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INTRODUCIÓN

O Regulamento de Réxime Interno é o documento que recolle o conxunto de normas que

regulan a convivencia e establecen a estrutura organizativa da comunidade educativa,

dentro dun marco lexislativo vixente.

O Regulamento de Réxime Interno (R.R.I.) é un corpo normativo que nace da necesidade

de garantir a actividade educativa do centro, fixando as canles de participación,

organización e funcionamento dos distintos estamentos do centro educativo, alumnos/as,

pais/nais e profesores/as; favorecendo o funcionamento das distintas estruturas da

institución e ordenando os recursos materiais e persoais para un mellor labor educativo.

A actividade docente garántese dende un modelo de carácter democrático, baseado nos

principios de liberdade e responsabilidade e no desenvolvemento da capacidade crítica e

participativa de tódolos membros. Este regulamento é un complemento normativo das bases

legais que determinan o funcionamento e organización do centro, así coma as actuacións

dos seus diferentes membros.

Os documentos legais que fixan as bases deste Regulamento son as que a continuación se

citan:

 L.O.E. e leis que a desenvolven.

 Lei 9/2003 da Función Pública de Galicia.

 DECRETO 374/1996 polo que se aproba o Regulamento Orgánico das escolas de

educación Infantil e dos colexios de Educación Primaria.

 Orde do 2 de xullo de 1997 (D.O.G. 2-9-97) que regula determinados aspectos de

organización e funcionamento das escolas de educación infantil e colexios de Ed. Primaria.

 Orde do 28 de xuño de 2010 (D.O.G. 6-7-10) que regula a adscrición do

profesorado.

 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 4/2011, do 30 de xullo, de convivencia e participación da comunidade

educativa.

 DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de

alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as 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.
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 DECRETO 229/2011, do 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, do 3 de maio, de

educación.

 REAL DECRETO 732/1995. de 5 de mayo. por el que se establecen los derechos y

debəres de los alumnos y las normas de con vivencia en los centros. 

 Orde do 25 de xuño de 2009 (DOG do 10 de xullo de 2009) de avaliación na

educación infantil.

 Orde do 23 de novembro de 2007 (DOG do 30 de novembro de 2007) de

avaliación na educación primaria

 Orde do 23 de novembro de 2007, (DOG do 30 de novembro). de avaliación do

alumnado con necesidade específica de apoio educativo.

 Decreto 85/2007, do 12 de abril, polo que se crea e se regula o Observatorio Galego

da Convivencia Escolar.

 Orden de 7 de abril de 2008 por la que se regula el régimen de permisos y licencias

del personal docente que imparte las enseñanzas reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3

de mayo, de educación.

 Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público.

 Lei 13/2007, do 27 de xullo, de modificación da Lei 4/1988, do 26 de maio, da

función pública de Galicia.

 Resolución de 23 de outubro de 1991 “de la Dirección General de Trabajo por la

que se da publicidad al Convenio colectivo para el personal laboral de educación especial”

(BOE, 12/11/91).

 DECRETO 3143/1971, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento del

Cuerpo General Subalterno de la Administración Civil del Estado.

 Lei 30/1992 de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas

e do Procedemento Administrativo Común.

Outros documentos legais aparecen referidos en aspectos e apartados puntuais deste

Regulamento de Réxime Interior.

 Disposicións posteriores á data de elaboración e aprobación deste Documento que

se terán en conta para as posteriores modificacións e actualizacións.

O R.R.I. será de obrigado cumprimento para tódolos membros da comunidade

educativa: alumnado, profesorado, pais, nais e persoal non docente. Este documento

darase a coñecer ao profesorado que se incorpore ao centro ao inicio do curso.
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CAPÍTULO 1.- DATOS DO CENTRO

NOME DO CENTRO: C.E.I.P. " O Cantel ".

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA: Consellería de Educación e Ordenación

Universitaria da Xunta de Galicia.

ENDEREZO: C/ pintor Laxeiro s/n. Foz. Lugo.

C.P.: 27780

TELÉFONO: 982132261 - FAX: 982 133000

Correo Electrónico: ceip.ocantel@edu.xunta.es

Páxina Web: http://centros.edu.xunta.es/ceipocantel

CÓDIGO DO CENTRO: 27016391

NIF: Q7755304H

CAPÍTULO 2.- ORGANIZACIÓN PRÁCTICA DA PARTICIPACIÓN DOS
MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA.

2.1.- ÓRGANOS DE GOBERNO E ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN NO
CONTROL E XESTIÓN

A composición, elección e funcións dos citados órganos están regulamentadas na
lexislación en vigor, en concreto:

- Decreto 374/1996 do 17 de outubro que aproba o Regulamento orgánico das escolas de
Infantil e colexios de E. Primaria.

- Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e
funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos
colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria).

2.1.1.- ÓRGANOS UNIPERSOAIS. EQUIPO DIRECTIVO.

Segundo o Decreto 374/1996 é competencia do director:

1. Representar oficialmente á Administración educativa no centro, sen prexuízo
das atribucións das demais autoridades educativas.

2. Representar o centro.

3. Dirixir e coordinar todas as actividades do centro, cara á consecución do proxecto
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educativo e de acordo coas disposicións vixentes, sen prexuízo das competencias do

consello escolar e do claustro.

4. Visar as certificacións e documentos oficiais do centro.

5. Designar, de ser o caso, o xefe de estudios e o secretario, e propoñer o seu

nomeamento e destitución. Nomear os coordinadores de ciclo, o coordinador de

dinamización da lingua galega e os titores, de acordo co procedemento establecido

no Decreto 374/1996 do 17 de outubro

6. Executar os acordos dos órganos colexiados no ámbito da súa competencia.

7. Coordinar a elaboración e revisión do proxecto educativo do centro, programa-

ción xeral anual, de acordo coas directrices e criterios establecidos pola

Administración educativa e polo consello escolar, e coas propostas formuladas polo

claustro e outros órganos de participación, responsabilizándose co equipo directivo

da súa redacción e velando pola súa correcta aplicación.

8. Convocar e presidir os actos académicos, o consello escolar, o claustro, a comisión

de coordinación pedagóxica do centro, a comisión económica do consello escolar e

cantas outras se constitúan regulamentariamente, podendo delegar a presidencia

dalgunha destas comisións noutros membros do equipo directivo ou do claustro.

9. Cumprir e facer cumprir as leis e demais disposicións vixentes.

10. Exercer a xefatura de todo o persoal adscrito ao centro.

11. Favorecer a convivencia do centro e impoñer as correccións que corresponda, de

acordo coa normativa vixente, co Regulamento de réxime interior e cos criterios

establecidos polo consello escolar.

12. Garantir o dereito de reunión de mestres, alumnos, pais de alumnos e persoal de

administración e de servizos, de acordo co disposto na lexislación vixente.

13. Colaborar coa inspección educativa na valoración da función pública docente e, en

xeral, nos plans de avaliación do centro.

14. Xestionar os medios humanos e materiais do centro, dinamizando os distintos

sectores da comunidade educativa, especialmente os restantes membros do equipo

directivo e coordinadores de ciclo e dinamización da lingua galega canalizando

achegas e intereses e buscando canles de comunicación e colaboración

15. Promover e impulsar as relacións do centro coas institucións do seu contorno.

16. Trasladarlle ao Xefe Territorial da Consellería de Educación e Ordenación

Universitaria a memoria anual sobre as actividades e situación xeral do centro, así

como, no seu caso, as propostas de solución aos problemas existentes.
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17. Facilitar a adecuada coordinación con outros servizos educativos da zona.

18. Coordinar e fomentar a participación dos distintos sectores da comunidade escolar e

procurar os medios precisos para a máis eficaz execución das súas respectivas

competencias.

19. Proporcionar a información que lle sexa requirida polas autoridades educativas

competentes e colaborar en todo o relativo ao logro dos obxectivos educativos do

centro.

20. Facilitar a información sobre a vida do centro aos distintos sectores da

comunidade escolar.

21. Autorizar os gastos de acordo co orzamento do centro e ordenar os

pagamentos.

22. Realizar as contratacións de servizos e subministracións de acordo co que

regulamentariamente se estableza.

É competencia do xefe de estudos:

1. Exercer, por delegación do director e baixo a súa autoridade, a xefatura do persoal

docente en todo o relativo ao réxime académico.

2. Substituír o director en caso de ausencia, enfermidade ou suspensión de

funcións.

3. Coordinar e velar pola execución das actividades de carácter académico e de

orientación de profesores e alumnos, en relación co proxecto educativo do centro, os

proxectos curriculares de etapa e a programación xeral anual.

4. Elaborar, en colaboración cos restantes órganos unipersoais, os horarios académicos

de alumnos e profesores de acordo cos criterios aprobados polo claustro e co horario

xeral incluído na programación xeral anual, así como velar polo seu estrito

cumprimento.

5. Coordinar a actividade dos coordinadores de ciclo.

6. Coordinar e orientar a acción dos titores de acordo co plan de acción titorial.

7. Coordinar a participación do profesorado nas actividades de perfeccionamento, así

como planificar e organizar as actividades de formación de profesores realizadas

polo centro.

8. Coordinar a actividade docente do centro, con especial atención aos procesos de

avaliación, adaptación curricular e actividades de recuperación, reforzo e

ampliación.
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9. Facilitar a organización dos alumnos e impulsar a súa participación no centro.

10. Establecer os mecanismos para corrixir ausencias imprevistas do profesorado, atención

a alumnos accidentados ou calquera eventualidade que incida no normal

funcionamento do centro.

11. Organizar a atención dos alumnos nos períodos de lecer.

12. Calquera outra función que lle poida ser encomendada polo director dentro do

ámbito da súa competencia.

É competencia do secretario:

1. Ordenar o réxime administrativo do centro, de conformidade coas directrices

do director.

2. Actuar como secretario dos órganos colexiados de goberno do centro, levantar

acta das sesións e dar fe dos acordos co visto e prace do director.

3. Custodiar os libros e arquivos do centro coa colaboración dos coordinadores

do ciclo.

4. Expedir as certificacións que soliciten as autoridades e os interesados.

5. Realizar o inventario xeral do centro e mantelo actualizado.

6. Custodiar e dispoñer a utilización dos medios audiovisuais, material didáctico,

mobiliario ou calquera material inventariable.

7. Coordinar, dirixir e supervisar, por delegación do director, a actividade e

funcionamento do persoal de administración e de servizos adscrito ao centro.

8. Elaborar o anteproxecto de orzamento do centro de acordo coas directrices do

consello escolar e oída a comisión económica.

9. Ordenar o réxime económico do centro, de conformidade coas instrucións do

director, realizar a contabilidade e render contas ante o consello escolar e as

autoridades correspondentes.

10. Velar polo mantemento material do centro en tódolos seus aspectos, de acordo

coas indicacións do director.

11. Dar a coñecer e difundir a toda a comunidade educativa, a información sobre

normativa, disposicións legais e asuntos de interese xeral ou profesional que se

reciba no centro.

12. Presidir, se é o caso, e por delegación do director, a comisión económica.

13. Calquera outra función que lle encomende o director dentro do seu ámbito de

competencia.
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O Equipo Directivo reunirase como mínimo unha vez á semana.

Na P.X.A de cada curso, establécese un horario de atención ao público por parte do

Equipo Directivo, en canto a asuntos administrativos ou calquera outra cuestión

coincidindo co horario de adicación ao cargo por parte dos membros do Equipo Directivo.

2.1.2.- ÓRGANOS COLEXIADOS DE GOBERNO.

A Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (BOE do 4 de maio de 2006) modificou

substancialmente as atribucións do claustro de profesores e do Consello escolar (título V,

artigos do 118 ao 139, e disposición transitoria sexta onde se indica que as competencias

son as recollidas na mencionada lei).

2.1.2.1.- O Consello Escolar.

2.1.2.1.1.- Normas de funcionamento do Consello Escolar.

As súa composición e proceso de constitución están recollidas no Decreto 374/1996

nos artigos 36 ao 42.

As súas atribucións recóllense no artigo 43 do citado Decreto.

 A elección de membros do Consello Escolar realizarase mediante votación secreta

e directa, dentro dos prazos establecidos pola lei e segundo a normativa en vigor.

 As reunións dos órganos colexiados poderán ser ordinarias ou extraordinarias.

 Os órganos colexiados reuniranse polo menos unha vez por trimestre.

 As reunións extraordinarias dos órganos colexiados serán convocadas polo/a

secretario/a por orde o/a director/a, a iniciativa propia ou a petición dun terzo dos

membros do órgano que se trate. A orde do día duna reunión ordinaria, convocada

con oito días de antelación, será o establecido polo/a director/a. A inclusión dalgún

punto, por parte doutro membro na citada orde do día, será solicitado por escrito

remitido o/ secretario/a, como mínimo con seis días naturais antes da celebración

da reunión.

 A orde do día das reunións extraordinarias será a indicada polo que pide a súa

convocatoria.

 Non poderá ser obxecto de deliberación ou acordo ningún asunto que non figure
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incluído na orde do día, agás que estean presentes tódolos membros do órgano

colexiado e sexa declarada a urxencia do asunto polo voto favorable da maioría.

 As decisión tomaranse por maioría simple. De ser maioría as abstención

continuarase o debate e procederase de novo a votación.

 O/A Secretario/a levantará acta de cada sesión que celebre o órgano colexiado. Na

acta figurará, a petición dos respectivos membros do órgano, o voto contrario ó

acordo adoptado, a súa abstención e mailos motivos que o xustifiquen, ou o sentido

do seu voto favorable.

 Calquera membro ten dereito a solicitar la transcrición integra da súa intervención

ou a proposta, sempre que aporte o texto que se corresponda coa súa intervención,

nun prazo de vintecatro horas.

 Os membros que discrepen do acordo maioritario poderán formular voto particular

por escrito no prazo de vintecatro horas, que se incorporará ó texto aprobado.

 As actas aprobaranse na seguinte sesión podendo o/a secretario/a certificar sobre

os acordos específicos adoptados facendo constar tal circunstancia

 As competencias dos órganos colexiados serán as que determine a lexislación

vixente.

2.1.2.1.2.- Procedementos de actuación do Consello Escolar e comisións constituídas

para axilizar o seu funcionamento.

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

Programación Xeral Anual así como para propoñer as medidas oportunas para a súa

realización.

No seo do Consello Escolar funcionarán as seguintes comisións:

· Comisión Económica.

· Observatorio de Convivencia

· Comisión da Biblioteca Escolar

◘ A Comisión Económica.

Estará integrada por:

· O Director

· Un profesor/a

· Un pai/nai
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· O Secretario ( que levantará acta das reunións )

Esta comisión informará ao Consello Escolar sobre cantas materias de índole económica lle

sexan encomendadas.

◘ O Observatorio de Convivencia Escolar.

Tal como se recolle no Decreto 85/2007, do 12 de abril (DOG do 8 de maio), constituirase

no seo do Consello Escolar nos centros educativos sostidos con fondos públicos e estará

integrado por membros do mesmo, tendendo a unha composición equilibrada de mulleres e

homes.

Trátase dun órgano colexiado creado para reflexionar e investigar en relación co estado da

convivencia no centro, propoñer e, de selo caso, deseñar as estratexias a adoptar para o

fomento da cultura da paz e para mellorar o clima da convivencia escolar.

Funcionará en pleno, e celebrará tres reunións anuais de carácter ordinario, unha por

trimestre, e con carácter extraordinario, cantas veces sexa convocado pola presidencia, a

instancia propia ou a proposta de, polo menos, unha terceira parte dos seus membros.

Entre as funcións do Observatorio de Convivencia Escolar do Centro, estarán:

· Dinamizar o Plan de Convivencia do Centro.

· Elaborar un informe anual de análise da convivencia.

· Informar trimestralmente ao Consello Escolar.

· Coordinar as actuacións conxuntas dos ámbitos implicados relacionados coa mellora do

clima de convivencia.

· Propoñerlle á Administración educativa as medidas oportunas para a mellora da

convivencia.

· Aqueloutras que a propia Administración ou o Observatorio da Convivencia Escolar a

nivel provincial lle poidan encomendar.

Estará integrado polos seguintes membros:

 Director.

 A Xefa de Estudos.

 profesor/a titor/a do alumno/a relacionado/a co tema que se analice.

 A persoa do consello escolar encargada das iniciativas e programas de coeducación.

 Un representante dos pais e nais (pertencente ao Consello Escolar)

 Un representante do persoal non docente.

 Dous representantes do profesorado.
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Serán elixibles todos os membros do mesmo na súa calidade de representantes de cada

sector da Comunidade Educativa. Proclamaranse os candidatos ante o director como

presidente nato do Observatorio e elixiranse por voto directo e segredo de forma

independente de entre os propios representantes de cada sector.

O nomeamento dos compoñentes nos centros corresponde ao director por proposta dos

colectivos representados e realizarase por un período de dous anos renovable por outros

dous.

◘ A Comisión da Biblioteca Escolar.

A creación dunha Comisión de biblioteca no seo do consello escolar resulta de grande

interese para a sensibilización de todos os membros da comunidade escolar respecto da

necesidade deste servizo, procurando atención e estabilidade a este a este, así como a

necesaria colaboración coa biblioteca pública de referencia.

A Comisión de biblioteca poderá ter a seguinte composición:

 Por parte do consello escolar: un profesor, un pai/nai, un representante do concello e

un representante da dirección.

 Por parte da Asociación de Nais e Pais: un representante.

 Por parte da biblioteca pública: o responsable.

 O responsable da biblioteca escolar, quen actuará como secretario.

A Comisión reunirase unha vez ao trimestre, presidida polo xefe de estudos ou director.

As funcións desta Comisión de BE serán:

- Analizar as necesidades da BE referidas a infraestrutura, equipamento, mantemento e

atención en horario lectivo e en horario extra-escolar.

- Realizar propostas ao consello escolar par as melloras necesarias.

- Xestionar a apertura da biblioteca en horario extra-escolar, procurando as necesarias

colaboracións e garantindo que todas as intervencións se realizarán seguindo os criterios

establecidos polo equipo de apoio e o responsable da BE.

- Propoñer estratexias de colaboración entre a biblioteca escolar e a biblioteca pública.

- Promover actividades de sensibilización e dinamización cultural entre toda a comunidade

escolar.

- Realizar propostas para a adquisición de fondos e equipamento, co correspondente

proxecto orzamentario, que se remitirán ao consello escolar.
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- Realizar xestións cos sectores culturais, educativos, sociais e económicos do contorno do

centro educativo que poidan colaborar coa BE e os seus obxectivos.

2.1.2.2.- O claustro de profesores

O claustro de profesores é o órgano propio de participación destes no goberno do

centro e ten a responsabilidade de planificar, coordinar, decidir e, se é o caso, informar

sobre todos os aspectos docentes del.

 Claustro Ordinario. Celebrarase polo menos unha vez por trimestre, e convocarase

cun mínimo de 48 horas de antelación.

 Claustro Extraordinario. Celebrarase cando o Director/a o dispoña, ou cando o pida

como mínimo un terzo do profesorado. Débese convocar polo menos con 24 horas de

antelación.

