XANEIRO DE 2016

REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR – CPR. PLURILINGÜE SAN FERMIN – PP. SOMASCOS

Con data 28 de xaneiro de 2016 foi
presentado o presente Regulamento de
Réxime Interior ó Consello Escolar do
Centro e foi aprobado.
O Director Xeral e Técnico

Asdo. José Mª Santamaría Insua, crs.
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LIMIAR
O noso Centro, como escola católica, participa da misión da Igrexa e debe
ser, por iso, marco para o diálogo permanente da fe coa cultura e lugar privilexiado
de presentación explícita e viva do Evanxeo (CC.RR. 75A)1.
A nosa identidade, en total consonancia co carisma fundacional da nosa
Congregación, concrétase na entrega á misión de educar -especialmente ós máis
necesitados- dende a perspectiva humanista cristiá, presentando a fe como unha
opción persoal, libre e consciente, vivida en comunidade e proxectada cara a
sociedade mediante o testemuño e o compromiso (CC.RR. 75 A,B,D).
O modelo educativo que representa o noso Centro parte dunha busca
auténtica do crecemento integral dos alumnos para que respondan á súa
verdadeira vocación: vivir coa dignidade dos fillos de Deus. Nesta dirección, o noso
modelo pedagóxico, acorde sempre co noso carisma tende a crear un ambiente
baseado na mutua acollida e na responsabilidade compartida, e a fomentar unha
relación de verdadeira amizade entre persoas de diversa índole e condición,
implicando no proxecto formativo tanto ó alumnado como ós educadores e pais
(CC.RR. 75A).
En consecuencia, os trazos que deberán definir o noso Centro son:
 Ser Centro aberto a todos, sen discriminación algunha, con preferencia
cara ós máis necesitados (D.C.P. art. 4,5,6)2;
 Ser Centro da Igrexa, conforme ó c. 803 do CDC3 (D.C.P. art. 7-11);
 Inspirarse en Cristo como modelo desde a peculiaridade de S. Xerome
Emiliani (D.C.P. art. 8-11ss.);
 Organizar a Comunidade Educativa como "familia" (D.C.P. art. 45ss.);
 A incorporación dos pais/nais, polo que poden aportar e polo que o
Centro lles ofrece (D.C.P. art. 56,57,58).
O presente Regulamento ten por obxecto regular a organización e o
funcionamento do Centro e promover a participación de todos os que forman a
Comunidade Educativa.

1

CC.RR. (= Constituciones y Reglas de los Padres Somascos).
D.C.P. (= Documento de «Carácter Propio» de los Centros de Enseñanza de los PP. Somascos).
3
C.D.C. (= Código de Dereito Canónico).
2

páx. 3

REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR – CPR. PLURILINGÜE SAN FERMIN – PP. SOMASCOS

páx. 4

REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR – CPR. PLURILINGÜE SAN FERMIN – PP. SOMASCOS

TÍTULO PRELIMINAR
NATUREZA E FINALIDADE DO CENTRO
Art. 1
1. O Colexio denominado COLEXIO SAN FERMÍN – PP. SOMASCOS con
domicilio en CALDAS DE REIS, rúa Fermín Mosquera nº2, Tfno. 986540075,
Fax
986540418,
Correo
Electrónico:
csanfermin@planalfa.es
ou
cpr.sanfermin.caldas@edu.xunta.es, nº de rexistro oficial 36000417 e C.I.F.
R –3600127– I, é un centro escolar, que comprende as seguintes seccións:
 Sección non concertada:


Ed. Infantil (1º Ciclo).

 Seccións concertadas:





Ed. Infantil (2º Ciclo).
Ed. Primaria.
Ed. Secundaria Obrigatoria.
Ciclos Formativos de Grao Medio.

