  

1. Exerce-la xefatura do persoal de servicio do comedor, se ben o trato directo co 

mesmo correspóndelle ó/á encargado/a de comedor. 
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2. Ordena-los pagos logo que o/a encargado/a de comedor comprobe e dé o visto e 

prace á mercancía.  

3. Colaborar co encargado/a do comedor na elaboración dos menús, distribución do 

persoal colaborador e organización do xantar.  

4. En xeral, supervisar o funcionamento do comedor escolar  

 

14.2.- FUNCIÓNS DESEMPEÑADAS POLO/A ENCARGADO/A DE COMEDOR  

5. Trato directo co persoal laboral, colaboradores e comensais.  

6. Elaboración das minutas en colaboración coa Dirección do Centro.  

7. Coidado e hixiene de alimentos, procurando que se almacenen no lugar adecuado.  

8. Organización do servicio de comidas e distribución do persoal colaborador.  

9. Elaboración, ó final de curso, do inventario de material e mercancía. Previsión das 

necesidades para o seguinte curso.  

10. Colaboración no aspecto educativo dos comensais, procurando que respecten as 

normas de conducta establecidas.  

11. Organizar, coa axuda do persoal de cociña, os pedidos semanais e controla-las 

existencias. 

 12. Axustarse, na medida do posible, ó presuposto diario establecido pola Xunta 

Económica.  

 

14.3.- FUNCIÓNS DO PERSOAL COLABORADOR  

1. As funcións do persoal colaborador recóllense no punto 9º do Decreto 16/1984 

(DOG de 29 de febreiro).  

2. Persoal de vixilancia: Durante o horario do xantar prestará especial atención ó 

fomento de hábitos hixiénico-alimentarios e de convivencia.  

3. Tamén farán a vixilancia no patio de tódolos alumnos que comeran na primeira 

quenda ata a entrada da sesión da tarde  

 

14.4.- RETRIBUCIÓNS  

Recollidas na Instrución que publica anualmente a Consellería. Tramitaranse a través 

da aplicación informática correspondente recibindo o pagamento estipulado en dita 

instrución. 

 

 

15.- PROTECCIÓN DE DATOS  

15.1.- EQUIPOS DIRECTIVOS  

A persoa que exerce a dirección do centro, como responsable do tratamento dos datos 
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persoais recadados ou almacenados no mesmo, disporá que se sigan os 

procedementos establecidos e que se garantan os dereitos das persoas en materia de 

protección de datos. Para isto seguirá as instrucións do responsable do ficheiro e, para 

o non previsto nelas, seguirá o determinado con carácter xeral pola lexislación. Polo 

tanto, na planificación do funcionamento ordinario dos centros terase en conta que o 

centro conte cos recursos de custodia axeitados: pechaduras naquelas portas e 

armarios que o requiran e custodia das chaves correspondentes, acceso aos 

ordenadores daqueles usuarios que o requiran a un perfil protexido con contrasinal, 

procedementos de destrución de papel axeitados etc. Con carácter xeral non poderá 

destruírse ningunha documentación en soporte papel que teña carácter único. 

Calquera documento xerado ou recadado polo centro no exercicio da súa función ten a 

consideración de documento de titularidade pública, polo que non poderá ser destruído 

en tanto non se cumpran os requisitos que a normativa en materia de arquivos e 

documentos estableza. As eventuais copias que poidan realizarse dos mesmos 

poderán ser destruídas cando xa non sexan necesarias, sempre que a conservación 

do orixinal estea garantida e a destrución se faga sen permitir a súa reconstrución. As 

comunicacións que conteñan datos persoais especialmente protexidos deberán 

facerse por medios axeitados para garantir a seguridade, evitando, na medida do 

posible, medios electrónicos ou dixitais non seguros. Por exemplo, o envío e recepción 

de informes psicopedagóxicos, sanitarios etc farase por correo certificado ou por 

entrega persoal en sobre pechado co selo de Confidencial. Nos supostos nos que 

sexa necesario a utilización por exemplo do correo electrónico, a comunicación farase 

a través de correos corporativos e cifrando a información enviada. A persoa que 

exerce a secretaría do centro será a encargada, por delegación da dirección, da 

custodia documental, polo que, seguindo as instrución da normativa vixente en materia 

de protección de datos, as pautas do responsable do ficheiro e as indicacións da 

dirección, asegurará que o fluxo destes datos se fai conforme ao previsto, 

particularmente nas “entradas” e “saídas” de documentación e no almacenamento nas 

dependencias do centro, así como no que atinxe ao tratamento dos datos do persoal 

docente e non docente do centro. A persoa que exerce a xefatura de estudos seguirá 

as pautas que as persoas que ocupan a dirección e a secretaría marquen, tanto no 

relativo aos datos do alumnado e as súas familias como no que atinxe ao profesorado 

do centro.  