 A asistencia ao Claustro é obrigatoria, e os claustrais non poderán abandona-la

sesión ata que o Director/a a dea por rematada, excepto por algunha causa plenamente

xustificada e previamente dada a coñecer.

 Na acta reflectiranse os temas tratados e os acordos alcanzados. Cando un claustral

desexe que a súa intervención sexa reflectida literalmente deberao facer constar

expresamente e entregar unha nota ó Secretario/a co contido da súa intervención, a ser

posible ó finaliza-lo claustro.

O Claustro tomará os seus acordos mediante os seguintes procedementos:

1. Votación de asentimento, á proposta formulada polo Director/a ou por calquera

claustral, cando unha vez anunciada non presente ningunha oposición.

2. Votación ordinaria, levantando o brazo primeiro os que aproben, despois os que

estean en contra e por último os que se absteñan.

3. Votación secreta, mediante papeleta que se entregará a medida que o Secretario/a

vaia lendo os nomes. Esta votación será preceptiva cando se trate de casos con

implicacións persoais para os asistentes e cando o solicite algún membro do órgano

e o acepte o Director/a pola complexidade do tema.

4. Os acordos aprobaranse por maioría simple ou absoluta, segundo proceda.
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2.2.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.

2.2.1- EQUIPOS DE CICLO

Agrupan aos mestres e mestras que imparten docencia nel. Son os órganos básicos

encargados de organizar e desenvolver as ensinanzas propias do ciclo, baixo a supervisión

do/a Xefa de Estudios.

A súa composición, organización e competencias están reguladas no título III, capítulo

I, do Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación

primaria.

Os Equipos de Ciclo reuniranse polo menos unha vez cada mes e a asistencia será

obrigatoria para todos os seus membros. Das devanditas sesións levantarase acta por parte

do coordinador co resumo do tratado.

Na organización de cada curso escolar decidirase que días do mes se adicarán a estas

reunións.

2.2.1.1. Competencias do equipo:

Sen prexuízo das competencias enunciadas no punto 2 do artigo 54 do regulamento

orgánico das escolas de primaria (Decreto 374/1996), deberán terse en conta as

seguintes:

 Secuenciar os obxectivos mínimos que deberán conseguirse en cada área e

ciclo educativo.

 Determinar as pautas xerais e procedementos de avaliación que faciliten a

coherencia interna de cada área.

 Coordinar e controlar a programación valorando os resultados da avaliación

como o mellor procedemento para a revisión permanente da programación.

 Propoñer o material didáctico en función do proxecto curricular.

 Valorar e experimentar métodos e técnicas que permitan unha mellora

cualitativa do ensino.

 Elaborar materiais e tecnoloxía propias axeitadas ás áreas e ciclos.

 Propoñerlle ao Coordinador do Equipo de actividades complementarias e

extra-escolares o programa de actividades para o ciclo.
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Os membros do equipo de ciclo deberán unificar ao máximo os criterios acerca

de métodos didácticos, terminoloxía empregada, sistema de avaliación e promoción

dos alumnos, co fin de lograr a continuidade da acción durante toda a etapa

educativa.

O profesorado de educación infantil elaborará un plan de adaptación, destinado ao

alumnado que se incorpore por primeira vez ao centro.

A planificación do período de adaptación contemplará o desenvolvemento dos

seguintes aspectos:

— Participación e colaboración das familias neste período.

— Flexibilización do calendario e horario dos nenos e nenas que se incorporan por

primeira vez ao centro.

— Actividades encamiñadas á mellor adaptación destes

alumnos.

— Flexibilización no tipo de agrupamento.

2.2.1.2. Competencias do/a coordinador/a.

 Dirixir e coordinar as actividades académicas do equipo de ciclo.

 Responsabilizarse da elaboración, redacción e revisión da programación didáctica

do ciclo coa implicación de todos os membros do Equipo Docente.

 Colaborar na elaboración e desafío do reforzo educativo e adaptacións curriculares.

 Responsabilizarse de levantar acta das reunións e facer lectura das mesmas nas

sesións posteriores e da elaboración da memoria de fin de curso.

 Colaborar co Secretario/a na elaboración e na actualización do inventario do Centro.

 Asistir ás reunións do Departamento de Orientación e da Comisión de Coordinación

Pedagóxica.

Os coordinadores de ciclo desempeñarán o seu cargo durante dous cursos académicos e

serán designados polo director, oído o equipo de ciclo.

Os/As coordinadores/as cesan nas súas función ó término do seu mandato ou polas

seguintes causas:

• Renuncia motivada e aceptada polo/a director/a

• Revogación polo/a director/a, a proposta razoada do equipo de ciclo, e previa audiencia

ao/á interesado/a.
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2.2.2- EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA.

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

O Equipo de Dinamización da Lingua Galega terá un papel fundamental no deseño, posta

en práctica e revisión dos programas de promoción da lingua galega nos centros educativos.

Formarán parte do mesmo un/unha mestre/a de cada ciclo, nomeados polo/a director/a a

proposta dos seus integrantes. Poderanse incluír no citado equipo, ademais dos anteriores,

aqueles mestres/as que o desexen.

2.2.2.1. Competencias do Equipo.

 Presentar, a través do claustro, propostas ao Equipo Directivo para a fixación

dos obxectivos de normalización lingüística que se incluirán no PEC.

 Propoñer á CCP o plan xeral para o uso do idioma e o plan específico para

potenciar a presencia da realidade galega, cultura, historia, xeografía, …no

ensino.

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

obxectivos incluídos nos plans anteriores.

O seu funcionamento apoiase nas seguintes premisas:

 Colaboración con diferentes organismos ou proxectos para que os alumnos

participen directamente en actividades de coidado do medio ambiente e coñezan e

planten árbores autóctonas.

 Colaboración coa Biblioteca Escolar para organizar actividades de fomento da

lectura e exposicións.

 Colaboración co Equipo de Actividades Complementarias e Extra-escolares para

programar e propoñer actividades que fomenten a normalización lingüística.

 Programación de actividades que redunden no aproveitamento de tempo de lecer do

alumnado.

2.2.2.2. Competencias do Coordinador.

Son competencia do coordinador:

a) Colaborar na elaboración dos proxectos curriculares de etapa.
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b) Responsabilizarse da redacción dos plans que serán propostos á comisión de

coordinación pedagóxica.

c) Convocar e presidir as reunións do equipo.

d) Responsabilizarse da redacción das actas de reunión, así como da redacción da memoria

final de curso, na que se fará unha avaliación das actividades realizadas que se incluirá na

memoria do centro.

e) Proporcionarlles aos membros da comunidade educativa información sobre as

actividades do equipo e de todos aqueles actos e institucións culturais relacionados coa

realidade galega.

A coordinación do EDLG será desempeñada por un profesor/a do mesmo preferentemente

con destino definitivo no centro. Será nomeado polo/a director/a do centro a proposta dos

compoñentes do equipo.

Desempeñará as súas funcións durante dous anos.

2.2.3. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA.

A composición, a organización e as competencias da comisión de coordinación

pedagóxica son as que se establecen no artigos 61 e 62, Capitulo II, Titulo III, do

Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación

primaria.

A comisión de coordinación pedagóxica reunirase cunha periodicidade mensual e

realizará unha sesión extraordinaria ao comezo do curso e outra ao finalizar este, así

como cantas outras se consideren necesarias.

Actuará de secretario/a un membro da citada comisión, designado polo/a director/a, oídos

os restantes membros.

2.2.3.1.Competencias da Comisión

a) Elevar propostas ao claustro co fin de establecer os criterios para a elaboración dos

proxectos curriculares.

b) Velar para que a elaboración dos proxectos curriculares de etapa e o plan de acción

titorial se realice conforme aos criterios establecidos polo claustro.

c) Asegurar a coherencia entre o proxecto educativo do centro, os proxectos curriculares



C.E.I.P. “O Cantel” – R.R.I. – Normas de Organización e Funcionamento

______________________________________________________________________
Páxina 19

de etapa e a programación xeral anual.

d) Establecer as directrices xerais para a elaboración das programacións didácticas dos

equipos de ciclo e do plan de acción titorial, así como das adaptacións curriculares

e dos programas de diversificación curricular incluídos no proxecto curricular.

e) Propoñer ao claustro de profesores os proxectos curriculares para a súa

aprobación.

f) Velar polo cumprimento e posterior avaliación dos proxectos curriculares de

etapa.

g) Canalizar as necesidades de formación do profesorado cara ao centro de Formación

Continuada do Profesorado.

h) Realizar, de ser o caso, a proposta ao xefe de estudios co fin de que se designe o

responsable do equipo de actividades complementarias e extra-escolares.

i) Propoñer os profesores que han de formar parte do Equipo de Dinamización da Lingua

Galega.

2.2.3.2. Membros da comisión:

- Director que actuará como Presidente

- Xefe de Estudos.

- Coordinadores de Ciclo.

- O Xefe do Departamento de Orientación.

- O Coordinador do Equipo de Dinamización da Lingua Galega.

- O responsable da Biblioteca Escolar.

Actuará como secretario un membro da Comisión, designado polo director, oídos os

restantes membros.

2.2.4- EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRA-
ESCOLARES

De acordo co Regulamento de escolar de Infantil e colexios de educación Primaria

(Redactado conforme á corrección de erros recollida nas Instrucións da Subdirección

Xeral da Inspección Educativa sobre determinados aspectos do Decreto 374/1996, do

17 de outubro polo que se aproba o Regulamento orgánico dos escolas de educación

infantil e dos colexios de educación primaria).
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Terán carácter de complementarias aquelas actividades didácticas que se realizan co

alumnado en horario lectivo e que, formando parte da programación, teñen carácter

diferenciado polo momento, espazo ou recursos que utilizan. Así cabe considerar as

visitas, traballos de campo, viaxes de estudo, conmemoracións e outras semellantes.

Teñen carácter de extra-escolares aquelas que, sendo organizadas polo centro e figurando

na programación xeral anual, aprobada polo consello escolar, se realizan fóra de horario

lectivo. A participación nelas será voluntaria.

2.2.4.1. Competencias do Departamento.

O equipo de actividades complementarias e extra-escolares encargarase de promover,

organizar e facilitar este tipo de actividades.

O equipo de actividades complementarias e extraescolares reunirase cunha periodicidade

trimestral e realizará unha sesión extra-ordinaria ao comezo do curso e outra ao

finalizar este, así como cantas outras se consideren necesarias. As actividades que se van

realizar polo equipo de actividades complementarias e extra-escolares incluiranse na

programación xeral anual.

Este equipo estará integrado polo seu xefe e, para cada actividade concreta, polos

profesores que participan nela.

Para o desenvolvemento das actividades complementarias e extra-escolares que se realicen

fóra da localidade onde está situado o centro, deberase contar cos seguintes requisitos:

a) Aprobación do consello escolar.

b) Autorización escrita dos pais ou titor legal.

c) Os alumnos e alumnas serán acompañados polo profesorado correspondente na

proporción e segundo os criterios do apartado 4.6 do Capítulo 4 sobre atención do

alumnado en saídas do centro.

Os centros facilitarán e promoverán a participación dos distintos sectores da comunidade

educativa tanto, a título individual como a través das súas asociacións e os seus

representantes no consello escolar, na selección, organización, desenvolvemento e

avaliación das actividades complementarias e extra-escolares.



C.E.I.P. “O Cantel” – R.R.I. – Normas de Organización e Funcionamento

______________________________________________________________________
Páxina 21

2.2.4.2. Competencias do Coordinador

O coordinador ou xefe do equipo de actividades complementarias e extra-escolares terá, entre

outras, as seguintes funcións:

 Elaborar o programa anual destas actividades para o que se terán en conta as propostas

dos equipos de ciclo, dos profesores e dos pais e as orientacións do claustro e comisión de

coordinación pedagóxica.

 Programar cada unha das actividades especificando obxectivos, responsables, momento

e lugar de realización, repercusións económicas e forma de participación do alumnado.

 Proporcionarlles aos alumnos e aos pais a información relativa ás actividades do

equipo.

 Promover e coordinar as actividades culturais e deportivas en colaboración co claustro, a

comisión de coordinación pedagóxica, os equipos de ciclo e a asociación de pais.

 Coordinar a organización dos intercambios escolares e calquera tipo de viaxes que se

realicen cos alumnos.

 Distribuír os recursos económicos destinados para o efecto, procedentes de achegas de

institucións, asociacións ou do propio centro, logo de aprobación polo consello escolar.

 Colaborar co Equipo de Biblioteca escolar do centro para organizar a súa

utilización.

 Elaborar unha memoria final de curso coa avaliación das actividades realizadas que se

incluirá na memoria de centro.

 Presentar propostas ao equipo directivo para a realización e intercambio de actividades

cos centros do seu contorno.

O xefe do equipo de actividades complementarias e extra-escolares será un profesor,

preferentemente con destino definitivo no centro, que designe o director por proposta do xefe

de estudos, oída a comisión de coordinación pedagóxica.

O xefe do equipo de actividades complementarias e extra-escolares actuará baixo a

dependencia directa do xefe de estudios e en estreita colaboración co equipo directivo.

O xefe do equipo de actividades complementarias e extra-escolares será nomeado por un

período de dous anos e cesará ao producirse algunha das circunstancias previstas no artigo

59º.

Cando cese o xefe do equipo de actividades complementarias e extra-escolares antes de

finalizalo prazo para o que foi designado, o director nomeará de acordo co procedemento

sinalado no artigo 66º un profesor ata 30 de xuño.
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2.2.5.- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

2.2.5.1.Competencias do departamento

Estas funcións están reguladas polo Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a

orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 27 de

abril) e na 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 (DOG do 31 de xullo), que o desenvolve, e, entre elas, destacan as seguintes:

 Valorar as necesidades educativas do alumnado, no ámbito da orientación,

desenvolver e avaliar programas específicos de intervención.

 Elaborar, de acordo coas directrices establecidas pola comisión de coordinación

pedagóxica, as propostas dos plans de orientación académica e profesional e mais

de acción titorial; así como coordinar o profesorado e ofrecerlle soporte técnico para

o desenvolvemento destes plans.

 Participar na elaboración dos proxectos do centro, incidindo nos criterios de carácter

organizativo e pedagóxico para a atención ao alumnado con necesidades específicas

de apoio educativo, nos principios de avaliación e, cando cumpra, na adecuación

dos criterios de promoción.

 Deseñar accións encamiñadas á atención temperá e á prevención de dificultades ou

problemas de aprendizaxe, sexa cal sexa a súa orixe.

 Participar na avaliación psicopedagóxica e no deseño e desenvolvemento de

medidas de atención á diversidade.

 Facilitarlle ao alumnado apoio e asesoramento á hora de enfrontar os momentos

escolares máis decisivos ou de maior dificultade: ingreso no centro; cambios de

ciclo e/ou etapa; elección de optativas, itinerarios, resolución de conflitos, transición

á vida profesional...

 Impulsar a participación do profesorado en programas de investigación e innovación

educativa en campos relacionados co seu ámbito de actuación: hábitos de traballo

intelectual, programas de ensinar a pensar, habilidades sociais, dinámica de grupos,

etc.

 Promover a cooperación entre o centro e as familias, buscando unha maior

implicación destas no proceso educativo.
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 Favorecer o proceso de maduración vocacional mediante a orientación e o

asesoramento ao alumnado sobre as posibilidades académicas, as ofertas do

contorno, etc.

 Calquera outra que a Administración educativa lle puidese encomendar no ámbito

das súas funcións.

2.2.5.2.Compoñentes do Departamento de Orientación:

- Xefe do Departamento

- Coordinadores dos Equipos Docentes de Ciclo.

- Coordinador do Equipo de Educación Infantil.

- Profesora de PT

- Profesora de AL

.

2.2.5.3.Competencias do Xefe de Departamento:

De acordo co artigo 6º da 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 (DOG 31 de xullo de 1998), a

xefatura dos departamentos de orientación terá as seguintes funcións:

a) Representa-lo departamento na comisión de coordinación pedagóxica.

b) Dirixir e coordina-las actividades e actuacións propias do departamento e facilita-la

colaboración entre os seus membros.

c) Responsabilizarse da redacción do plan anual do departamento e velar polo seu

cumprimento; así como da elaboración e redacción da memoria final de curso.

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

extraordinario fose preciso celebrar, levantando a acta correspondente.

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

f) Coordina-la organización de espazos e instalacións para a orientación, así como a

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

conservación.

g) Realiza-las avaliacións psicopedagóxicas do seu centro e, se é o caso, as dos centros que

lle sexan adscritos, así como asesorar no deseño, desenvolvemento e avaliación das
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medidas de atención á diversidade conforme o procedemento e criterios establecidos no

proxecto curricular do centro e responsabilizarse, cando cumpra, da elaboración do informe

psicopedagóxico.

h) Coordina-las accións dos profesores de apoio na atención do alumnado con necesidades

educativas especiais, elevando ó xefe de estudios, cando cumpra, a proposta de

organización da docencia para este alumnado.

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

actuacións conxuntas que permitan a coherencia das respostas educativas.

A participación do xefe do departamento de orientación nas sesións de avaliación

responderá as súas competencias de asesoramento e apoio ao profesorado e asistirá a elas

con voz e sen voto.

l) Aqueloutras funcións que a Administración educativa lle poida asignar referidas á

orientación.

2.2.6.- EQUIPO DE BIBLIOTECA ESCOLAR.

O Equipo de Apoio á Biblioteca Escolar estará formado por profesoras e profesores dos

diferentes ciclos ou departamentos existentes no centro, que traballarán en coordinación co

responsable da biblioteca para a consecución dos obxectivos previstos e a posta en marcha

das actividades organizadas.

A xefatura de estudos, aproveitando as marxes horarias do cadro de profesorado, preverá as

necesidades da biblioteca escolar á hora de elaborar os horarios deste, nos que quedará

recollida a súa participación neste servizo.

2.2.6.1.- Competencias do Equipo.

As funcións dos integrantes do equipo de biblioteca son:

 Apoiar o responsable da biblioteca na organización e dinamización desta.

 Compilar informacións, materiais e recursos necesarios para o bo funcionamento do

servizo, co fin de facilitárllelos aos usuarios da biblioteca escolar.

 Cooperar ao deseño, organización e posta en marcha das actividades programadas.

 Establecer criterios para a adquisición e actualización dos fondos da biblioteca.

 Recoller propostas e suxestións do profesorado e o alumnado co fin de mellorar as
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intervencións e colaborar ao desenvolvemento da competencia lectora, o hábito lector

e as habilidades de traballo intelectual.

2.2.6.2.- Competencias do Responsable da Biblioteca Escolar.

- Elaborar a programación anual de biblioteca escolar, atendendo aos proxectos

curriculares do centro e unha memoria final.

- Colaborar co deseño e posta en práctica do Proxecto lector de centro, coordinándoo,

se é o caso.

- Realizar o tratamento técnico dos fondos (seleccionar, organizar, clasificar e

catalogar).

- Informar o Claustro das actividades da biblioteca e integrar as súas suxestións.

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

comunidade escolar.