2. O presente Regulamento ten por obxecto regular a organización e o
funcionamento do Centro e promove-la participación de todos os que forman a
Comunidade Educativa.
3. Nas seccións concertadas o Centro está acollido ó réxime de concertos
educativos regulado no Título IV da LODE, no Título IV da LOE4 e nas súas
normas de desenrolo. A sección de Ed. Infantil (1º Ciclo) non está acollida ao
réxime de concertos.
Art. 2
A Congregación dos Padres Somascos é a Entidade Titular do Centro.
Art. 3 Principios dinamizadores
O funcionamento da nosa escola axustarase en todo momento ós seguintes
principios:
 Carácter católico do Centro.
 Respecto e cumprimento do disposto no Ideario ou Carácter
propio do Centro establecido polo titular.
 Respecto ó réxime xurídico propio e específico do Centro como
institución privada sostida con fondos públicos.
4

Redactada conforme a Disposición Final Segunda da LOMCE (BOE do 10 de decembro de 2013).
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 Eficacia e rendibilidade dos medios humanos e materiais do
Centro.
 Participación da Comunidade Educativa.
 Prevalencia dos intereses dos alumnos no proceso educativo
como criterio rector na toma de decisións.
 Promover accións destinadas a fomentar a calidade, mediante o
esforzo da súa autonomía e a potenciación da función directiva.
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TÍTULO I
A COMUNIDADE EDUCATIVA
Art. 4 Membros
1. O Centro configúrase como unha Comunidade Educativa integrada polo
conxunto de persoas que, relacionadas entre si e implicadas na acción
educativa, comparten e enriquecen os obxectivos do Centro.
2. No seo da Comunidade Educativa as funcións e responsabilidades son
diferenciadas en razón da peculiar contribución que realizan ó proxecto común
a Entidade Titular, os alumnos, os profesores, os pais, o persoal de
administración e servizos e outros colaboradores5.
Art. 5 Dereitos
Os membros da Comunidade Educativa teñen dereito a:
a) Seren respectados nos seus dereitos e na súa integridade e dignidade
persoais.
b) Coñecer o Carácter Propio, o Proxecto Educativo e o Regulamento de
Réxime Interior do Centro.
c) Participar no funcionamento e na vida do Centro, de conformidade co
disposto no presente Regulamento.
d) Celebrar reunións dos respectivos estamentos no Centro, para tratar
asuntos da vida escolar, previa oportuna autorización da Entidade Titular.
e) Constituír Asociacións dos membros dos respectivos estamentos da
Comunidade Educativa, segundo o disposto na lei.
f) Presentar peticións e queixas formuladas por escrito perante o órgano
que, en cada caso, corresponda.
g) Reclamar perante o órgano competente naqueles casos en que sexan
conculcados os seus dereitos.
h) Exercer aqueloutros dereitos recoñecidos nas leis, no Carácter Propio do
Centro e no presente Regulamento.
Art. 6 Deberes
Os membros da Comunidade Educativa están obrigados a:
a) Aceptar e respectar os dereitos da Entidade Titular, os alumnos, os
profesores, os pais, o persoal de administración e servizos e os outros
membros da Comunidade Educativa.
b) Respectar o Carácter Propio, o Proxecto Educativo, o presente
Regulamento, as normas de convivencia e outras normas de
organización e funcionamento do Centro e das súas actividades e
servizos e a autoridade e as indicacións ou orientacións educativas do
equipo directivo e do profesorado.
c) Respectar e promover a imaxe do Centro.
d) Asistir e participar nas reunións dos órganos dos que formen parte.
5

Art. 4 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, sobre convivencia escolar.
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Art. 7 Normas de convivencia
1. As normas de convivencia do Centro definen as características das condutas
que se deben promover para acadar:
a) O crecemento integral da persoa.
b) As fins educativas do Centro, no desenrolo do Carácter Propio e o
Proxecto Educativo do Centro.
c) O desenrolo da Comunidade Educativa.
d) Un bo ambiente educativo e de relación no Centro.
e) O respecto ós dereitos de tódalas persoas que participan na acción
educativa.
2. Sen prexuizo das establecidas no presente Regulamento e no Plan de
Convivencia, son normas de convivencia do Centro6:
a) O respecto á integridade física e moral e ós bens das persoas que
forman a Comunidade Educativa e daqueloutras persoas e institucións
que se relacionan co Centro con ocasión da realización das actividades e
servizos do mesmo.
b) O respecto á diversidade e a non discriminación.
c) A corrección no trato social, en especial, mediante o emprego dunha
linguaxe correcta e educada.
d) O interese por desenrolar o propio traballo e función con responsabilidade.
e) O respecto polo traballo e función de tódolos membros da Comunidade
Educativa.
f) A cooperación nas actividades educativas ou convivenciais.
g) A boa fe e a lealdade no desenvolvemento da vida escolar.
h) O coidado no aseo e imaxe persoal e a observancia das normas do
Centro sobre esta materia.
i) O cumprimento da normativa do Centro respecto á vestimenta.
j) A actitude positiva perante os avisos e correccións.
l) A axeitada utilización do edificio, mobiliario, instalacións e material do
Centro, conforme ó seu destino e normas de funcionamento, así como o
respecto á reserva de acceso a determinadas zonas do Centro.
m) O respecto ás normas de organización, convivencia e disciplina do
Centro.
n) En xeral, o cumprimento dos deberes que se sinalan na lexislación
vixente e no presente Regulamento ós membros da Comunidade
Educativa e de cada un dos seus estamentos, especialmente os
derivados do Carácter Propio e do Proxecto Educativo do Centro.
3. As normas de convivencia serán de obrigado cumprimento7.
6