 

15.2.- PROFESORADO E TITORÍAS  

O profesorado, tanto na súa labor docente como na faceta de titoría (cando proceda) 

manexa información que contén datos persoais tanto do alumando como das súas 
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familias e contorno, en moitos casos estes datos son obxecto de protección media ou 

alta. O deber de sixilo implica, necesariamente, que non é posible revelar os mesmos 

ao resto da comunidade educativa (resto de alumnado, outras familias etc). Os /as 

titores/as tan só transmitirán ao equipo docente aquela información necesaria para o 

exercicio da docencia no seu ámbito de traballo. Toda a documentación, incluídas 

copias, que obre en poder do profesorado e que conteña datos persoais, deberá estar 

convenientemente gardada (en armarios ou taquillas) e sempre fóra da vista do 

alumnado e das familias. Na custodia de documentos únicos, como poden ser actas 

de avaliación, xustificantes de ausencia etc. haberá que seguir as recomendacións 

xerais establecidas e, periodicamente, segundo se estableza nas normas de 

organización e funcionamento do centro, incorporar esta documentación ao expediente 

particular de cada alumno ou alumna.  

 

15.3.- DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN  

Polas súas características particulares, os departamentos de orientación manexan 

información que contén datos persoais de protección alta na meirande parte dos 

casos. Por iso seguirá o establecido na lexislación con carácter xeral e nas 

consideracións particulares con especial coidado. O documento que recolle datos 

persoais e que sirve de informe en todos os casos aos efectos de orientación é o 

informe psicopedagóxico. Calquera solicitude lexítima de información será contestada 

con copia cotexada ou versión actualizada do informe psicopedagóxico ou extracto do 

mesmo, salvo nos casos nos que a autoridade xudicial requira formalmente un informe 

diferente. O expediente de orientación do alumnado está formado pola documentación 

proporcionada pola familia ou recibida mediante traslado de expediente, o resultado 

das probas diagnósticas que puideran ser utilizadas e o informe psicopedagóxico. Os 

interesados e os seus representantes legais poderán acceder ao expediente de 

orientación coas consideracións establecidas con carácter xeral, polo que é importante 

que cuestións de apreciación persoal/profesional ou notas e documentos que 

conteñan datos de terceiros (outro alumando, outras familias, persoal do centro...) se 

eviten. Se non é posible, na copia que se entregue cubrirase esta información segundo 

o que se estableceu para os proxenitores non unidos en vínculo matrimonial ou 

análogo. Cando se faga un traslado de expediente por traslado de centro, farase unha 

relación completa da documentación trasladada, que se gardará no centro xunto co 

último informe psicopedagóxico dispoñible (de habelo) a modo de copia de seguridade 

e para manter a unidade documental. O coñecemento e custodia da información 

psicopedagóxica corresponde á xefatura do departamento de orientación polo que non 

poderá nin deberá facilitar ao equipo docente máis datos que os estritamente 
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necesarios para que exerzan a súa función educadora. Así, dará traslado das 

necesidades educativas especiais ou específicas de apoio educativo do alumnado 

pero gardará reserva sobre aqueles datos excesivos como o grao exacto de 

discapacidade, cuestións do entorno familiar que afecten a terceiros, informes de 

servizos sociais, diagnóstico preciso (salvo necesidade manifesta do seu coñecemento 

para o proceso educativo etc).  

 

15.4.- FAMILIAS  

Forma parte das obrigas familiares facilitar a información necesaria para o proceso 

educativo e orientador, en virtude da disposición adicional vixésimo terceira da LOE. 