- Definir os criterios para o préstamo e atender o servizo xunto co equipo de apoio.

- Asesorar o 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.

- Coordinar o equipo de apoio á biblioteca escolar.

2.2.7.- EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DAS TIC.

Este equipo traballará na medida do posible en colaboración dos demais equipos do centro

e máis especialmente co Equipo de Biblioteca Escolar. As súas funcións e a do seu

coordinador están recollidas no Proxecto TIC do centro, revisado cada curso escolar.

Os obxectivos que pretende acadar este equipo son os seguintes:

◊ Potenciar o emprego da informática como ferramenta de traballo no proceso de ensino-

aprendizaxe, utilizándoa de forma activa por parte dos alumnos.

◊ Fomentar o uso dos medios informáticos, facilitando o acceso a esta ferramenta por parte 

dos alumnos como medio de apoio e reforzo nas súas aprendizaxes.

◊ Favorecer a súa utilización por parte do profesorado nas súas tarefas habituais do Centro: 

programacións, memorias, plans, circulares, normativas, actividades, etc.

◊ Impulsar a comunicación con outros centros e con outras localidades, co fin de coñecer e 
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transmitir valores sociais e de respecto a outras formas de vida e costumes.

◊ Facilitar a busca de información e o tratamento crítico desta, como forma de coñecer o 

mundo de Internet e as súas posibilidades de acceso á información útil.

2.3. OUTROS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA.

2.3.1.- PROFESORADO.

2.3.1.1.- Adscrición.

A Orde do 28 de xuño de 2010 modifica parcialmente a orde do 22 de xullo de 1997, pola

que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de

educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil e

primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

No proceso de adscrición do profesorado teranse en conta os seguintes aspectos:

- Cando unha titoría quede vacante será asignada segundo a lexislación vixente.

- Darase preferencia á permanencia dun mesmo profesor/a como titor/a dun curso ao longo

do ciclo para o mesmo grupo de alumnos/as. Cando se trate dun profesor provisional,

respectaráselle o dereito a permanecer no ciclo co mesmo grupo de alumnos/as se non

houbese ningún profesor definitivo interesado nese grupo.

- Para a formación dos Equipos de Ciclo procurarase que aqueles profesores que non teñan

titoría se distribúan equitativamente entre os distintos ciclos, de xeito que queden

equiparados en número de membros e tendo en conta o número de unidades de cada ciclo.

Estes acudirán as reunións segundo o calendario establecido ao inicio de curso. Asistirán

tamén a aquelas outras ás que sexan convocados polo coordinador/a cando a importancia do

asunto a tratar así o requira.

2.3.1.2.- Horarios e xornada de traballo.

Do profesorado:

A normativa que regula os horarios e xornada de traballo do profesorado é a seguinte:

- Capítulo V, punto 2, da Orde do 22 de xullo de 1997.

- Orde do 23 de xuño de 2011 (DOG 30 de xuño).
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O horario semanal do profesorado e a súa distribución dependerá da normativa vixente

ao inicio de cada curso escolar debido ás continuos cambios que está a sufrir nestes

últimos anos.

Dos grupos de alumnos:

A elaboración dos horarios do centro ó inicio do curso e cando as circunstancias o permitan

intentarán ter en conta os seguintes criterios:

- A distribución das sesións das distintas áreas serán, na medida do posible, en días

alternos ao longo da semana (Se son áreas de 2 ou 3 sesións semanais).

- Para a E.F. evitaranse as primeiras horas da mañá.

- Procurarase que as sesións da área de música coincidan con sesións dunha hora, sobre

todo en grupos numerosos ou en niveis superiores, debido a que só hai unha sesión

semanal para esta área.

2.3.1.3.- Funcións do titor/a

A titoria e orientación do alumnado formará parte da función docente.

As súas funcións serán as seguintes:

a) Participar no desenvolvemento do plan de acción titorial baixo a coordinación do/a

xefe de estudios e coa colaboración do orientador.

b) Coordinar o proceso de avaliación do seu grupo e adopta-la decisión que proceda

respecto á promoción do alumnado dun ciclo a outro, previa audiencia dos/as pais, nais ou

titores legais.

c) Atender as dificultades de aprendizaxe do alumnado para proceder á adecuación

persoal do currículo.

d) Facilitar a integración do alumnado no grupo e fomenta-la participación nas

actividades do Centro.

e) Traballar a auto-estima do seu alumnado, detecta-las posibles deficiencias e buscar a

corrección das mesmas.

f) Informar a nais e pais, mestres/as, do grupo de todo o que lles concirna en relación

coas actividades docentes e o rendemento académico.

g) Facilita-la cooperación educativa entre nais/pais e mestres/as.

h) Atender ao alumnado, xunto co resto de profesores/as do centro, durante os períodos

de recreo e outras actividades complementarias.
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i) Cubrir os documentos oficiais relativos ao seu grupo de alumnos/as.

2.3.1.4..- Substitucións.

O protocolo establecido para a realización de substitucións en caso de ausencia do

profesorado será a seguinte:

- En primeiro lugar: profesorado de garda. Figurará para cada docente as horas

dispoñibles de garda nunha grella que se establecerá ó inicio do curso. Nesta grella

aparecerán os dous profesores de garda por cada unha das 25 sesións lectivas semanais. O

profesor que aparece en primeiro lugar será o encargado de substituír no caso de xurdir

algunha incidencia ou ausencia dun profesor. No caso de presentarse unha segunda

incidencia ou ausencia, ocuparase da substitución o profesorado que aparece en segundo

lugar na mesma sesión da franxa horaria.

- En segundo lugar: profesorado libre en sesión lectiva. Aqueles docentes que non teñen

alumnado por estar de excursión, non asistir, educación vial, saídas, etc...).

- En terceiro lugar e por esta orde: Profesorado con horas das seguintes actividades:

- Mestres con sesión de coordinación.

- Mestres de apoio na aula.

- Mestres con horas de biblioteca.

- Equipo Directivo.

- Profesorado de P.T/ A.L (en sesións da súa especialidade: PT e AL)

- Profesorado encargado da atención educativa.

O profesor substituto, cumprindo co seu horario de garda, impartirá docencia ao grupo do

que se fai cargo, tendo en conta as seguintes circunstancias:

▪ Ausencias dun día ou menos:

- Se a ausencia do profesor substituído é prevista, este último deberá deixar programado

traballo para esa/esas sesións coa debida antelación.
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- Se a ausencia do profesor substituído non é prevista, o profesor de garda, encargado da

substitución, procurará impartir docencia con actividades que estean relacionadas coa área

correspondente no horario do grupo clase ou actividades equivalentes.

▪ Ausencias de máis dun día:

O profesor substituto, cumprindo co seu horario de garda, impartirá docencia ao grupo do

que se fai cargo tendo en conta o horario do grupo clase, en canto á elección de actividades.

Deste xeito, os alumnos non se verán prexudicados pola ausencia de larga duración (máis

dun día) do seu titor ou profesor especialista.

▪ Ausencia dun profesor especialista: 

Considéranse profesores especialistas a efectos de substitución no caso da súa ausencia, aos

profesores de Educación Física, Música, Inglés de Educación Infantil (no caso da 4ª mestra

de E.I.). Estes serán substituídos coma calquera titor.

▪ Ausencia dun profesor especialista en PT e AL: 

- Non se substituirán as sesións nas que estes especialistas atenden puntualmente a

alumnado fóra da aula.

- No caso de apoios na aula, estes profesores especialistas en PT e AL serán substituídos do

xeito que se acorde en caso de ausencia de calquera profesor de apoio na aula.

- No caso das sesións de atención a alumnos con necesidades educativas especiais dentro ou

fóra da aula, serán substituídos do seguinte xeito, pero sempre dentro da aula ordinaria:

- Coidadora, se ten dispoñibilidade nesta(s) sesión(s)

- Profesor de garda

▪ Ausencia da profesora de relixión:

Farase cargo do alumnado de relixión o profesorado a cargo do alumnado de atención

educativa do mesmo grupo ou o profesor de garda, dependendo do que o claustro de

profesores acorde ao inicio de cada curso escolar.

▪ Ausencia dun profesor de apoio na aula:

Se se acorda substituílos en caso de ausencia destes, terá que ser tanto para primaria

como para infantil.
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▪ Ausencia da coidadora:

Será substituída polo profesorado de garda no caso de ter que atender a algún alumno con

necesidade dos seus coidados. Nos recreos, estes alumnos tamén serán atendidos polos

profesores de garda.

2.3.1.5. Gardas.

Serán tarefas do/a profesor/a de garda as que a continuación se detallan:

1. Cubrir calquera incidencia do centro, no caso ausencia /atraso/imprevisto/necesidade

xustificada dun profesor a cargo dun grupo de alumnos, facéndose cargo destes

alumnos. A Xefatura comunicará o antes posible as ausencias de profesorado.

2. Se non hai que cubrir a ausencia dun profesor, encargarase de atender as

necesidades e incidencias que se presenten durante o tempo que permaneza de garda,

sobre todo en ausencia do conserxe:

- Atender aos pais/nais/titores legais que veñan a recoller ou traer a un alumno

en horario de xornada escolar. O procedemento a seguir é o de que o pai/nai/titor

legal asine o documento de recollida de alumnos que será entregado ao profesor

titor en cada caso. (Ver Anexo 4) O profesor de garda irá a buscar ou levar ao

alumno á súa clase.

Cabe recordar que en canto ao control de persoas que acceden ao centro: “Non se poderá

acceder aos espazos didácticos pedagóxicos, incluídos corredores, durante as horas de

clase, sen a debida autorización” (Orde 22 de xullo de 1997, Capítulo III, 8). Polo tanto,

NON SE DEBE PERMITIR que os pais/nais/titores legais e outras persoas acompañen ou

recollan ao alumno a/na súa clase ou outra dependencia do centro en horario lectivo.

- Fotocopias urxentes. NON SE CONSIDERAN FOTOCOPIAS URXENTES as

que o profesor pode preparar con antelación senón as que derivan dalgunha

necesidade puntual e xustificada.

- Entrega de material funxible ou didáctico aos alumnos enviados por un profesor

de xeito puntual. Recórdase que cada profesor ten que prever todo o material que

vai precisar para as súas sesións para evitar un paseo continuo de alumnos polo

centro.

- Atender as chamadas telefónicas se o seu horario de garda non coincide coa

presencia dun membro do Equipo Directivo.
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- Realizar as chamadas aos pais/titores dos alumnos cando se presente unha

indisposición destes alumnos ou unha necesidade imprevista.

- Atender calquera outra incidencia que non poda ser atendida polos profesores a

cargo de alumnos. Neste punto, cabe recordar que ante calquera incidencia, o

profesor a cargo de alumnos debe adoptar as medidas pertinentes para non deixalos

sen vixilancia dun profesor, baixo ningún concepto.

- En ausencia do conserxe e/ou coidadora, acompañar no ascensor aos alumnos con

mobilidades reducida de forma temporal ou accidental (caso de muletas ou

similares).

O profesor de garda, se non ten que sustituír, permanecerá na SALA DE PROFESORES ou

BIBLIOTECA ESCOLAR, mantendo a porta aberta para que poida controlar tanto as

entradas ou chegadas de alumnos enviados polos seus profesores para un recado coma de

pais/nais/ alumnos que se atrasaron ou outras persoas.

Se o/os profesor/es de garda ten/teñen unha substitución, o profesor de garda 2 ou sen

horario de docencia (no caso de que os 2 profesores de garda estean ocupados), pasará a

asumir as súas funcións, permanecendo na sala de profesores/biblioteca escolar, como se

indica no apartado anterior.

Os dous profesores de garda coordinaranse para que non se desatenda a garda no caso de

que o profesor de garda 1 teña que atender unha incidencia. Cando xurda unha incidencia,

avisará ao seu compañeiro de garda 2 que deberá estar localizable en todo momento para

que o supla e permaneza na Sala de profesores ou biblioteca escolar.

3. Velar pola seguridade dos alumnos e mante-la orde e disciplina nas entradas así coma

no patio que lle corresponda nos recreos. A tal efecto procurará baixar coa máxima

puntualidade ao patio para que os alumnos estean vixiados en todo momento.

4. Atender ao alumnado que teña sufrido algún contratempo ou accidente comunicándoo

inmediatamente á Dirección de ser o caso.

5. Cubrir a ausencia dun profesor titor que acompaña a un alumno accidentado ou

indisposto, no caso de que non se puidese comunicar co seu pai, nai ou titor legal (Ver

apartado 2.3.2.4. Procedemento de asistencia sanitaria. Atención aos alumnos

accidentados).
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6. Agardar ás horas das saídas a que tódolos alumnos/as abandonen o centro. Se algún

neno perde o autobús deberán agardar con eles no centro, tomando as medidas

oportunas como é a comunicación telefónica aos pais/titores.

En ningún caso abandonará o profesorado o centro cando o alumnado aínda permaneza

nel.

2.3.1.6. Permisos e licenzas.

O réxime de permisos e licenzas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na

lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG do 23 de abril de 2008) está

regulado pola Orde do 7 de abril de 2008 e a corrección de erros no DOG do 21 de

maio de 2008.

A Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público, regula no artigo 48

os permisos dos funcionarios públicos e no artigo 49 os permisos por motivos de

conciliación da vida persoal, familiar e laboral e por razón de violencia de xénero.

Así mesmo, a Lei 13/2007, do 27 de xullo, de modificación da Lei 4/1988, do 26 de maio,

da función pública de Galicia, da unha nova redacción ao artigo 70, variando

substancialmente a regulación dos permisos e licenzas.

As faltas xustificadas do profesorado serán de tres tipos:

a) As que obedecen á concesión dun permiso por parte da dirección.

b) As que obedezan a enfermidade ou indisposición.

c) As que se deriven de diversos dereitos que o profesorado ten en determinadas situacións

(matrimonio, enfermidade grave ou defunción de familiares, traslado de domicilio...).

■ No primeiro caso, o profesorado que teña necesidade de ausentarse, solicitará o permiso á 

dirección mediante un modelo que haberá para tal efecto. Se fose posible, cunha semana de

anticipación, poñéndoo en coñecemento do Xefe de Estudos.

■ No segundo caso, comunicarase o antes posible ao/á xefe/a de Estudos e se rexistrará a 

baixa segundo a normativa vixente.

■ No terceiro caso, comunicarase a situación ao director e xefatura de estudos e achegarase 

o xustificante unha vez volto do exercicio do dereito. Nos casos en que o profesor/a non

acudise ao centro por asunto/s que considerase urxentes (cumprimento de deber inescusable

de carácter persoal), ao incorporarse xustificará a súa ausencia para o que dispoñerá dun

prazo de cinco días. Posteriormente, o director decidirá segundo a lexislación vixente.
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É competencia do/da Xefe/a de Estudos o estudo da repercusión das ausencias no

desenvolvemento das clases e verá a posibilidade de reestruturación dos horarios,

comunicándoo, se fose posible, aos grupos e profesorado implicado e, en calquera caso, ao

mestre que haxa de substituír se fose necesario.

■ Permisos:

Na Orde do 7 de abril de 2008, alúdese aos seguintes apartados en canto a permisos

(Capítulo II):

Terceiro.—Permiso por falecemento, accidente ou enfermidade grave dun familiar.

Cuarto.—Por traslado de domicilio.

Quinto.—Permiso para a realización de funcións sindicais.

Sexto.—Permiso para concorrer a exames finais e demais probas definitivas de ap-

titude.

Sétimo.—Permiso dunha hora de ausencia ao traballo por ter un fillo ou filla menor

de doce meses.

Oitavo.—Por nacemento de fillos que deban permanecer hospitalizados.

Noveno.—Permiso para a realización de exames prenatais e técnicas de preparación

ao parto.

Décimo.—Permiso para tratamentos de fecundación asistida.

Décimo primeiro.—Permisos por accidentes ou enfermidades moi graves.

Décimo segundo .—Permiso para as revisións médicas.

O persoal funcionario docente terá dereito a ausentarse para realizar revisións médicas, para

acompañar as revisións médicas ou tratamentos ás fillas e aos fillos, ao seu cónxuxe ou

parella en análoga relación de afectividade e ás persoas maiores ao seu cargo polo tempo

necesario, con aviso previo e xustificación da necesidade de realización dentro da

xornada de traballo.

Quedarán xustificadas por esta epígrafe as ausencias por indisposicións ou

enfermidades leves non superiores a tres días cando se achegue a pertinente

xustificación documental.

Décimo terceiro .—Permiso por deber inescusable de carácter público ou persoal.

Poderase conceder permiso polo tempo indispensable para o cumprimento dun deber

inescusable de carácter público ou persoal e por deberes relacionados coa conciliación da
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vida familiar e laboral.

O deber inescusable debe ser persoalísimo, é dicir, sen posibilidade de execución por medio

de representante ou substituto.

En todo caso, entenderase por deber de carácter público ou persoal:

 Citacións de xulgados, tribunais de xustiza, comisarías ou calquera outro

organismo oficial.

 Asistencia as reunións dos órganos de goberno e comisións dependentes deles

cando deriven estritamente do desempeño de cargos electivos.

 A realización de visitas dentro dos programas europeos.

 A asistencia as reunións das comisións das probas de acceso a universidade.

 A asistencia a reunións cando sexa convocado ou convocada pola Consellería de

Educación e Ordenación Universitaria ou polas súas delegacións provinciais.

 Asistencia como presidentas ou presidentes ou vogais as sesións dun tribunal de

selección ou provisión, con nomeamento da autoridade competente.

 cumprimento de obrigas que lle xeran ao interesado unha responsabilidade de

orde civil, penal, social ou administrativa.

Décimo cuarto.—Permiso para asuntos persoais.

Poderase dispoñer de ata catro días por curso, como máximo, de permiso para asuntos persoais

sen xustificación, atendendo sempre as necesidades do servizo, dos cales dous poderán ser

en días lectivos.

Décimo quinto.—Permiso por parto.

Décimo sexto .—Permiso por adopción ou acollemento, tanto preadoptivo coma

permanente ou simple.

Décimo sétimo.—Permiso por paternidade.

Décimo oitavo.—Permiso por razón de violencia de xénero sobre o persoal funcio-

nario.

Décimo noveno.—Permiso para a asistencia a actividades de formación do profe-

sorado.

● Actividades de formación organizadas polo servizos centrais da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria:

A admisión a estas actividades implica o permiso para asistir a elas. Este permiso seralles

notificado a inspección educativa e a dirección do centro segundo o modelo que se

establece no anexo I a esta orde.

● Actividades de formación organizadas polos centros de formación e recursos: 
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O profesorado so poderá asistir as actividades organizadas polos centros de formación e re-

cursos fóra do seu horario lectivo.

● Actividades de formación organizadas polas universidades, organizacións sindicais, 

asociacións profesionais ou similares:

O profesorado que desexe participar en calquera actividade de formación organizada polas

universidades, organizacións sindicais, asociacións profesionais ou similares que se desen-

volvan, total ou parcialmente, en horario lectivo, deberán solicitar o permiso correspondente,

segundo o procedemento que segue:

O profesorado interesado formularalle a súa solicitude ao delegado provincial, a través da di-

rección do centro, que a tramitará acompañada dun informe no cal se indiquen as posibles re-

percusións que a ausencia do dito profesor ou profesora tería na actividade docente, así

como as medidas que se adoptarán para paliar, dentro do posible, as incidencias previstas,

segundo o modelo que se publica como anexo II a esta orde.