LOE Art. 120.4. Os Centros, no exercicio da súa autonomía, poden adoptar…, normas de convivencia…, nos
termos que establezan as Administracións educativas.
LOE Art. 124.1. e 2. As normas de convivencia e conduta serán de obrigado cumprimento, e deberán
concretar os deberes dos alumnos e alumnas e as medidas correctoras aplicables no caso de incumprimento,
tomando en consideración a súa situación e condicións persoais.
7

LOE Art. 124.2
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CAPÍTULO I: A ENTIDADE TITULAR
Art. 8 Definición
O titular define a identidade e o estilo educativo do Centro, e ten a derradeira
responsabilidade do mesmo perante a sociedade, a Administración Educativa
competente, os pais de alumnos, o profesorado e o persoal de Administración e
servizos.
Art. 9 Dereitos
A Entidade Titular ten dereito a:
a) Establecer o Carácter Propio do Centro, garantir o seu respecto e
dinamizar a súa efectividade.
b) Dispor o Proxecto Educativo do Centro e a liña pedagóxica global do
Centro, que incorporará o Carácter Propio do mesmo e o Plan de
Convivencia, favorecendo tamén o seu coñecemento, de acordo coa
lexislación vixente.
c) Dirixir o Centro, ostentar a súa representación e asumir en última
instancia a responsabilidade da súa organización e xestión.
d) Ordenar e decidir a xestión económica do Centro.
e) Autorizar a aceptación e a cesións dos locais e terreos do Centro para
calquer uso.
f) Decidir a solicitude de autorización de novas ensinanzas e a modificación
e extinción da autorización existente.
g) Decidir a subscrición dos concertos a que se refire a Lei Orgánica do
Dereito á Educación, promover a súa modificación, extinción e formalizar
o concerto educativo coa Administración, de acordo coa lexislación
vixente.
h) Decidir a prestación de actividades e servizos.
i) Dispor8 o Regulamento de Réxime Interior despois de ser informado polo
Consello Escolar do Centro, así como establecer as súas normas de
desenrolo e execución.
j) Nomear e cesar ós órganos unipersoais de goberno e xestión do Centro
e ós seus representantes no Consello da Comunidade Educativa, de
conformidade co sinalado no presente Regulamento.
k) Nomear e cesar ós órganos de coordinación da acción educativa, de
conformidade co indicado no presente Regulamento.
l) Seleccionar, contratar, nomear e cesar ó persoal do Centro.
m) Deseña-los procesos de formación do profesorado e a súa avaliación.
n) Fixar, dentros das disposicións en vigor, a normativa de admisión de
alumnos no Centro e decidir sobre a admisión e cese destes.
o) Ter a inicitativa en materia de corrección das alteracións da convivencia.
p) Desenvolver e concretar as normas de convivencia.
q) Responder perante a Administración do cumprimento de canto prescribe
a lexislación vixente respecto ós centros docentes concertados ou non
concertados.
8

LODE Art. 57 I).
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A Entidade Titular designa a un representante permanente da titularidade no
Centro que recibe o nome de Director Xeral, e de forma habitual delega nel e
noutros órganos de goberno unipersoais o exercicio concreto das funcións que lle
son propias.
Art. 10 Deberes
A Entidade Titular está obrigada a:
a) Dar a coñecer o Carácter Propio, o Proxecto Educativo e o Regulamento
de Réxime Interior do Centro.
b) Responsabilizarse do funcionamento e xestión do Centro perante a
Comunidade Educativa, a sociedade, a Igrexa e a Administración.
c) Cumprir as normas reguladoras da autorización do Centro, da ordenación
académica e dos concertos educativos.
Art. 11 Representación
A representación ordinaria da Entidade Titular estará conferida ó Director Xeral do
Centro nos termos sinalados no artigo 95 do presente Regulamento.