Polo tanto, a información solicitada, sempre que non sexa excesiva e sirva para o 

propósito educativo, debe ser facilitada aos centros. Pola súa banda, os centros e a 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria está obrigada á custodia 

destes datos, a facilitar aos interesados o acceso aos mesmos e garantir que se usan 

para o fin para o que foron recadados. As familias están obrigadas a manter a calidade 

dos datos aportados polo que, cando haxa unha modificación nos mesmos, por 

exemplo, un cambio de domicilio, unha nova sentenza de divorcio etc. deberán 

trasladar esta información á máxima brevidade aos centros educativos. Pola súa 

banda, as familias deberán respectar a confidencialidade dos datos aos que teñan 

acceso por formar parte da comunidade educativa (doutro alumnado, de persoal do 

centro ou de familias), mesmo de xeito accidental.  

 

15.5.- OUTRAS PERSOAS QUE POIDAN TER ACCESO AOS DATOS  

Tanto a LOE como a LOPD prevén que non só os empregados públicos deben gardar 

segredo sobre os datos de carácter persoal aos que se teña acceso, senón que se 

estende a máis persoas que poden, polas súas funcións, coñecer datos de carácter 

persoal. Así, sempre que con motivo de calquera tipo de servizo que se contrate poida 

resultar a posibilidade de que terceiras persoas teñan acceso a datos de carácter 

persoal, deberase incluír no correspondente contrato que se asine unha cláusula neste 

senso, indicando que: “Sempre que como consecuencia da execución das prestacións 

do contrato sexa posible que persoal da empresa contratada teña acceso a datos de 

carácter persoal, estas persoas deberán gardar o segredo profesional respecto aos 

mesmos e o deber de gardalos, obrigacións que subsistirán aínda despois de finalizar 

a relación laboral.” É importante facer tamén referencia neste punto á situación das 

persoas que formen parte de órganos colexiados habituais na Administración 

educativa como, por exemplo, os consellos escolares, ou o persoal que colabore co 

centro, como o persoal de colaboración no apoio dos comedores escolares, que non 
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están compostos unicamente por persoal ao servizo da Administración educativa. 

Porén, todas as persoas que, como consecuencia da súa pertenza ao órgano ou da 

súa colaboración, teñan coñecemento de datos de carácter persoal, deben gardar a 

debida confidencialidade e sixilo sobre os ditos datos.  

 

16.- TRATAMENTO DA IMAXE  

A imaxe é un dato de carácter persoal, que ademais ten unha especial relevancia e 

protección, non só na normativa de protección de datos de carácter persoal, senón 

tamén na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, sobre protección civil do dereito ao 

honor, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, e no caso dos menores, na Lei 

orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor. Ningunha familia 

poderá captar, reproducir, publicar ou difundir por calquera procedemento audiovisual 

a imaxe dos menores dentro das dependencias escolares ou nos espazos nos que 

estea o alumnado no momento das saídas educativas. No momento de formalización 

da matrícula, as familias asinarán un documento no que poderán autorizar ao centro 

para a captación, reprodución ou difusión por calquera procedemento gráfico ou 

audiovisual da imaxe dos nenos e nenas sempre que teña sido captado dentro do 

recinto escolar ou en saídas organizadas polo Centro. Así mesmo, o profesorado ou 

persoal non docente ten o mesmo dereito á protección da súa imaxe, polo que a 

utilización das súas imaxes nestes medios requirirá, así mesmo, o seu consentimento. 

A principios de cada curso escolar o profesorado será preguntado se autorizan o 

tratamento da súa imaxe nos actos nos que participe na súa condición de docente. 

Nos supostos de imaxes e gravacións captadas polos proxenitores en actos e festivais 

do centro, enténdese que se trata dunha imaxe que se obtén para un ficheiro familiar 

polo que é responsabilidade da persoa que obtivo as ditas imaxes a súa correcta 

utilización. 

 

17.- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

O Plan de Autoproteción do centro data de maio do 2014 pero como se acaba de 

acometer unha reforma integral no centro o curso 2021/2022 é preciso actualizalo 

durante este curso 2022/2023.  

Unha vez elaborado incluirase como anexo deste documento sen necesidade previa 

dunha nova aporbación do Plan de Convivencia.  

 

18.- DISPOSICIÓNS ADICIONAIS  

Este Documento poderá ser modificado por iniciativa do Equipo Directivo, do Claustro 

ou do Consello Escolar, ben por imperativo dalgunha disposición superior ou por 
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considerarse necesaria a súa actualización. 

Este Documento entrará en vigor aos 15 días naturais posteriores á súa aprobación 

pola Dirección para posibilitar o seu coñecemento.  

Unha vez aprobado daráselle a máxima difusión entre os membros da Comunidade 

Educativa. 
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