Para a posible autorización teranse en conta, entre outros, os seguintes criterios:

- Relación entre a actividade solicitada e a función que desempeña o profesor ou profesora.

- Repercusión positiva da actividade formativa na calidade educativa do centro.

- Repercusión da ausencia do profesor ou profesora na actividade docente do centro.

- Número de profesores ou profesoras do centro que asisten, simultaneamente, a actividades

de formación.

Estas solicitudes serán sometidas a informe da inspección educativa, que verificará os

criterios anteriormente mencionados co fin de garantir a obxectividade e homoxeneidade na

concesión das autorizacións.

As solicitudes e o informe da dirección do centro deberán ter entrada na delegación

provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria cunha antelación

mínima de dez (10) días ao inicio da actividade formativa.

En todo caso, estar en posesión da autorización, segundo o modelo do anexo III, será un re-

quisito necesario para asistir a actividades de formación en horario lectivo.

As faltas de asistencia do profesorado as súas actividades lectivas, por ter asistido con autori-

zación a actividades formativas, xustificaranse coa certificación de asistencia a elas, que se

xuntará ao parte mensual de faltas.
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■ Licenzas:

Na citada Orde do 7 de abril de 2008, alúdese aos seguintes apartados en canto a licenzas

(Capítulo III):

Vixésimo.—Licenza por matrimonio ou unión de feito.

Vixésimo primeiro .—Licenza por asuntos propios.

Vixésimo segundo.—Licenza por enfermidade.

Vixésimo terceiro.—Licenza por estudos.

 ■ Redución de xornada:

Na mesma Orde do 7 de abril de 2008, faise referencia aos casos de redución de

xornada no capítulo IV:

Vixésimo cuarto .—Redución de xornada por garda legal.

Vixésimo quinto .—Redución de xornada por coidado dun familiar.

Vixésimo sexto.—Redución de xornada por violencia de xénero.

 ■ Ausencias imprevistas:

O capítulo V recolle o apartado de imprevistos, indisposicións ou enfermidades leves non

superiores a tres días no seguinte apartado:

Vixésimo sétimo.—Imprevistos.

No caso de imprevistos, indisposicións ou enfermidades leves non superiores a tres dias, a

dirección do centro poderá aceptar as xustificacións non documentais do persoal

funcionario docente ata un máximo de vinte e catro períodos lectivos durante o curso escolar.

Cando se superen estes períodos lectivos ou sexa rexeitada a xustificación pola dirección do

centro, as faltas deberanse xustificar sempre documentalmente.

2.3.2.- ALUMNADO

2.3.2.1.- Admisión e escolarización.

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

ningunha discriminación por razón ideolóxica, relixiosa, moral, de raza, sexo, nacemento
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ou calquera outra circunstancia de carácter persoal ou social.

Para a admisión de alumnos na educación infantil e primaria observarase o disposto no

DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en

centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as 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.

A Consellería de Cultura, Educación e O.U., debe aprobar a correspondente orde que, en

desenvolvemento do Decreto 254/2012, determine todas as cuestións procedementais e de

xestión propias do proceso de admisión de alumnado.

O dereito a ser escolarizado en idade de ensino non obrigatorio, na Educación Infantil, non

exime da responsabilidade dos pais/nais/titores legais de que o neno/nena asista ao centro

escolar con puntualidade respectando o horario e calendario escolar e cumprindo coas

normas establecidas polo centro escolar. Dende o momento en que o alumno obtén praza

no proceso de admisión de alumnos e ocupa un dos postos escolares ofertados, os pais

deben asumir o compromiso anterior cumprindo con esa responsabilidade.

2.3.2.2.- Asignación de grupo.

- O agrupamento dos alumnos será mixto e flexible e favorecerá a coeducación e a

aprendizaxe cooperativa, evitando calquera tipo de discriminación por razón de raza, sexo,

relixión, rendemento escolar, etc.

- Na formación inicial dos grupos dun mesmo nivel educativo seguirase o criterio de orde

alfabético e cada grupo terá o mesmo número de alumnos coa máxima diferencia de 1

alumno.

- No caso de alumnado que permanece un ano máis no mesmo ciclo (alumnado repetidor),

seguiranse os mesmos criterios que no punto anterior.

- No caso de alumnado de nova admisión ou de incorporación posterior ao inicio de curso,

asignaráselle o grupo que lle corresponda de acordo co criterio de orde alfabético. No

suposto de que entre os distintos grupos dun mesmo nivel educativo haxa unha diferencia

maior a de un alumno, a asignación de grupo do novo alumnado será para o grupo de

menos alumnos para equiparar os grupos en número.

- En determinados casos excepcionais
*
, poderán variarse os criterios anteriores para

determinar a que grupo asignar o novo/novos alumnos, sempre que haxa acordo entre o

equipo directivo e o equipo de profesores do/dos grupos afectados co asesoramento do
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Orientador. Neste suposto, cada alumno do grupo contabilizará como 1 e os casos

expresados a continuación como 2.

*Considéranse excepcionais, os seguintes casos que se puideran dar na aula: alumnos con

ANEAE, CON ACI, alumnado estranxeiro con desfase curricular importante e/ou

descoñecemento das nosas linguas, alumnos con informe psicopedagógico con problemas

de aprendizaxe e/ou conduta, alumnos procedentes de ambientes moi desfavorecidos.

- Sempre que a dispoñibilidade horaria do profesorado e maila organización do centro o

permitan, os grupos poderanse desdobrar para a realización de determinadas actividades.

De maneira especial prestarase atención á flexibilidade que permita a aplicación de

adaptacións curriculares co alumnado que teña necesidades educativas especiais

(minusvalíass, dificultades de aprendizaxe, alumnos con sobre-dotación intelectual, etc.).

- A asignación de grupos será firme e non se admitirán cambios de grupos a petición

dos pais/nais/titores legais dos alumnos.

2.3.2.3. Das faltas de asistencia do alumnado e a súa xustificación.

A Orde do 22 de xullo de 1997, Capítulo IV, apartado de Alumnado, dí textualmente:

 “O primeiro deber dun alumno é asistir a clase con puntualidade e cumprir e

respectar os horarios”.

Este deber é de aplicación tanto na Educación Infantil coma na Educación

Primaria, sendo flexibles nos inicios do primeiro curso de Educación Infantil

para facilitar o proceso de adaptación.

 A aplicación do proceso de avaliación contínua do alumnado require a súa

asistencia regular ás clases e actividades programadas para as distintas áreas que

constitúen o plan de estudios. Por isto, a falta de asistencia a clase ou de

puntualidade de forma reiterada pode provocar a imposibilidade da aplicación

correcta dos criterios xerais de avaliación e a propia avaliación continua.

 O artigo 13 da Lei Orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do

menor, determina que calquera persoa ou autoridade que teña coñecemento de que

un menor non está escolarizado ou, sen causa xustificada, non asiste ao centro

escolar de maneira habitual, está obrigado a poñelo en coñecemento das autoridades

públicas competentes para que adopten as medidas precisas para a súa normal

escolarización.

Neste sentido, o artigo 10 do Real Decreto 2274/1993, (BOE do 22 de decembro),
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establece que as corporacións locais cooperarán coas autoridades escolares na

vixilancia do cumprimento da escolaridade obrigatoria, para garantir o dereito á

educación de todo o alumnado do seu ámbito territorial.

 Neste regulamento de réxime interior determinase o procedemento e requisitos

para a xustificación das faltas de asistencia a clase do alumnado, así como o

número máximo de faltas inxustificadas (sempre que superen o 10% do total de

horas lectivas mensuais, segundo o artigo 22 do Decreto 229/2011) que poidan

implicar a aplicación de sistemas extra-ordinarios de avaliación

 Correspóndelle ao claustro de profesores, oídos os equipos de ciclo, establecer os

sistemas extraordinarios de apoio para aqueles alumnos cun índice de abstención

inxustificada que supere o 12 % do horario lectivo mensual (límite fixado polo

consello escolar na sesión do 29 de xaneiro de 2013).

 Os mestres titores levarán un rexistro diario das faltas de asistencia dos alumnos da

súa clase, esixindo a súa xustificación por parte dos seus pais de maneira inmediata

e segundo o método que figure neste Regulamento de Réxime Interior. Nos

boletíns de cualificacións farase constar o número de faltas, xustificadas e non

xustificadas. Nas actas das sesións de avaliación quedará constancia da relación de

alumnos que teñan un número de faltas inxustificadas de asistencia a clase que

supere o límite establecido polo consello escolar.

 Naqueles casos en que as faltas inxustificadas teñan carácter reiterado, a

comunicación aos pais farase a través da secretaría do centro e deixarase

constancia no correspondente rexistro de saída, sen prexuízo de que nos demais

casos se utilicen outros medios máis rápidos e efectivos de comunicación aos pais

por parte do titor.

 Nos casos reiterados de faltas de asistencia sen xustificar, a dirección do centro

poñerao en coñecemento do Concello e da Inspección de Educación.

 Os titores, a principios de curso, deberán informar aos pais de todo o relacionado

coas faltas, o seu modo de xustificación e consecuencias.
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■ XUSTIFICACIÓN DAS FALTAS DE ALUMNADO

O procedemento a seguir para a xustificación das faltas de asistencia dos alumnos é o

seguinte:

- Avisar do motivo antes/durante a ausencia do neno, chamando por teléfono ou por outro

medio. O titor ten que saber en todo momento o motivo da falta.

- Xustificar a falta por escrito, cando volva o neno ao colexio utilizando o modelo facilitado

polo centro e dispoñible na secretaría e na páxina web do centro (Ver Anexo 1)

- No caso de enfermidades crónicas ou frecuentes será preciso un informe médico.

Os titores cualificarán as faltas como xustificadas ou inxustificadas tendo en conta o

seguinte:

- Unha falta será xustificable por enfermidade ou asistencia a consulta médica, e para iso

terá que presentarse o debido xustificante médico.

- Tamén será xustificable cando haxa un acontecemento familiar grave, ou un caso de forza

maior, que se deberá especificar.

- Tamén é xustificable a asistencia a determinadas actividades culturais ou deportivas

sempre que estean debidamente xustificadas polo organismo correspondente.

- Outros tipos de faltas xustificables son as seguintes: causas xurídicas ou similares que non

poidan facerse fóra do horario lectivo, tramitación de documentos oficiais e presentación a

exames e probas oficiais ou similares en horario lectivo.

Se se presenta unha xustificación doutro tipo, o titor poñerase en contacto cos pais ou

titores legais para informalos de se a falta está xustificada ou non.

Non se admitirán xustificantes que impliquen a aceptación de "malos hábitos": quedámonos

durmidos, perdín o bus...

Tampouco se xustificarán aquelas faltas razoadas sobre a base do cumprimento de tarefas

familiares de forma habitual por parte dos pais/titores legais: coidar dun familiar, un horario

de traballo incompatible co horario escolar, vestir ao alumno e/ou irmáns, darlles o

almorzo, etc... Estes problemas derivaranse a Servizos Sociais.

Na seguinte grella, especifícanse os tipos de faltas xustificables, os días de ausencia

permitidos e o tipo de xustificación requerida:
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Tipos de faltas Duración Xustificación
Citas ás que teña que ir
obrigatoriamente, como por
exemplo ás médicas.

Días e horas
sinalados.

Avisar da ausencia con antelación e traer o
xustificante(médico ou doutro tipo cando
cumpra)

Indisposicións. 1 día, máximo. Avisar da ausencia no mesmo día e a 1ª hora da
mañá, de ser posible, e/ou traer o xustificante
(Anexo 1 ou médico).

Enfermidade. A partir de 2 días. Avisar da ausencia e entregar xustificante
(Anexo 1 ou médico).
En caso de enfermidades que se repiten de
forma reiterada e preocupante, será preciso un
xustificante oficial, garantindo sempre a
confidencialidade.

Causas xurídicas ou similares
que non poidan facerse fóra do
horario lectivo.

Os días e horas
sinalados.

Documento acreditativo.

Tramitación de documentos
oficiais e presentación a
exames e probas oficiais ou
similares en horario lectivo

Os días e horas
sinalados.

Documento acreditativo.

Puntualidade1 Minutos, como
máximo unha
sesión

Xustificante da nai, do pai ou titor legal.

Outras (material, boicoteo,…) 1 máximo Xustificante da nai, pai ou titor legal coa
explicación do motivo.

1As faltas de puntualidade poden ser:
Impuntualidade leve ou esporádica: impuntualidade dalgún día ao trimestre con demora de ata 10 minutos
por día de falta.
Impuntualidade grave: atrasos superiores a 10 minutos, atraso de xeito continuado ao longo dun mes ou
impuntualidades leves repetidas diariamente.
Por exceso: cando as nais, os pais ou representantes legais levan con moita antelación ao alumnado ao centro
antes de comezar a xornada escolar ou tardan en recollelo á saída máis de 10 minutos.

■ PROTOCOLO DE ACTUACIÓN NO CASO DE FALTAS REITERADAS SEN XUSTIFICAR:

- Faltas de puntualidade continuas do alumnado pola mañá: o titor controlará ditas faltas. Se

se producen repetidamente, avisará á xefa de estudos ou director que convocarán aos

pais/titores do/da alumno/a en cuestión para que non se repitan as faltas de puntualidade,

advertíndoos das consecuencias derivadas destas faltas e informándoos do protocolo de

actuación en caso de persistiren as faltas de puntualidade inxustificadas. (Ver anexo 2)

2.3.2.4.- Procedemento de asistencia sanitaria. Atención aos alumnos
accidentados.

- Co obxecto de facilita-la asistencia sanitaria en urxencias aos escolares que sufran algún

tipo de accidente ou enfermidade durante a actividade escolar, no proceso de matrícula dos

alumnos solicitarase copia da tarxeta sanitaria destes e será gardada no seu expediente de
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documentos en Secretaría.

- O centro informa sobre o programa de Alerta Escolar para unha boa coordinación e

actuación do 061 a todas aquelas familias con nenos escolarizados que precisen dunha

asistencia puntual e específica.

- En caso de enfernidade ou accidente do alumnado durante a actividade escolar, porase de

inmediato en coñecemento da súa familia.

- No suposto de que un familiar non puidese facerse cargo do alumno enfermo ou

accidentado ou a urxencia o requira, acompañará ao/á alumno/a, o seu titor/a ou o

profesor/a especialista que está impartindo docencia nese momento, ao centro sanitario

máis próximo (centro de saúde), quedando o profesor de garda a cargo do grupo de

alumnos afectado pola incidencia.

■ PROTOCOLO DE ACTUACIÓN E NORMAS BÁSICAS NA ATENCIÓN AOS ALUMNOS 

ACCIDENTADOS:

Cando se produza un accidente, o profesorado responsable deberá trasladar ao alumnado

ata a caixa de primeiros auxilios do centro se é posible; en caso contrario, tratarase de

mantelo inmobilizado ata a chegada dun sanitario.

- De non ser posible pola gravidade do accidente, avisarase á dirección para chamar

inmediatamente ao 112 e á familia do/a alumno/a.

- O persoal de garda, conserxe ou dirección do centro atenderá ao ferido determinando a

súa gravidade.

- Procederase se é o caso a lavar as feridas con auga e de ser leves poderanse aplicar

vendaxes sinxelas, cristalmina/betadine para pequenas feridas abertas, e aplicar xeo (bolsas

de xeo) e/ou arnidol se é un pequeno golpe sen ferida aberta.

- Cando a ferida ou golpe sexa leve chamarase á familia para que recolla ao alumno/a no

centro e o leve a un médico se o considera oportuno. De non poder contactar coa familia,

será a dirección do centro ou outro membro no que delegue (conserxe, coidadora, profesor

de garda) quen acompañe ao alumno ao centro médico.

- En caso de accidente, non se aplicará ningún medicamento ao alumnado salvo indicación

dun médico do 112.

- O centro terá accesible a todo o profesorado a caixa de primeiros auxilios.
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- No centro, non se gardará nin administrará ningún medicamento ou tratamento

médico ao alumnado por parte do profesorado, salvo excepcións que conten con

autorización escrita dos pais ou titores legais do alumnado e sempre que o profesorado ou

titor/a estea disposto a colaborar. A autorización por parte dos pais ou titores legais

eximirá ao profesorado que colabore na devandita actuación de toda responsabilidade, e así

manifestarase obrigatoriamente por escrito e asinado, xunto coas instrucións médicas

pertinentes redactadas e asinadas polo médico correspondente.

Se algún neno ou nena debe tomar algún medicamento, a familia, titores legais ou persoas

autorizadas previamente (por escrito e con coñecemento do profesorado e titora ou titor)

deberán acudir ao centro para administrarllo en persoa.

- Os accidentes graves e menos graves figurarán no rexistro de incidencias do centro co

informe correspondente. A incidencia será redactada polo profesorado e rexistrada pola

dirección. (Ver Anexo 3)

2.3.3.- PERSOAL NON DOCENTE.

2.3.3.1.- Funcións dos/das coidadores/das.

Están recollidas na Resolución de 23 de outubro de 1991 “de la Dirección General de

Trabajo por la que se da publicidad al Convenio colectivo para el personal laboral de

educación especial” (BOE, 12/11/91). Na descrición das funcións principais por categorías

dí o seguinte:

“Auxiliar Técnico Educativo (cuidador): Es la persona que estando en posesión del título

de Graduado Escolar o equivalente, presta servicios complementarios para la asistencia y

formación de los escolares con minusvalía, atendiendo a éstos en la ruta escolar, en su

limpieza y aseo, en el comedor, durante la noche, y demás necesidades análogas. Asimismo

colaborarán en los cambios de aulas o servicios de los escolares, en la vigilancia personal

de éstos, en las clases en ausencia del profesor como también colaborarán con el

profesorado en la vigilancia de los recreos, etc. De los que serán responsables dichos

profesores”.

Ademáis das anteriores, nas funcións máis específicas da coidadora no centro, destacamos

as seguintes:
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- Coidar do alumnado con necesidades educativas especiais ou con mobilidade reducida

que precisan da súa axuda, seguindo o horario establecido no caso de ser varios os casos os

que ten que atender. Coidar deles nos tempos de lecer e na hora do xantar.

- Sacar a este alumnado fóra da aula no caso de que o seu comportamente perturbe o

normal desenvolvemento da clase.

- Substituír ao profesorado de AL e PT, pasando a atender aos alumnos anteriormente

citados, sempre dentro da aula cos compañeiros de clase.

- Acompañar a ditos alumnos nas saídas e actividades complementarias programadas polo

centro e titores destes alumnos.

- Acompañar no ascensor ao alumnado con mobilidade reducida de forma temporal (no

caso de uso de muletas ou similares) se ten dispoñibilidade horaria.

2.3.3.2.- Funcións do persoal subalterno.

Normativa aplicable: DECRETO 3143/1971, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el

reglamento del Cuerpo General Subalterno de la Administración Civil del Estado.

Art. 3° Son funcións propias do Corpo Subalterno:

1º. Custodiar o mobiliario. máquinas, instalacións e locais.

2º. Vixiar nas súas operacións o persoal encargado da limpeza.

3°. Controlar a entrada das persoas alleas ao Centro. Recibir as súas peticións relacionadas

con este e indicarlles o lugar ou persoa a que deben dirixirse.

4º. Custodiar as chaves dos despachos, oficinas e demais dependencias.

5º. Recibir, conservar e distribuír os documentos, obxectos e correspondencia que a tales

efectos lles sexan encomendados,

6°. Realizar dentro da dependencia, os traslados de material, mobiliario e aparellos que

foren necesarios.

7º. Realizar os encargos relacionados co Servizo que se lles encomenden, dentro ou fóra do

edificio.

8º. Manexar máquinas reprodutoras, multicopistas. fotocopiadoras, encadernadoras e outras

análogas, cando sexan autorizados para iso polo Director ou membro do Equipo Directivo.

9º. Prestar, se é o caso, servizos adecuados á natureza das súas funcións en arquivos,

bibliotecas, almacéns, ascensores, etc.
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10º. Atención e coidado do alumnado. Acompañalos a súa aula en caso de atraso, o ir a

buscalos cando son recollidos dentro do horario escolar por os pais/nais/persoas

autorizadas. Acompañar no ascensor aos alumnos con mobilidade reducida de forma

temporal (muletas ou similares)

11º Apertura e peche do Centro.

12º. En xeral, calquera outras tarefas de carácter análogo que por razón do Servizo se lles

encomenden.

2.4- MODO DE COORDINACIÓN DO EQUIPO DIRECTIVO E DEMAIS

EQUIPOS.

O modo de coordinación dos membros do equipo directivo con todos os equipos e

coordinadores así como o modo de coordinación de todos os equipos e coordinadores ou

xefes de departamentos entre si seguirá as seguintes pautas:

- Os profesores membros de cada un dos Equipos Docentes de Ciclo exporán asuntos de

interese para o ciclo ou centro nas reunións destes e, posteriormente, os coordinadores

levarán os temas tratados e considerados de interese ás reunións da Comisión Pedagóxica e

do Departamento de Orientación ou formularán os temas directamente á Xefatura de

Estudos ou á Dirección.

Do mesmo xeito, os coordinadores dos Equipos Docentes levarán os temas tratados nas

reunións da Comisión de Coordinación Pedagóxica e do Departamento de Orientación ós

que pertencen ás reunións de Ciclo para informar ao resto do Equipo Docente do Ciclo.

- Os profesores membros de cada un dos Equipos Docentes repartiranse nos distintos

Equipos (Dinamización da BE, TIC e Dinamización da Lingua Galega) para que cada ciclo

poida ter representación nestes para facer as súas achegas e estar informado dun xeito

práctico das iniciativas e temas tratados no seno dos diferentes Equipos.

- Todas as actividades de Dinamización da Lingua Galega relativas ás conmemoracións

planificaranse e levaranse a cabo coordinadamente co Equipo de Dinamización da

Biblioteca.

Os Equipos de Dinamización da BE, TIC e Dinamización da Lingua Galega tamén se

coordinarán para traballar conxuntamente.
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CAPÍTULO 3.- NORMAS DE CONVIVENCIA

A Lei 4/2011, do 30 de xuño, de Convivencia e Participación da Comunidade Educativa

pretende reforzar os instrumentos xurídicos que permiten acadar e manter un clima de

convivencia de calidade.

As normas de convivencia que favorecen a participación e as relacións entre os diferentes

membros da comunidade educativa e entre os diferentes órganos de goberno e coordinación

docente están recollidas no Plan de Convivencia elaborado o curso 2009-2010. Son as

seguintes:

3.1. NORMAS DO CENTRO. (Apartado 3.1 do Plan de Convivencia-páx.17)

Para que este centro poida desenvolver os seus obxectivos necesita que se dían unhas

condicións de convivencia axeitadas. Estas condicións artéllanse a través dunhas normas

que perseguen acadar unha conducta socializadora. Estas normas enmárcanse no

cumprimento dos seguintes requisitos:

- As normas respetarán sempre os dereitos:

 da persoa,

 da infancia e

 da educación.

- Estructuraranse:

 cunha finalidade formativa,

 adaptándose ó medio escolar,

 servindo á convivencia do centro,

 elaborándose e diseminándose por toda a comunidade educativa.

3.1.1. Dereitos e deberes dos profesores.

Un aspecto moi importante da Lei 4/2011 de Convivencia é o de recoñecerlle e concederlle

ao profesorado a condición de autoridade pública, no seu artigo 11º. Dí textualmente:

1. No exercicio das funcións 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.
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2. 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.

3. 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 neste punto obriga a 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, se a alumna ou

alumno que o porta for menor de idade, ou da propia alumna ou alumno, se for maior de 18

anos, unha vez terminada a xornada escolar ou a actividade complementaria ou

extraescolar, todo iso sen prexuízo das correccións disciplinarias que poidan corresponder.

Dereitos dos profesores:

 A seren respetados na súa dignidade persoal e profesional.

 A participar activamente na xestión do centro.

 A asistir ás reunións do Claustro con voz e voto e a elixir ós representantes para os

órganos de goberno do centro.

 Á libre expresión e autonomía para decidir sobre temas pedagóxicos, laborais…

 A convocar por propia iniciativa ás familias dos alumnos cos que traballa para tratar

asuntos relacionados coa súa educación.

 A que se lle ofrezan actividades de perfeccionamento que contribúan á formación

permanente e, a ser posible, en horario lectivo.

 A manter a confidencialidade sobre a información que se aporta do alumnado e da súa

familia.

Deberes dos profesores:

 Consigo mesmos:

Formarse e actualizarse profesionalmente de xeito continuo.
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 Co resto do profesorado:

Colaborar cos compañeiros e saber compartir mantendo unha actitude respetuosa e

solidaria tratando de atopar solucións pacíficas ós problemas prantexados.

Asistir puntualmente a tódalas reunións, participar activamente nas mesmas e cumprir

os acordos tomados.

Informar, cando proceda, dos acordos tomados ós distintos órganos do centro.

 Co alumnado:

Manter unha actitude respetuosa e crear un ambiente de relación agradable na aula de

xeito que os alumnos traballen, estudien, aprendan e se relacionen e respeten de forma

axeitada.

Respetar a dignidade de cada alumno, tentar comprendelo e axudalo dando resposta ás

súas necesidades educativas.

Recoller toda a información do alumnado que poida contribuír á mellora da súa

educación. Realizar a avaliación inicial a comenzos de curso.

Ofrecer diferentes estratexias de aprendizaxe que respondan á diversidade do alumnado

presente na aula.

Orientar ó alumnado en todo o seu proceso educativo.

Fomentar a responsabilidade e actitudes de esforzo do alumnado e preocuparse de que

cumpran as súas obrigas.

Guiar a formación do grupo de alumnos que lle fora encomendado.

Levar control de asistenza e puntualidade do alumnado e, de ser necesario, doutro tipo

(de conduta, acoso…).

Desenvolver unha avaliación continua nos alumnos informando da mesma tantas veces

como sexa oportuno e esté determinado.

Procurar que todo o alumnado participe nas actividades complementarias (e, se así se

determina nas extraescolares) agás nos casos nos que se estableza o contrario por razóns

fundamentadas.

Atender ó alumnado nos recreos conforme ó acordado no claustro e recollido na P.X.A.

Conseguir que os alumnos coñezan e respeten as normas de convivencia do centro

evitando que estas sexan contradictorias.

Coñecer a estructura social de cada clase (líderes, aillados…) no momento de planificar

as actividades e orientalos.
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 Respecto ó Centro:

Participar na elaboración e revisión permanente do PEC, PCC, programacións

didácticas, plan de biblioteca, plan de lectura, plan de convivencia, plan TIC e outros

que poideran determinarse.

Respetar o ideario pedagóxico do centro establecido no PEC.

Cumprir a normativa para a convivencia.

Programar e preparar o traballo escolar para facer posible unha tarefa docente eficaz.

Cooperar no mantemento e bo uso das instalacións e material do centro.

Asistir puntualmente ás clases, ás reunións do centro e respetar o calendario e horario

laboral.

Cooperar no mantemento da orde e disciplina no recinto escolar.

Se necesita ausentarse do centro por causas xustificadas deberá comunicalo

previamente ó equipo directivo a fin de que a clase quede atendida e deixar, a ser

posible, as actividades a realizar.

Cumprir as gardas acordadas (no patio, no comedor e outras).

Participar nas reunións do centro.

Respetar e cumprir os acordos tomados.

Empregar, de se-lo caso, o servizo de comedor de acordo coa normativa establecida.

 Respecto ás familias:

Realizar un mínimo de tres entrevistas grupais e outras tres individuais que se poden

incrementar se as circunstancias así o aconsellan.

Facilitarlles todo tipo de información sobre o comportamento e o rendemento

académico dos seus fillos.

Informalas das ausencias e saídas do centro que non estén xustificadas.

Manter unha actitude respetuosa cara ás familias fomentando a súa participación.

3.1.2. Dereitos e deberes de pais e nais.

Dereitos dos pais-nais:

 A recibir información sobre a educación dos seus fillos-fillas.

Os pais ou titores legais do alumnado que desexen unha titoría ou reunión persoal

co/a titor/a ou profesorado da súa filla ou fillo deberán solicitar día e hora en persoa,

por escrito ou por teléfono, coa antelación suficiente. O horario de titorías será
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comunicado ao comezo de cada curso escolar, por motivos de organización

académica.

 A formular ante o profesorado as suxerencias que estime oportunas no horario previsto

polo centro e a ser atendidos debidamente.

 A participar na tarefa educativa do centro.

 A representar ó colexio nos órganos colexiados do mesmo que a lexislación determina

(Consello Escolar).

 A constituír asociacións de nais e pais no eido educativo.

 A utilizar as instalacións e equipos do centro responsabilizándose dos mesmos e sempre

e cando favorezan o labor educativo.

Deberes dos pais-nais:

 Informarse da evolución do seu fillo-filla en tódolos ámbitos (curricular,

comportamental, persoal).

 Colaborar no cumprimento dos deberes dos seus fillos respecto ó centro: puntualidade,

asistenza, conducta, rendemento escolar, orde, limpeza).

 Educar ós seus fillos no respeto ó centro, ós profesores e persoal non docente, ós

compañeiros e compañeiras.

 Facilitarlles ós seus fillos os materiais e recursos necesarios para que o labor educativo

sexa eficiente segundo os criterios establecidos polo centro.

 Asistir ás convocatorias do centro.

 Proporcionar ó profesorado aquela información que se considere relevante para a

educación dos seus fillos.

 Xustificar persoalmente ou por escrito, e a ser posible con antelación, as faltas de

asistenza, retrasos e saídas dentro do horario escolar dos seus fillos.

 Coñecer o PEC e a normativa para a convivencia.

 Non interromper as clases agás en casos excepcionais ou debidamente xustificados.

 Comunicarse co centro co debido respeto.

 Acudir ó titor-a ou ó Director en caso de producirse algún problema relacionado coa

evolución educativa do seu fillo.

 Normas de comportamento:

 non desacreditar a función dos profesores en presenza dos seus fillos,
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 proporcionar ó profesorado toda a información que este necesita

(enfermidades, problemas físicos, afectivos, familiares, conductuais…),

 respetar o labor do profesorado e a súa independencia pedagóxica,

 proporcionar ó centro información actualizada dalgunha persoa coa que

poder contactar en caso de necesitar avisar á familia,

 recoller ós seus fillos do centro persoalmente ou ben mediante persoa

autorizada cando teñan que ausentarse en horario lectivo, pasando

previamente por Secretaría e cubrindo a instancia correspondente (Anexo

4).

Cabe recordar que en canto ao control de persoas que acceden ao centro: “Non se poderá

acceder aos espazos didácticos pedagóxicos, incluídos corredores, durante as horas de

clase, sen a debida autorización” (Orde 22 de xullo de 1997, Capítulo III, 8). Polo tanto,

NON SE PERMITE que os pais/nais/titores legais e outras persoas acompañen ou recollan

ao alumno a/na súa clase ou outra dependencia do centro en horario lectivo.

 inculcar nos seus fillos o respeto ós libros de texto, material escolar e ó

mobiliario, instalacións e dependencias do centro,

3.1.3.Dereitos e deberes de alumos/as.

Dereitos dos alumnos/as:

 Tódolos alumnos teñen dereito a recibir unha educación integral que desenvolva as súas

competencias e a súa personalidade.

 A participar nas actividades do centro sendo receptores de todo tipo de información e

expresando libremente cantas iniciativas, suxerencias e reclamacióins estimen

oportunas a través de tódolos cauces establecidos.

 A coñecer os obxectivos, contidos, metodoloxía, materiais curriculares,

temporalización, criterios de avaliación e de promoción axeitados á idade e ás

características do alumno e do grupo ó que pertence.

 A unha avaliación obxectiva do seu rendemento e a poder reclamar segundo o

establecido na lexislación vixente.

 A recibir orientación académica e profesional que facilite o seu desenvolvemento

persoal, curricular e social.
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 A que as actividades educativas se desenvolvan nunhas condicións axeitadas de

seguridade e hixiene.

 Ao respeto á súa integridade física e á súa dignidade persoal non podendo ser obxecto

de tratos vexatorios ou degradantes, esto é, a non recibir malos tratos físicos, psíquicos

nin morais nin sancións humillantes nin outro tipo de castigos que non comporten unha

utilidade para o alumno ou alumna.

 A que o centro educativo garde reserva e confidencialidade de toda aquela información

de que dispoña sobre as circunstancias persoais, familiares ou calquera outras do

alumno.

Deberes dos alumnos/as:

 Consigo mesmos:

 Asistir diariamente á clase respetando os horarios. Os alumnos non usuarios do

comedor escolar acudirán ó centro cunha antelación non superior a 10 minutos nas

entradas da mañá e da tarde. As faltas de asistenza xustificaranse mediante escrito de

pais, mais ou titores legais.

 Acudir ó centro limpos e aseados, coidando o seu aspecto persoal.

 Traer e coidar o material necesario.

 Responsabilizarse, de acordo coa idade, das tarefas e das actividades de estudio.

 Cumprir as indicacións do profesorado (persoais, curriculares, comportamentais) e as de

calquera membro da comunidade escolar con responsabilidade educativa.

 Desenvolver ó máximo as súas capacidades e competencias mediante o esforzo, a

actitude positiva, o estudio e a implicación persoal nas actividades educativas.

 Realizar as actividades (de estudio, de execución de tarefas…) que os profesores

recomenden fóra do horario lectivo.

 Cos demais:

 Respetar a autoridade, dignidade e función dos profesores e de calquera outro membro

da comunidade educativa, tanto dentro da aula coma en todo o recinto escolar.

 Respetar o dereito á educación (estudio e aprendizaxe) dos seus compañeiros nun

ambiente convivencial axeitado.

 En relación ó profesorado:

 cumpri-las súas orientacións no que atingue á súa aprendizaxe,
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 amosarlle o debido respeto e consideración,

 Manter unha actitude correcta na clase. Queda prohibido o uso de móbiles, dispositivos

electrónicos ou calquera outro obxecto que poida interferir na dinámica normal da

aula.

 Tratar correctamente ós compañeiros e compañeiras non permitíndose en ningún caso

o emprego da violencia física ou verbal.

 Respetar a liberdade de conciencia, as crenzas relixiosas e morais, as liberdades,

intimidade e conviccións de tódolos membros da comunidade educativa (principio de

non discriminación).

 Colaborar cos compañeiros e compañeiras e saber compartir con eles mantendo unha

actitude respetuosa e solidaria na relación con eles.

 Respecto ó centro:

~ Respetar o edificio, instalacións, mobiliario e material do centro, cumprindo a

normativa de uso referida a eles.

~ Empregar os servizos de comedor e transporte de acordo coa normativa de

funcionamento.

~ Non ausentarse do centro sen que os pais ou titores legais se responsabilicen do alumno

e tralo cumprimento por parte deles da solicitude elaborada a tal efecto.

~ Coñecer e respetar a normativa para a convivencia (terase en conta o establecido para

cada ciclo e para cada aula dada a diversidade de niveis).

~ Formar ringleiras no lugar preestablecido para entrar nas aulas ao toque do

correspondente sinal. Manter a ringleira nos corredores e escaleiras sen empurrar ós

compañeiros e adoptando unha actitude respetuosa. Cumprir as mesmas normas nas

saídas.

3.1.4. Dereitos e deberes do persoal non docente

Están recollidos na Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade

educativa no seu artigo 9.

Outra normativa aplicable:

- Artigo 9º da Lei 4/2011, de 30 de xuño de Convivencia e Participación (DOG 15/7/2011)

- Acordo co Comité Intercentros (Horario).

- Resolución do 20 de outubro de 2008: V Convenio Colectivo Único



C.E.I.P. “O Cantel” – R.R.I. – Normas de Organización e Funcionamento

______________________________________________________________________
Páxina 54

- Resolución de 5 de agosto de 2010

Dereitos do persoal non docente:

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, nos termos previstos no título IV desta lei.

f) Participar activamente na xestión do Centro, persoalmente ou a través do seu

representante no Consello escolar

Deberes do persoal non docente:

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 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.

d) Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co ámbito

educativo das que teña coñecemento.

e) Todos os deberes laborais que se desprendan da súa contratación.
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3.2. NORMAS DE COMPORTAMENTO. (Apartado 3.1.2. do Plan de Convivencia- páx.23)

En relación ó comportamento persoal:

 Asistir diaria e puntualmente ás clases e as actividades curriculares.

 Acudir debidamente aseados.

 Traer á clase os libros e o material escolar que sexa preciso.

 Realizar persoalmente as actividades docentes.

 Acudir ós servizos hixiénicos só cando sexa realmente necesario.

 Entregar ós pais as notas e informacións que envía o centro educativo.

 Devolver os boletíns de avaliación debidamente firmados polos pais.

En relación cos compañeiros e compañeiras:

 Colaborar con eles nas actividades educativas e respetar a súa dignidade persoal.

 Respetar as pertenzas dos demais.

 Non agredir, insultar, nin humillar ós seus compañeiros evitando os xogos violentos.

 Non perturbar a marcha da clase.

En relación cos profesores:

 Respetar a súa dignidade e función e a de cantas persoas traballen no centro.

 Realizar as tarefas e actividades que se lles asignen.

 Responsabilizarse dos encargos que se lles encomenden.

En relación ó centro educativo:

 Respetar o edificio, instalacións, mobiliario e demais material do centro.

 Utilizar as instalacións e dependencias con orde e compostura.

 Non ausentarse do colexio en horario lectivo.

 Durante o recreo ningún alumno poderá entrar dentro do edificio escolar agás por

causas debidamente xustificadas.

3.3. NORMAS XERAIS DE CONVIVENCIA. (Apartado 3.2 do Plan de Convivencia- páx.23)

Neste apartado recóllese a tipificación dos diferentes tipos de faltas, as medidas correctivas,

as persoas competentes para decidir as correccións correspondientes, os prazos e o

procedemento para a tramitación dos expedientes disciplinarios.

No R.D. 732/1995 que establece as normas de convivencia nos centros afírmase que

“o deber máis importante dos alumnos é o de aproveitar positivamente o posto escolar que
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a sociedade pon á súa disposición. Xa que logo, o interés por aprender a a asistenza a

clase, é dicir, o deber do estudio é a consecuencia do dereito fundamental á educación. Por

outra parte,… é preciso ter en conta que o obxectivo último que debe perseguirse é acadar,

coa colaboración de tódolos sectores da comunidade educativa, un marco de convivencia e

autorresponsabilidade que faga prácticamente innecesaria a adopción de medidas

disciplinarias. En todo caso, cando estas resulten inevitables, as correccións deberán ter un

carácter educativo e deberán contribuír ó proceso xeral de formación e recuperación do

alumno”.

No artigo 5 do referido R.D. 732/1995 afírmase que o Consello Escolar do centro é

o órgano competente para a resolución dos conflictos e a imposición de sancións en materia

de disciplina dos alumnos. Estas sancións non poderán ser contrarias á integridade física e á

dignidade do alumno ou alumna nin o poden privar do exercicio do dereito á educación. Na

súa imposición respetarase a proporcionalidade coa correspondente falta e deberá contribuír

á mellora do proceso educativo do alumno ou alumna.

3.3.1.- As faltas leves:

3.3.1.1.- tipificación:

 Faltas inxustificadas de puntualidade.

 Faltas inxustificadas de asistenza a clase, que se son reiteradas convértense en graves.

 As perturbacións no desenvolvemento habitual das actividades da aula.

 A falta de colaboración sistemática do alumno na realización das actividades orientadas

ó desenvolvemento do currículo, así como no seguemento das orientacións do

profesorado respecto ó seu aprendizaxe.

 As conductas que poidan impedir ou dificultar o exercicio do dereito á educación ou o

cumprimento do deber de estudiar polos seus compañeiros.

 A incorrección e desconsideración cara ós demais membros da comunidade educativa.

 Causar pequenos danos nas instalacións, recursos materiais ou documentos do centro ou

nas pertenzas dos demais membros da comunidade educativa.

 O uso do ordenador sen a supervisión dun mestre ou dun responsable.

3.3.1.2.- Medidas correctivas. (baseadas no artigo 48 do R.D.732/1995):

As seguintes medidas están graduadas de forma que só se pasa á seguinte se resulta ineficaz

a anterior ou anteriores.
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 a) O profesor-titor (ou calquera outro, de se-lo caso) intentará corrixilas mediante unha

amonestación privada. Complementariamente, entrevista cos pais/mais dos alumnos en

cuestión no caso de non surtir efecto.

 b) Comparecencia inmediata ante o Xefe ou Xefa de estudios.

 c) Realización de traballos específicos en horario non lectivo. Se estes traballos se levan

a cabo no colexio, o alumno deberá estar acompañado en todo intre dun profesor.

 d) Realización de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades

do centro, ou, se procede, dirixidas a reparar o 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 do centro.

 f) Cambio de grupo do alumno por un prazo máximo dunha semana.

 g) Suspensión do dereito de asistenza a determinadas clases por un prazo máximo de

tres días. Durante o tempo que dure a suspensión o alumno deberá realizar os deberes

ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.

 h) Suspensión do dereito de asistenza ó centro por un prazo máximo de tres días

lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión o alumno deberá realizar os deberes

ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.

Esta medida será excepcional e só se aplicará cando resulten ineficaces as medidas

exportas nos puntos anteriores a este.

3.3.1.3.- As persoas competentes para decidir as medidas correctivas das

faltas leves.

Os profesores do alumno, oído este, as correccións que se establecen nos parágrafos a) e

b), dando conta ó titor e ó Xefe de estudios.

O titor do alumno, oído o mesmo, as correccións que se establecen nos parágrafos a),

b), c) e d).

O Xefe de Estudios e o Director, oído o alumno e o seu profesor ou titor, as correccións

previstas nos parágrafos b), c), d), e), f).

O Consello Escolar, oído o alumno, as establecidas nos parágrafos g) e h), se ben

poderá encomedar ó Director do centro a decisión correspondente a tales correccións.O

Director, oído o titor e o equipo directivo, tomará a decisión tras oír ós pais ou

representantes legais do alumno, nunha comparecencia da que se levantará acta. O

Director aplicará a corrección prevista no parágrafo h) sempre que a conducta do
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alumno dificulte o normal desenvolvemento das actividades educativas, debendo

comunicala inmediatamente á Comisión de convivencia.

3.3.1.4.- Prazos (artigo 49.2 do R.D. 732/1995):

As conductas contrarias ás normas de convivencia do centro prescribirán no prazo dun

mes contado a partir da data da súa comisión. As correccións impostas como

consecuencia destas conductas prescribirán ó remate do curso escolar.

3.3.2.- As faltas graves:

3.3.2.1.- Tipificación (artigo 52, R.D. 732/1995):

Os actos de indisciplina, inxuria ou ofensas graves contra os membros da comunidade

educativa.

A reiteración de calquera falta leve.

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

ou a discriminación grave por calquera das seguintes razóns: raza, sexo, por razón de

nacemento, capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, morais ou

relixiosas, por discapacidade física, sensorial e/ou psíquica ou calquera outra condición

ou circunstancia persoal ou social.

A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación ou

sustracción de documentos académicos.

Os danos graves causados por uso indebido ou intencionadamente nos locais, material

ou documentos do centro ou nos ben doutros membros da comunidade educativa.

Os actos inxustificados que perturban gravemente o normal desenvolvemento das

actividades do centro.

As actuacións perxudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da

comunidade educativa do centro, ou a incitación ás mesmas.

O incumprimento das sancións impostas.

3.3.2.2.- Medidas correctivas (artigo 53 do R.D.732/1995):

As seguintes medidas están graduadas de forma que só se pasa á seguinte se resulta ineficaz

a anterior ou anteriores.
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☻ Realización de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do

centro ou, se procede, dirixidas a reparar o dano causado ás instalacións ou ó material

do centro ou ás pertenzas doutros membros da comunidade educativa. Estas tarefas

deberán realizarse en horario non lectivo.

☻ Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias

do centro.

☻ Cambio de grupo.

☻ Suspensión do dereito de asistenza a determinadas clases durante un período superior a

cinco días e inferior a dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión o alumno

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

proceso formativo.

☻ Suspensión do dereito de asistenza ó centro durante un período superior a tres días

lectivos e inferior a un mes. Durante o tempo que dure a suspensión o alumno deberá

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

formativo.

☻ Cambio de centro.

Esta medida será excepcional e só se aplicará cando resulten ineficaces as medidas

exportas nos puntos anteriores a este.

3.3.2.3.- As persoas competentes para decidir as medidas correctivas das

faltas graves.

▬ O Consello Escolar imporá as correccións descritas no apartado anterior con arreglo ó

procedemento previsto no epígrafe seguinte. Cando se impoña a corrección prevista

como “suspensión do dereito de asistenza ó centro…” o Consello Escolar poderá

levantar a suspensión dese dereito ou readmitilo no centro antes do esgotamento do

prazo previsto na corrección, previa constatación de que se produciu un cambio positivo

na súa actitude.

▬ Cando se impoña a corrección descrita como “cambio de centro” a un alumno de

ensinanza obrigatoria, a Administración educativa procurará ó alumno un posto escolar

noutro centro docente.
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3.3.2.4.- Prazos. (artigo 53.4 do R.D. 732/1995):

 As conductas gravemente perxudiciais para a convivencia no centro prescribirán no

prazo de catro meses, contados a partir da data da súa comisión. As correccións

impostas como consecuencia desas conductas prescribirán ó remate do curso escolar.

3.3.2.5.- Procedemento para a tramitación dos expedientes

disciplinarios. (artigos 54, 55 e 56 do R.D. 732/1995) :

 A instrucción do expediente levarase a cabo por un profesor do centro designado polo

Director. Dita incoacción comunicarase ós pais, titores legais ou representantes do

menor.

 O alumno e, no seu caso, seus pais ou os seus representantes legais poderán recusar ó

instructor ante o Director cando da súa conducta ou manifestacións poida inferirse falta

de obxectividade na instrucción do expediente.

 Excepcionalmente, ó empeza-lo procedemento ou en calquera momento da súa

instrucción, o Director, por decisión propia ou a proposta, no seu caso do instructor,

poderá adoptar as medidas provisionais que estime convintes. As medidas provisionais

poderán consistir no cambio temporal de grupo ou na suspensión do dereito de asistenza

ó centro ou a determinadas clases ou actividades por un período que non será superior a

cinco días. As medidas adoptadas serán comunicadas ó Consello Escolar, que poderá

revocalas en calquera momento.

 A instrucción do expediente deberá acordarse nun prazo non superior ós dez días desde

que se tivo coñecemento dos feitos ou conductas merecedoras de corrección.

 Instruído o expediente darase audiencia ó alumno e, se é menor de idade, ademais ós

pais ou representantes legais daquel, comunicándolles en todo caso as conductas que se

lle imputan e as medidas de corrección que se propoñen ó Consello Escolar do centro.

O prazo de instrucción do expediente non deberá exceder de sete días.

 Comunicarase ó Servizo de Inspección Técnica o comenzo do procedemento e

manterase informado da tramitación ata a súa resolución.

 A resolución do procedemento deberá producirse no prazo máximo dun mes desde a

data de iniciación do mesmo e contra a resolución do Consello Escolar poderá

interpoñerse recurso ordinario ante o Director provincial, nos termos previstos nos

artigos 114 e seguintes da Lei 30/1992 de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das

Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
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3.4. NORMAS DAS AULAS (Apartado 3.3. do Plan de Convivencia- páx.27)

3.4.1.- NORMAS DE CONVIVENCIA EN EDUCACIÓN INFANTIL:

DE PRESENTACIÓN PERSOAL:

 Saudar

 Dá-las grazas.

 Dar.

 Despedirse.

 Pedir unha cousa.

 Explicar.

 Escoitar

 Obedecer.

 Preguntar.

 Pedir perdón.

DE FUNCIONAMENTO:

 Os novos alumnos de Ed. Infantil traerán unha etiqueta co seu nome nun lugar

ben visible.

 Traerán roupa cómoda, fácil de espir co fin de facilitar ó neno a adquisición de

hábitos de autonomía. Aquela roupa que se considere que pode extraviarse debe

marcarse.

 Os nenos non traerán obxectos de valor ó colexio (pulseiras, medallas, cadeas

ou calquera outro). Unha vez superado o período de adaptación non virán da

casa con xoguetes.

 Non esqueceremos que a realización dalgunhas actividades e con algúns

materiais (témperas, ceras brandas, pintura de dedos…) conleva unha alta

probabilidade de que os alumnos se manchen.

 O neno só poderá ser recollido polas persoas que figuran na ficha de inscrición.

Os adultos cubrirán a ficha correspondente na secretaría do centro. No caso de

que o alumno fose recollido por outra persoa esta deberá vir provista da

correspondente autorización por escrito.
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NORMAS RELACIONADAS COA SAÚDE:

 Para ser matriculado é necesario entregar na secretaría do centro certificado

médico do neno no que se fai constar que non padece enfermidade infecto-

contaxiosa.

 Un neno enfermo non pode asistir ó colexio. Para evitar o risco de contaxios non

deben acudir ó centro os nenos que presenten algúns destes signos e síntomas:

o Erupcións e demais procesos dermatolóxicos que sexan contaxiosos

(varicela, sarampelo…).

o Conxuntivite purulenta (legañas con pus amarelo).

o Parásitos intestinais.

o Piollos ou lendres.

o Febre.

 Medicamentos: Segundo o artigo 195 do Código Penal todos estamos obrigados

a cumprir o deber de socorro. En consecuencia, no que atingue á administración

de medicamentos seguiremos as seguintes pautas aplicables a tódolos alumnos e

alumnas:

o O pai/nai ou titor legal debe entregar a medicina e un formulario de

autorización ó colexio onde se indique que autoriza ó centro a

administrar tal medicamento e que se responsabiliza delo.

o Non é obrigatoria a realización de curas ou o cambio de vendaxes, agás

que sexan intervencións simples tales como colocar unha tirita ou

desinfectar unha ferida.

 En caso de accidente avisarase inmediatamente á familia e, de ser moi urxente,

primeiro buscarase atención médica e/ou hospitalaria.

 Se o neno é alérxico a algún alimento, medicamento, desinfectante ou outros

deberá entregarse ó profesor-titor o correspondente informe médico a comenzos

de curso. Unha copia do mesmo arquivarase na secretaría previo coñecemento

de tódalas persoas do centro con vinculación con este neno.

 As dietas especiais debidas a unha enfermidade deben ser comunicadas

mediante escrito do médico que trate ó neno especificando enfermidade,

alimentos proibidos e aqueles que poida inxerir.

 Control de esfínteres:
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Os pais, titores legais ou persoa autorizada pola familia deberán acudir ao

centro en caso de incontinencia do alumnado. O titor/a ou profesorado

pertinente avisará por teléfono á familia para que acudan ao centro coa maior

celeridade posible para que o neno ou nena non interrompa o seu proceso

educativo.

NORMAS DE HIXIENE E LIMPEZA PERSOAL (que afectan ó benestar dos demais):

 Coidar o seu aseo persoal: lavarse os dentes, lavarse e secarse as mans, levar as

uñas limpas, peitearse e soarse ben o nariz.

 Taparse a boca para tusir.

 Amosar un aspecto limpo e aseado.

NORMAS DE ORDE PERSOAL (que repercuten considerablemente no funcionamento

do grupo):

 Poñerse o mandilón.

 Colga-lo abrigo e o mandilón na percha.

 Poñerse o abrigo, luvas e gorro.

 Abrocharse e desabrocharse o mandilón e o abrigo.

 Saber calzarse e descalzarse.

 Subir e baixar cremalleiras.

 Atarse os cordóns dos zapatos.

 Respetar a orde nas filas e nos xogos sen pelexarse.

 Sentarse ben na alfombra e na cadeira.

 Recoller e ordear os materiais e xoguetes empregados.

 Abrir e cerrar as portas sen dar golpes.

 Respetar o turno de palabra.

 Compartir os materiais e xoguetes en cada actividade.

NORMAS RELACIONADAS CO COIDADO DO ENTORNO (que é o contexto onde

están e actúan os demais):

 Non ensuciar os espazos do colexio con papeis nin raias nas paredes.

 Respetar e coidar a decoración da clase.

 Aprender a usar as papeleiras.

 Respetar e coidar o mobiliario e obxectos da clase.
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 Coidar os materiais comúns.

 Respetar as prantas.

 Manter limpos os servizos. Non malgastar o papel hixiénico, xabón…

 No patio non tirar pedras a ningún compañeiro. Xogar sen molestar ós demais.

 Beber con corrección sen salpicar coa auga a ningún neno ou nena.

NORMAS RELACIONADAS CO TRABALLO:

 Respetar ós compañeiros, non rifar, non pegar nin empurrar nin facer nada que

poida danar a un compañeiro xa que tódolos nenos da clase son amigos.

 Respetar ás persoas adultas.

 Prestarse as cousas, axudar ós nenos que o necesiten.

 Respetar as opinións dos outros.

 Practicar normas de cortesía: saudarse, despedirse, felicitarse, pedir perdón,

pedi-las cousas por favor.

 Non insultarse nin burlarse dos demais.

 Xogar en equipo respetando as normas de xogo.

 Andar amodo pola clase e polos corredores.

 Respetar o turno da fila.

 Na asemblea escoitar atentamente á persoa que fala e levantar a man para pedir

o turno de palabra.

 Desprazarse pola clase sen molestar ós nenos que traballan (non correr, non

subirse ás cadeiras…).

 Non gritar na clase xa que esto impide que os compañeiros traballen con

tranquilidade.

NORMAS RELACIONADAS CO USO DOS MATERIAIS (que afectan ós demais):

 Respetar os obxectos propios e comúns.

 Manter limpos e ordeados os materiais escolares.

 Compartir os materiais cos demais.

 Recoller os materiais ó rematar o traballo.

 Coidar e respetar os libros, cadernos e fichas.

 Empregar ben os instrumentos de traballo.
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3.4.2. - NORMAS DE CONVIVENCIA EN EDUCACIÓN PRIMARIA:

As normas apréndense mediante a implementación dos seguintes procesos:

 Interactuar (intercambiar accións con outro-s).

 Interrelacionarse (establecer vínculos que implican reciprocidade).

 Dialogar (fundamentalmente escoitar, tamén falar con outro-s).

 Participar (actuar con outro-s).

 Comprometerse (asumir responsablemente as accións con outro-s).

 Compartir propostas.

 Discutir (intercambiar ideas e opinións diferentes con outro-s).

 Disentir (aceptar que as miñas ideas ou as do outro poden ser diferentes).

 Acordar (atopar os aspectos comúns, implica perda e gañanza).

 Reflexionar (voltar sobre o actuado, o sucedido para “producir pensamento”).

NORMAS DE PRESENTACIÓN PERSOAL E CORTESÍA:

 Saúdo.

 Dou as grazas.

 Comparto.

 Despídome.

 Pido as cousas por favor.

 Cedo o paso a compañeiros e adultos.

 Explico.

 Escoito.

 Obedezo.

 Pregunto.

 Pido perdón.

DE FUNCIONAMENTO DA AULA:

 Son puntual para as entradas á clase e despois do recreo.

 Entro na clase sen gritar, correr nin empurrar.

 Colgo o abrigo na percha ó entrar na aula (e outras prendas, de se-lo caso).
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 Saco só o material necesario da mochila e colócoo ordenado enriba do pupitre

(esta norma aplicarase gradualmente desde a directividade do profesor ata a

autonomía do alumno).

 Escoito ó profesor e cumpro o que me di.

 Escoito ós compañeiros e compañeiras.

 Participo activamente na clase e pregunto as dúbidas que teño.

 Respeto ós demais: non me río dos seus fallos ou erros.

 Respeto e coido a decoración da clase.

 Séntome correctamente na cadeira.

 Pido permiso para levantarme.

 Uso correctamente a papeleira.

 Na hora seguinte á entrada á clase non saio ó servizo.

 Non como chucherías.

 Respeto o turno de palabra.

 Cando soa o timbre non me levanto ata que o indique o mestre ou mestra.

 Cumpro cos deberes que teño que facer (tarefas e estudiar).

 Manteño limpa a aula e mailo colexio.

 Comparto os materiais en cada actividade.

 Recollo os materiais que usei.

 Respeto e coido o mobiliario e obxectos da clase.

 Coido os materiais comúns.

 Non podo estar na aula despois da hora de clase nin entrar de novo no centro,

agás coa autorización e baixo a responsabilidade dun mestre.

NORMAS RELATIVAS ÓS CORREDORES:

 Cando vou cos compañeiros camiño despacio, en fila, sen empurrar e

acompañado dun mestre.

 Cando vou só non corro.

 Non grito nin falo polos corredores durante as horas de clase.

 Vou ó servizo e non me paseo polos corredores.

 Pecho a billa despois de usar o lavabo ou de beber.

 Non dou portazos.

 Respeto as plantas e decoracións dos corredores.
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NORMAS RELACIONADAS COA SAÚDE:

 Revisar (especialmente nos nenos de incorporación tardía ou os trasladados

doutros centros) se na documentación do alumno figura o certificado médico no

que se fai constar que non padece enfermidade infecto-contaxiosa.

 Medicamentos, accidentes, alerxias, enfermidade e dietas especiais: aplicaranse

as mesmas normas explicitadas para a etapa de Educación Infantil.

NORMAS DE HIXIENE E LIMPEZA PERSOAL (que afectan ó benestar dos demais):

 Coidar o seu aseo persoal: lavarse os dentes, lavarse e secarse as mans, levar as

uñas limpas, peitearse e soarse ben o nariz.

 Taparse a boca para tusir.

 Amosar un aspecto limpo e aseado.

NORMAS RELACIONADAS CO COIDADO DO ENTORNO (que é o contexto onde

están e actúan os demais):

 Non ensucio o colexio con papeis nin raias nas paredes.

 Uso as papeleiras e contedores.

 Respeto as prantas.

 Manteño limpos os servizos. Non malgasto o papel hixiénico, xabón e pecho a

billa.

 No patio xogo sen molestar ós demais.

 Bebo con corrección sen salpicar coa auga a ningún neno ou nena.

NORMAS RELACIONADAS CO TRABALLO:

 Respeto ós compañeiros, non rifo, non pego, non empurro nin fago nada que

poida danar a un compañeiro xa que tódolos nenos da clase somos amigos.

 Respeto ás persoas adultas.

 Presto as cousas, axudo ós nenos que o necesiten.

 Respeto as opinións dos outros.

 Practico as normas de cortesía: saudarse, despedirse, felicitarse, pedir perdón,

pedi-las cousas por favor.

 Non insulto nin me burlo dos demais.

 Xogo en equipo respetando as normas.
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 Ando amodo pola clase e polos corredores.

 Respeto o turno da fila.

 Nas actividades de grupo escoito atentamente á persoa que fala e levanto a man

para pedir o turno de palabra.

 Desprázome pola clase sen molestar ós nenos que traballan (non corro, non me

subo ás cadeiras…).

 Non grito na clase xa que esto impide que os meus compañeiros traballen con

tranquilidade.

 Estas normas de clase pretenden crear as seguintes actitudes positivas no

alumnado:

o participar e aproveitar as actividades académicas,

o cooperar cos demais,

o compartir e

o responsabilizarse.

NORMAS RELACIONADAS CO USO DOS MATERIAIS (que afectan ós demais):

 Respeto os obxectos propios e comúns.

 Traio á clase os materiais que me piden os profesores.

 Manteño limpos e ordeados os materiais escolares.

 Comparto os materiais cos demais.

 Recollo os materiais ó rematar o traballo.

 Coido e respeto os libros, cadernos e fichas.

 Emprego ben os instrumentos de traballo.

NORMAS PARA O RECREO:

 Entraremos e sairemos en orde e acompañados do profesor correspondente.

 Os alumnos non permanecerán nas aulas, non deambularán polos pasillos nin

accederán ó interior do centro durante a hora de recreo.

 Os alumnos que non saian ó patio durante o recreo deberán estar na aula baixo a

responsabilidade do mestre implicado.

 Os mestres que lles corresponda a vixianza dos recreos deben ser puntuais e

responsables.

 Os alumnos xogaremos sen facernos dano.
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 Non subiremos ás verxas, canastas, ventás, árbores, etc. porque é perigoso.

 Empregaremos balóns brandos e non empregaremos xoguetes perigosos nin

bélicos. Non daremos patadas ós balóns de baloncesto.

 Manteremos o patio limpo e utilizaremos as papeleiras.

 Cando soe o timbre porémonos sen perda de tempo na fila.

OS PAIS E ACOMPAÑANTES:

 Para recoller ós seus fillos en horario lectivo cubrirán un formulario que

entregarán ao profesor correspondente ou en Secretaría (Ver Anexo 4).

Cabe recordar que en canto ao control de persoas que acceden ao centro: “Non se poderá

acceder aos espazos didácticos pedagóxicos, incluídos corredores, durante as horas de

clase, sen a debida autorización” (Orde 22 de xullo de 1997, Capítulo III, 8). Polo tanto,

NON SE PERMITE que os pais/nais/titores legais e outras persoas acompañen ou recollan

ao alumno a/na súa clase ou outra dependencia do centro en horario lectivo.

 Sempre que sexa posible procurarán non cortar as sesións de clase.

 Co fin de prestar un mellor servizo, os pais ou representantes legais dos alumnos

solicitarán mediante o correspondente formulario cita para a atención tutorial

(Ver Anexo 7)

CAPÍTULO 4.- ORGANIZACIÓN E REPARTO DE RESPONSABILIDADES NON

DEFINIDAS NA NORMATIVA VIXENTE.

4.1.-Atención do alumnado na hora de entrada ao centro:

O horario de apertura do centro coincide coa chegada do primeiro autobús de transporte

escolar (20 minutos antes do inicio das clases). O persoal encargado da vixilancia do

alumnado neste espazo de tempo será o que determinen as normas vixentes en cada curso

escolar. No presente curso escolar 2012- 2013, hai quendas de 4 profesores para cada día da

semana, axudados polo Director ou Xefa de Estudos (que se alternan ao longo da semana) e

polo conserxe. A localización deste persoal é a seguinte:

- Na cancela de entrada, o conserxe e un profesor para que en ningún momento quede a

cancela sen vixilancia.

- Nas filas de Educación Infantil e parte de Primaria (1ª porta de entrada), dous profesores.
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- Nas filas dos cursos que entran pola porta central, un profesor.

- Nas filas de 3º Ciclo e zona do patio correspondente, un profesor.

Ao tocar o timbre, cada titor ou profesor a cargo dun grupo debe estar no lugar onde está a

súa fila. Cada grupo entrará de forma ordenada e cada profesor acompañará ao seu grupo

hasta a aula.

Ante o atraso dun profesor pola mañá, débese avisar a algún membro do Equipo Directivo

ou directamente ao profesor de garda para que o grupo de alumnos non quede desatendido.

No caso de alumnado con mobilidade reducida, uso de muletas e/ou similar que teña que

acceder ás aulas do piso superior, farase uso do ascensor. O encargado de subir e baixar ao

alumno será o conserxe ou coidadora e, na súa ausencia, o profesor de garda. O profesor

titor/especialista non pode asumir esta tarefa mentres está a cargo do grupo.

No caso de atraso dun neno/nena, o pai/nai/acompañante do menor debe actuar do seguinte

xeito:

- Dirixirse á Secretaría do Centro.

- Asinar unha xustificación da falta de puntualidade. (Ver Anexo 1)

- O conserxe, ou na súa ausencia o profesor de garda, acompañará ao alumno á aula

correspondente.

- O pai/nai/acompañante non debe acudir ou subir á aula do seu fillo sen permiso expreso

do titor ou membro do equipo directivo que autorice este feito.

- Os alumnos nunca deberán entrar sós ao centro/aula despois da hora de entrada do

mesmo xeito que nunca se lles autorizará a saír sen acompañante (pai/nai/persoa

autorizada) en horario de xornada lectiva.

4.2.-Atención do alumnado no recreo da mañá:

Cada grupo baixará de forma ordenada e cada profesor acompañará ao seu grupo hasta o

patio, coidando que os alumnos nunca queden sen vixilancia, esperando que se presenten os

profesores de garda.

Organizaranse quendas de recreo na proporción que ordene a normativa vixente, sendo

responsabilidade do profesorado de garda a custodia deses alumnos.

O conserxe e coidadora tamén vixían e colaboran todos os días da semana.
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Os alumnos permanecerán no patio ou pavillón baixo a vixilancia do profesor responsable,

NUNCA nos corredores ou calquera outra dependencia sen a presencia do seu profesor.

Non se usará a Biblioteca Escolar como lugar de castigo.

Os alumnos usarán os servizos exteriores, a excepción dos alumnos de Educación Infantil,

que usarán os que están destinados para eles xunto ás súas aulas. Os profesores de garda

vixiarán as entradas e saídas aos baños.

Ao remate do recreo, ao tocar o timbre de entrada, cada titor ou profesor a cargo dun grupo

debe estar no lugar onde está a súa fila. Cada grupo entrará de forma ordenada e cada

profesor acompañará ao seu grupo hasta a aula.

En canto aos recreos de Educación Infantil (tempo que coincide coa 3ª sesión da

mañá), os nenos deberán permanecer no patio e os profesores controlar que non accedan ao

pavillón (onde se levan a cabo clases de EF) ou outras zonas fóra do patio principal.

4.3.-Atención do alumnado no horario de clases:

- Dende o momento no que soe o timbre de entrada será responsabilidade de cada mestre o

alumnado que lle corresponda segundo o horario escolar. Ditos mestres serán os encargados

de desaloxar a aula e de que o alumnado saia ordenadamente ante calquera situación

habitual ou extraordinaria. Os profesores non poderán abandonar os alumnos sen que o

próximo profesor chegue á aula, a non ser que estea na aula un profesor de apoio, a

coidadora, outro profesor ou, puntualmente, o conserxe. Por este motivo é imprescindible

que o profesorado amose dilixencia nos cambios de clase.

Os cambios de aula por parte dos grupos que acoden a aulas de especialistas ou outras

dependencias farase de forma silenciosa e ordenada e sempre baixo a supervisión do mestre

a cargo do grupo.

Ao remate do horario lectivo da mañá, os alumnos baixarán ao comedor escolar de forma

ordenada acompañados do seu titor ou profesor a cargo nese momento. Os alumnos que

non son usuarios do comedor escolar serán recollidos polos seus pais ou titores legais

sempre dentro do recinto.
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4.4.- Atención do alumnado no comedor escolar e no recreo posterior:

Ver apartado do comedor escolar / Actividades extra-escolares.

4.5.- Atención do alumnado na hora de saída do centro:

O horario de peche do centro coincide coa saída do derradeiro autobús de transporte escolar

(10-12 minutos despois do remate das clases). O persoal encargado da vixilancia do

alumnado neste espazo de tempo será o que determinen as normas vixentes en cada curso

escolar. No presente curso escolar 2012- 2013, cada un dos días da semana atenden as

mesmas quendas de 4 profesores encargados da vixilancia do alumnado de transporte

escolar da mañá, axudados polo conserxe. A localización deste persoal é xunto ás filas de

transporte escolar, situadas preto da cancela. En caso de mal tempo, as filas formaranse na

zona cuberta de saída (1ª porta de entrada).

Ao remate do horario lectivo da tarde (ou da xornada continua de mañá), os alumnos

baixarán de forma ordenada acompañados do seu titor ou profesor a cargo nese momento

hasta o patio.

Os alumnos que non son usuarios do transporte escolar serán recollidos polos seus pais ou

titores legais e sairán do recinto escolar utilizando a cancela peonil(cancela pequena).

En casos excepcionais e con autorización expresa e firmada, eximindo ao centro de

calquera tipo de responsabilidade, os alumnos de 3º ciclo poderán saír do centro sen

acompañantes adultos (Ver modelo autorización Anexo 8)

Os alumnos transportados dirixiranse ao lugar establecido para as filas de transporte xunto

a cancela principal de saída (cancela grande).

Despois de tocar o timbre de saída, non está permitido o acceso ao interior do centro nin

ás instalacións escolares por persoas distintas ao persoal do centro. Para acceder a estas

instalacións deberase estar debidamente autorizado pola dirección do centro.

Polo tanto, non está permitido, nin antes nin despois de tocar o timbre de saída, que

alumnos, pais de alumnos ou calquera outra persoa accedan ás aulas baixo ningún concepto

sen a debida autorización.

Desde que remata a xornada escolar, o persoal do centro adícase a outras tarefas y o persoal

de limpeza leva a cabo as actividades que non lle son posibles durante o horario escolar
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(fregado do chan, limpeza de aseos….), non debendo interferir nestas tarefas sen unha

causa xustificada e a correspondente autorización.

O peche do centro escolar coincidirá coa saída do último autobús de transporte escolar.

4.6.- Atención do alumnado nas saídas, visitas e excursións:

No caso das saídas que se aprobarán no Plan Xeral Anual, cada Coordinador de Ciclo

entregará unha programación da actividade á Xefa de Estudos coa suficiente antelación

para poder prever o número de profesorado acompañante de xeito que non afecte ao

funcionamento do resto dos grupos que permanecerán no centro. Os criterios que se

seguirán para o número de profesorado acompañante serán os seguintes:

- No caso de saídas onde os alumnos sexan atendidos por monitores (Ex. Marcelle,

Granxas-Escolas,…) e onde non haxa desprazamento fóra dos recintos visitados,

acompañará un profesor por cada grupo de alumnos e un profesor a maiores

(preferentemente do ciclo en cuestión) para prever a atención a posibles incidencias.

- No caso de saídas onde os desprazamentos sexan complicados, en espazos abertos

ou rúas, acompañará un profesor por grupo e 2 profesores a maiores se se despraza todo o

ciclo. No caso de que só se despracen 1 ou 2 grupos, acompañará un profesor por grupo e

un a maiores.

- No caso de que no grupo que participe nunha saída haxa algún alumno con n.e.e.

que precise do servizo da coidadora, e estea autorizado polos pais/titores legais a participar

na saída, será a coidadora quen acompañe ao citado alumno na saída, quedando o resto do

alumnado con n.e.e, dependente dos coidados da coidadora, atendido polo profesorado de

garda e outro profesorado no tempo que a coidadora estea fóra do centro con motivo da

saída/visita/excursión.

Notas importantes:

- Nas saídas, non autorizar o uso de teléfonos móbiles, cámaras, videoxogos, etc…

- Comportamento do alumnado nas saídas e visitas: ao seren actividades didácticas, débese

controlar o comportamento e vocabulario dos nenos tanto en sitios públicos coma no

autobús do mesmo xeito que se fai no colexio.

- Os pais/nais/titores legais dos alumnos deben respectar o horario de recollida dos alumnos

ao rematar a saída e non atrasarse. O horario constará na nota informativa que se lles

remitirá en cada saída co programa da actividade e a autorización a asinar para que o seu
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fillo/filla participe nela.

- Os alumnos que non conten coa autorización dos pais/nais/titores legais para realizar as

saídas programadas acudirán ao centro onde serán atendidos polos profesores de garda, se

son varios alumnos. Se son poucos casos poderán ser incluídos en algún grupo do centro

para que sexan atendidos polo profesorado que imparta ao citado grupo.

CAPÍTULO 5.- DESEÑO PROCEDEMENTAL DAS SESIÓNS DE AVALIACIÓN.

A Orde de 22 de xullo de 1997, Capítulo IV, Alumnado, Apartado “Avaliación do

alumnado”, tendo en conta as novas normas publicadas con respecto a avaliación, dí

textualmente:

Entre os dereitos dos alumnos figura o de que o alumno sexa avaliado con plena

obxectividade. Co fin de garantir este dereito, os centros deberán facer públicos os

criterios xerais que se van aplicar para a avaliación e promoción dos alumnos.

 A avaliación en educación infantil terá como referencia o establecido na Orde

da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria do 25 de xuño de 2009

(DOG do 10 de xullo de 2009) e, na educación primaria, a Orde do 23 de

novembro de 2007 (DOG do 30 de novembro de 2007).

 A valoración positiva do rendemento educativo nunha sesión de avaliación

implica que o alumno acadou os obxectivos programados e ten superadas todas as

dificultades mostradas anteriormente.

 A avaliación do alumnado con necesidade específica de apoio educativo

rexerase, con carácter xeral, polo disposto na Orde da Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria do 23 de novembro de 2007, (DOG do 30 de

novembro).

 Sen prexuízo do anteriormente indicado, na avaliación do alumnado que presente

necesidades educativas especiais e que curse as ensinanzas correspondentes á

educación primaria con adaptacións curriculares significativas, os criterios de

avaliación establecidos nelas serán o referente fundamental para a súa avaliación

e promoción.

 Cando os alumnos, podendo seguir os programas do seu propio ciclo, necesiten

unha medida ordinaria de atención denominada reforzo educativo, serán

avaliados tomando como referente os criterios o procedementos de avaliación
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do centro. Se o dito reforzo educativo implica a intervención do profesorado

especialista de apoio en pedagoxía terapéutica, en audición e linguaxe ou de

apoio a invidentes, estes participarán na avaliación dos seus aspectos relacionados

coa súa actuación.

 Cada titor coordinará as sesións de avaliación do equipo de mestres que imparte

clases ao seu grupo de alumnos. As sesións deberán celebrarse antes do Nadal,

Semana Santa e final de curso. Os acordos dos equipos de avaliación serán

tomados de maneira colexiada.

 Ao rematar a sesión de avaliación, cada titor asinará as actas xeradas dende o

programa de xestión XADE e demais documentos oficiais relativos ao seu grupo

de alumnos e os documentos tales como actas de sesión de avaliación e de

asistencia serán entregados de forma inmediata ao Director ou membro do

Equipo Directivo do centro para que os arquive.

 Finalizada cada unha das sesións de avaliación, as nais/pais ou persoas titoras

legais do alumnado serán informados dos seus resultados, da evolución

académica dos seus fillos e fillas, así como das decisións adoptadas para o

reforzo e/ou recuperación, se fose o caso.

 Será competencia da persoa titora proporcionar esta información, por medio dos

boletíns xerados dende o programa de xestión XADE, así como a de establecer

canles de comunicación coas familias do alumnado.

■ Tramitación de reclamacións contra as cualificacións:

 Os pais dos alumnos poderán reclamar contra as cualificacións outorgadas ao

rematar un ciclo educativo, baseándose na inadecuación das probas propostas ao

alumno en relación cos obxectivos ou na incorrecta aplicación dos criterios de

avaliación establecidos.

 Os pais que non estean de acordo coa cualificación asignada ao seu fillo ao final

dun ciclo poderán presentar no prazo de cinco días unha reclamación por escrito ante

o director na que explique as razóns nas que fundamenta a súa solicitude.

 A dirección do centro nomeará unha comisión presidida polo xefe de estudios e

integrada polo coordinador do ciclo e todos os membros do correspondente

equipo de avaliación que, no prazo de tres días contados desde a presentación da

reclamación, deberá adoptar a correspondente decisión que será comunicada de
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inmediato ao reclamante, e informarao ao mesmo tempo do dereito que lle asiste

de interpoñer recurso contra ela, no prazo de dez días, ante o Xefe Territorial da

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria quen, logo de informe do

servizo de inspección educativa, resolverá, poñendo fin a dita resolución á vía

administrativa.

 Cando unha reclamación ou recurso sexa estimado, procederase a rectifica–la

cualificación, mediante dilixencia estendida polo secretario co visto e prace do

director, facendo referencia da resolución adoptada.

CAPÍTULO 6.- ORGANIZACIÓN E UTILIZACIÓN DOS ESPAZOS,

INSTALACIÓNS E RECURSOS DO CENTRO.

Para todas as instalacións de uso común do centro, establecerase a primeiros de curso un

cadro de reservas ou horario para as diferentes sesións diarias por parte do persoal

docente que o desexe. No caso dun espazo común que necesite ou dependa dun equipo

(TIC, BE, etc) consultaranse sempre aos seus membros por medio do coordinador

correspondente, para unha mellor optimización destes espazos.

Para a organización e utilización dos espazos, instalacións e recursos do centro por parte

do persoal docente, elaboraranse horarios para que se poidan aproveitar ao máximo.

Haberá horario de:

- Aula de Informática

- Biblioteca Escolar

- Aula de Psicomotricidade (onde se sitúa unha das pantallas dixitais)

- Salón de Actos

- Laboratorio/Manualidades e outras dependencias.

O profesor ou persoa encargada dun grupo debe asegurarse de que a aula ou dependencia

que acaba de usar quede ordenada, o material recollido e as chaves correspondentes, de

se-lo caso, no lugar correcto, para que non haxa incidencias nin contratempos no uso

posterior desta aula por parte doutros profesores e/ou grupos.
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6.1.-USO DAS INSTALACIÓNS POLA COMUNIDADE EDUCATIVA

A Orde do 22 de xullo de 1997, Capítulo III, apartado de Réxime de funcionamento do

centro escolar, dí textualmente:

“A utilización das instalacións por parte das asociacións de pais de alumnos,

asociacións de antigos alumnos e as súas respectivas federacións, sindicatos,

movementos de renovación pedagóxica e grupos de profesores, só require a solicitude

previa ao director do centro, cunha antelación mínima de tres días, quen concederá a

autorización, no marco das directrices fixadas polo Consello Escolar, se o seu

destino é a finalidade propia das ditas institucións, sempre que non se altere o

normal funcionamento do centro.

As instalacións dos centros poranse sempre a disposición da Administración para

a formación do profesorado, cursos para a educación de adultos, presencial ou a

distancia, etc.”

6.2.-USO DAS INSTALACIÓNS POR ENTIDADES OU PERSOAS ALLEAS Á

COMUNIDADE ESCOLAR

A Orde do 22 de xullo de 1997, Capítulo III, apartado de Réxime de funcionamento do

centro escolar, dí textualmente:

“ Para a utilización das instalacións dun centro público por parte de entidades ou

persoas alleas a 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. Para uso ocasional e con carácter

excepcional, o director poderá autorizar o uso das instalacións sempre que non se

altere o normal desenvolvemento das actividades docentes”.

A utilización das instalacións, recursos e servizos educativos do centro polos

distintos sectores da comunidade educativa e as súas organizacións ou por parte de

entidades ou persoas alleas a comunidade escolar do centro deberán axustarse as

seguintes normas:
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a) As actividades non deberán impedir nin menoscabar o labor educativo

institucional.

b) Durante as actividades organizadas fóra de horario lectivo haberá unha persoa

física ou xurídica expresamente responsable das mesmas.

c) As actividades a desenvolver adecuaranse ós espazos físicos nos que se impartan.

d) As actividades deben respecta-los principios de voluntariedade, non

discriminación e ausencia de lucro.

e) A entidade organizadora da actividade responsabilízase dos gastos e da

reparación dos danos que poida ocasionar.

f) Solicitarase á Dirección do centro, cunha antelación mínima de quince días, o

uso das instalacións do centro indicando o tipo de actividade, posibles

participantes e datas de realización.

g) O uso do Centro non pode afectar a aquelas partes das instalacións reservadas ás

tarefas organizativas e xurídico-administrativas do profesorado, sala de mestres e

onde exista documentación obxecto de custodia, documentos confidenciais

sometidos a secreto profesional.

h) O uso de instalacións, locais e materiais fóra de horario lectivo por parte de

entidade autorizada, libera ó profesorado e equipo directivo de calquera

responsabilidade tanto no referente ás instalacións coma no referente á vixilancia

e atención ó alumnado participante.

CAPÍTULO 7.- FUNCIONAMENTO DOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

7.1.- SERVICIO DE COMEDOR E COIDADO DO ALUMNADO.

Normativa aplicable:

- Decreto 10/2007, do 25 de xaneiro (DOG do 6 de febreiro de 2007)

- Orde do 21 de febreiro de 2007 (DOG do 5 de marzo de 2007), modificada pola

Orde do 13 de xuño de 2008 (DOG do 19 de xuño de 2008)

- Decreto 374/2009, do 6 de agosto (DOG do 14 de agosto de 2009), modificado polo

Decreto 439/2009, do 11 de decembro (DOG do 24 de decembro de 2009)

- Orde do 17 de marzo de 2007 (DOG do 19 de marzo de 2007).
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- Instrucións que dite a para cada curso escolar a Secretaría Xeral Técnica da

Consellería de Educación.

■ FUNCIÓNS E TAREFAS RELACIONADAS CO COMEDOR ESCOLAR:

♦ Director do centro:

Dirixir e coordinar o servizo de comedor escolar, funcións que se lle atribúen no artigo 11.2

da Orde de 21/02/2007

♦ Encargado do comedor:

Desempeñará as funcións que se lle atribúen no artigo 10.2 da Orde de 21/02/2007.

♦ Colaboradores:

Desempeñan as funcións que sinala o artigo 8.5 da Orde de 21/02/2007.

♦ Persoal laboral:

Desempeñan as funcións que lle atribúen o artigo 9.1 da Orde de 21/02/2007,

especialmente a elaboración das comidas, o servizo de atención ás mesas dos usuarios e a

limpeza das instalacións e equipamentos do servicio de comedor escolar.

♦ Coidadora:

É a persoa encargada de atender aos alumnos con minusvalía usuarios deste servizo.

■ COIDADO DO ALUMNADO:

O horario de comedor e coidado iniciase ó remate da actividade lectiva, ás 1 3 .3 0 , e

remata ás 15.00 h. en xornada partida. En xornada de sesión única, o horario de atención no

comedor escolar será ata que os alumnos abandonen o centro (14.30 a 15.15

aproximadamente).

Os espazos a usar serán o comedor, o patio da escola, o pavillón e o aseo situado no citado

patio.

Os encargados do coidado do alumnado neste horario serán os colaboradores do comedor

escolar.

O persoal encargado do coidado do alumnado, sexan mestres ou persoal non docente,

levará a cabo as súas funcións sinaladas no artigo 8.5 da Orde de 21/02/2007 e no tempo de

lecer posterior á comida. No patio, vixiarán e coidarán dos alumnos repartíndose nas

seguintes zonas:

- porta de entrada, para controlar as entradas e saídas aos aseos de Educación Infantil e a

zona de saída do centro.
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- patio de Educación Infantil e zona próxima (Aseos de Educación Primaria)

- patio das canchas e patio cuberto.

- pavillón.

No caso de que participen nalgunha actividade extra-escolar organizadas pola APA e

aprobadas polo Consello Escolar, os monitores responsabilízanse de acompañar ao

alumnado á aula onde se impartan as actividades nas que participen. Tamén serán

responsables de acompañalos ás filas antes de que toque o timbre do inicio das clases da

tarde.

O alumnado debe respecta-las instalacións do centro, aos compañeiros e demais persoal

responsable do seu coidado.

Os alumnos de 5º e 6º de Educación Primaria poderán colaborar de forma voluntaria nas

seguintes tarefas, establecéndose quendas nas que cada alumno será o responsable de mesas

concretas:

- Baixando as cadeiras das mesas cada día antes de iniciarse as clases da mañá e

subíndoas antes de iniciarse as clases da tarde.

- Encargándose de repoñer o pan das paneiras da súa mesa.

- Servindo a comida aos compañeiros de mesa baixo a supervisión dos

profesores/colaboradores do servicio de comedor.

- Excepcionalmente e cando non sexa suficiente o número de alumnos colaboradores

de 5º e 6º, poderán colaborar de forma voluntaria os alumnos de 4º co visto e prace

dos seus pais ou titores legais.

O menú do comedor será único. Cando un/a alumno/a necesite calquera modificación do

menú establecido, seguirá o seguinte procedemento:

Se a modificación non é superior a tres días, debido a algún problema de saúde transitorio:

notificación por escrito dos pais ao encargado/a do comedor, polo menos un día antes do

comezo da devandita modificación.

Se a modificación é superior a tres días, ou por razóns médicas, relixiosas, etc. xustificarase

convenientemente (certificado médico, certificado relixioso, etc.) ao encargado/a do

comedor. Non é obriga do persoal de comedor facer cambios de menús nestes casos aínda

que poderán quentar comida que as familias envíen os días que o menú escolar non se



C.E.I.P. “O Cantel” – R.R.I. – Normas de Organización e Funcionamento

______________________________________________________________________
Páxina 81

adecúe a dieta do seu fillo/filla. Tamén poderán facer cambios que non supoñan aumento de

traballo ou encarecimento do menú.

O alumno que manifeste unha inapetencia continuada non poderá utilizar o servizo do

comedor escolar polo ben da súa saúde, causando baixa neste.

No caso de que algún/algunha alumno/a perturbe o normal funcionamento do servizo,

poderá ser privado do dereito a facer uso do mesmo de forma temporal.

NORMAS E REGULAMENTO INTERNO DO COMEDOR ESCOLAR:

● ENTRADA:

Os alumnos entrarán ao comedor escolar con puntualidade, orde e silencio, dirixíndose á

súa mesa permanecendo sentados e en silencio.

Non collerán pan das paneiras ata que se dea permiso para comezar a comer.

● COMIDA:

1º prato: Ao transcorrer 5 minutos dende que toque o timbre de saídas das clases,

os profesores ou persoal encargados de vixiar empezarán a repartir as bandexas nas mesas

que lles corresponden. As bandexas ou sopeiras estarán preparadas polo persoal de cociña

e listas nos carros de transporte.

Cando os alumnos estean en silencio, darán orde de que os alumnos de cabeza de mesa

poden servir e os mestres/colaboradores de comedor supervisarán o reparto de comida. Os

alumnos de cabeza de mesa servirán unha cantidade de comida normal e adaptada ao neno

comensal para que non sobre comida, sabendo que poderán repetir.

Os encargados do pan non poderán ir por máis pan ata que se empece a servir o segundo

prato e agardarán que o mestre/colaborador de comedor lles dea permiso. Haberá 3 paneiras

en cada mesa e os comensais de cada mesa non poderán levantarse para ir por pan a outra

paneira que non sexa a da súa zona da mesa. A auga será servida polos

mestres/colaboradores de comedor.

Só se poderá usar un pano de mesa (servilleta) por comensal. Para usar unha segunda, terá

que autorizalo o profesor/persoal colaborador.

Os alumnos deixarán o prato libre de comida para servir o segundo prato.

2º prato: Ao rematar o primeiro prato, os profesores/persoal colaborador colocarán

as bandexas de comida do segundo prato nas mesas que lles corresponden. As bandexas

estarán preparadas polo persoal de cociña e listas nos carros de transporte.
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Cando os alumnos estean en silencio, darán orde de que os alumnos de cabeza de mesa

poden servir.

Os profesores/persoal colaboradores serán os encargados de repetir comida aos alumnos

das mesas correspondentes para cada un dos dous pratos. O persoal de cociña terá

preparada as bandexas necesarias para repetir a comida de xeito que os profesores/persoal

colaboradores non teñan que agardar. Evitarase así o descontrol do alumnado motivado por

falta de vixilancia.

Unha vez rematado o segundo prato, os alumnos deixarán o seu lugar da mesa preparado

para tomar a sobremesa (postre).

Sobremesa (Postre): Os profesores/persoal colaborador colocarán as sobremesas

nas mesas que lles corresponden. Cando os alumnos estean en silencio, darán orde de que

os alumnos de cabeza de mesa poden servir.

As mesas deberán quedar recollidas polos alumnos: os pratos en tres pilas, os vasos xunto

aos pratos e os cubertos dentro dos contenedores postos nas mesas para este fin.

Os alumnos encargados das paneiras recollerán estas e levarán as botellas de auga baleiras

para o bidón de reciclaxe. Só se levantarán unha vez por este motivo cando os autorice o

mestre/encargado de comedor e sempre ao rematar de comer toda a mesa.

Non se permitirá ir ao baño no horario de comedor a non ser por unha emerxencia. Os

alumnos deben ir antes de entrar ou ao saír.

● SAÍDA:

Unha vez que os alumnos permanezan en silencio, os profesores/persoal colaborador darán

permiso para saír de forma ordenada ao patio, mesa por mesa.

Non se permite entrar ao colexio sen permiso do profesorado/persoal colaborador

responsable.

Os alumnos permanecerán no patio ou actividades extra-escolares ata que se teñan

que poñer na fila para a clase de pola tarde.

En horario de xornada continua, os alumnos sairán seguindo as indicacións dos

profesores/persoal colaborador:

- Alumnado de transporte escolar.

- Outro alumnado.

Os primeiros recollerán as mochilas e dirixiranse as filas de transporte.
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Os segundos recollerán as mochilas e sairán do recinto escolar acompañados do seus

pais/nais/titores legais.

7.2.- SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR.

Normativa aplicable:

- Decreto 203/1986, do 12 de xuño (DOG do 09.07.1986)

- Decreto 160/1988 (DOG do 27.06.1988)

- Orde do 1 de marzo de 1991 (DOG do 14.03.1991)

- Orde do 29 de xullo de1988 (DOG do 01.09.1988)

- Decreto 30/2007, do 15 de marzo (DOG do 16.03.2007)

- Orde do 17 de marzo de 2007 (DOG do19.03.2007).

- Instrucións que dite a para cada curso escolar a Secretaría Xeral Técnica da

Consellería de Educación.

Os alumnos usuarios do servicio de transporte escolar non poderán cambiar de

transporte escolar sen unha autorización específica do Xefe Territorial debido a que

cada autobús e ruta ten uns usuarios autorizados. Ser usuario de transporte escolar non

supón poder elexir o autobús. O centro non autoriza estes cambios de transporte porque

non son competencia súa.

Se algún pai/nai/titor legal non pode estar no lugar da parada para recoller ao seu

fillo/filla deberá adoptar as medidas persoais que estime oportunas.

CAPÍTULO 8.- DAS ACTIVIDADES EXTRA-ESCOLARES

 Considéranse actividades extra-escolares aquelas que, sendo organizadas por

entidades sen ánimo de lucro, se realizan fóra do horario lectivo.

 Deben figurar na PXA aprobada polo Consello Escolar.

 O contido destas actividades non pode ser igual ou similar ó dun ensino oficial do

currículo.

 Deberán respecta-la normativa reguladora da utilización das instalacións do centro.

 A entidade organizadora garante a asunción da plena responsabilidade contractual

respecto do persoal que a vai a desenvolver.

 As actividades deben respecta-los principios de voluntariedade para o alumnado,

non discriminación e ausencia de lucro.
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 A entidade organizadora garantirá a adecuada atención e vixilancia do alumnado

participante, durante a realización das actividades.

 En horario de mediodía, estas actividades deben finalizar co suficiente tempo para

non ocasionar atrasos para a sesión lectiva da tarde, tendo sempre en conta que os

alumnos deben dirixirse ás filas correspondentes acompañados do monitor

correspondente. Nas filas, a responsabilidade será do persoal docente encargado de

cada un dos grupos.

CAPÍTULO 9.- PLAN DE AUTO-PROTECCIÓN DO CENTRO.

O Plan de Auto-protección ten por finalidade organizar os recursos humanos e os

medios técnicos necesarios para facer fronte a calquera incidencia que afecte a seguridade

do alumnado, profesorado, demais persoal e instalacións.

- Localización e equipamento das caixas de urxencias.

Están equipadas co material básico necesario para a atención de pequenas lesións ou

feridas. Están localizadas nos seguintes lugares:

1) No gabinete médico: planta baixa.

2) Almacén de Infantil: xunto ás aulas de Educación Infantil.

3) Almacén de Educación Física (Pavillón).

- Plan de evacuación.

Constituirase unha comisión de auto-protección que terá por obxecto a revisión,

preparación e aplicación do plan de emerxencia, que comprenderá a organización dos

medios humanos e materiais para a prevención do risco de incendio ou de calquera outro

equivalente, así como para garantir a evacuación e intervención inmediata.

- Control de persoas que acceden ao centro.

En horario lectivo, non se poderá acceder ás aulas nin a ningún espazo didáctico

pedagóxico, incluídos os corredores, durante as horas de clase, sen a debida autorización.

Esta norma afecta a calquera persoa incluíndo os pais/nais/titores legais dos alumnos/as.

- Protección do alumnado.

Na entrada, ao inicio da xornada escolar, os pais/nais/acompañantes dos nenos e nenas

agardarán por fóra da cancela de entrada para facilitar o control de persoas no recinto

escolar por parte do persoal do centro.

O alumnado non poderá abandonar o centro en horario escolar sen ir acompañado do seu

pai/da súa nai/titor/persoa autorizada. Os/As pais/nais, ou persoa que se faga cargo do
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alumnado, deberán asinar a correspondente instancia e entregala en secretaría antes de

recoller a un alumno en horario escolar. (Ver Anexos 4/5/6)

Á hora da saída, ao rematar a xornada escolar, os pais/nais/titores/persoas debidamente

autorizadas agardarán polo neno/nena no patio xunto a cada unha das portas de saída do

edificio correspondente. Unha vez que se lles entregue o neno (Educación Infantil e 1º ciclo

de EP) ou apareza despois de saír na fila cos compañeiros e profesor/a, abandonarán

inmediatamente o recinto escolar para facilitar o control de persoas no centro, sendo este un

momento de moito movemento de persoas no centro, motivo polo que é preciso adoptar

estas medidas para evitar posibles incidencias.

- Localización das saídas de emerxencia.

Son as portas da planta baixa. Estarán sempre libres de obstáculos, co fin de facilitar, se

cumprise, unha rápida e ordenada evacuación do centro.

- Sistema de seguridade dos que dispón o centro.

Son os seguintes: extintores, sistema de alarma e valado total do centro con dúas cancelas.

- Simulacro de emerxencia.

Ao longo do curso, deberá facerse polo menos un simulacro de emerxencia en colaboración

con protección civil.

CAPÍTULO 10. - CAMBIOS NO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO

O presente Regulamento é de obrigado cumprimento para tódolos membros da

comunidade educativa.

A modificación deste Regulamento poderá facerse por iniciativa do equipo

directivo, do claustro ou do consello escolar. O proceso de modificación será o mesmo có

empregado para a súa aprobación inicial.

Incorpórase ao PEC, despois da súa aprobación polo Consello Escolar o día 12 de

marzo de 2013.

O Equipo Directivo:

Celestino Varela Reimondo, director.

Mª Luisa Cillero García, xefa de estudos.

Eva Mª Barcia García, secretaria.

Foz, a 12 de marzo de 2013.
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ANEXOS