CAPÍTULO II: ALUMNADO9
Art. 12 Dereitos
Os alumnos-as teñen dereito a:
a) Recibir unha formación integral e coeducativa que asegure o pleno
desenvolvemento da súa personalidade nun ambiente educativo de
convivencia, liberdade e respecto mutuo.
b) Seren respectados na súa liberdade de conciencia, así como nas súas
conviccións relixiosas e morais, de acordo coa Constitución Española.
c) Seren valorados no seu rendemento escolar conforme a criterios públicos
e obxectivos.
d) Recibir orientación escolar e profesional.
e) Recibir a información que lles permita optar a posibles axudas
compensatorias de carencias de tipo familiar, económico e sociocultural,
así como de protección social nos casos de accidente ou infortunio
familiar.
f) Seren respectados na súa identidade, integridade física, dignidade
persoal e intimidade no tratamento dos datos persoais de que dispón o
Centro que, pola súa natureza, sexan confidenciais.
g) A protección integral contra toda agresión física ou moral, en particular
contra situacións de acoso escolar.
h) Exercer o seu dereito de asociación, participación e reunión no Centro,
nos termos legais previstos.
i) Aqueloutros que se determinen nas Normas de Convivencia do Centro10.
9

Adaptado ó art. 7 da Lei 4/2011 de Convivencia e Participación.
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j) Continuar a súa relación co Centro unha vez concluíran os seus estudos
no mesmo.
Art. 13 Deberes
Os alumnos-as están obrigados a:
a) Estudar, esforzarse por acadar o máximo desenrolo das súas capacidades11 e participar nas actividades formativas e, especialmente, nas
orientadas ó desenrolo dos currículos.
b) Seguir as directrices do Equipo Directivo e do profesorado respecto a súa
educación e aprendizaxe, realizar fora das horas de clase os traballos
que lles encomenden os profesores, así como respectar a súa
autoridade.
c) Asistir a clase con puntualidade e co material preciso, cumprir o horario e
calendario escolar do Centro.
d) Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na
consecución dun axeitado clima de estudo no Centro, respectando o
dereito dos seus compañeiros á educación.
e) Respectar a liberdade de conciencia e as conviccións relixiosas e morais
dos membros da Comunidade Educativa.
f) Respectar a igualdade de dereitos, dignidade, integridade e intimidade de
tódolos membros da Comunidade Educativa.
g) Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do
Centro.
h) Conservar e facer un bo uso das instalacións e materiais do Centro.
i) Amosar o debido respecto e consideración aos distintos membros da
Comunidade Educativa.
j) O respecto ó Carácter Propio do Centro.
k) Participar na vida escolar a través dos seus representantes e
organizacións.
l) Exercer os cargos de representación para os que foran elixidos en
espírito de colaboración ó ben común e ás finalidades do Centro.
m) Aqueloutros que se determinen no Plan de Convivencia e nas Normas de
Convivencia do Centro12.
Art. 14 Admisión
1. A admisión de alumnos-as compete á Entidade Titular do Centro.
2. Nos niveis sostidos con fondos públicos, no suposto de que non existan prazas
suficientes para tódolos solicitantes, estarase ó disposto nos artigos 84 a 87 da
Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación e na súa normativa de
desenvolvemento.

10

LOE Art. 124.2

11

LOE Art. 6 4 a

12

LOE Art. 124 1 e 2
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CAPÍTULO III: PROFESORADO
Art. 15 Definición
Os profesores son os primeiros responsables do proceso de ensinanzaaprendizaxe no marco dos respectivos ciclos, áreas e departamentos, e comparten
a responsabilidade global da acción educativa do Centro cos demais sectores da
Comunidade Educativa. A selección do profesorado do Centro corresponde ó
Director Xeral, de conformidade coa lexislación vixente, nas seccións concertadas
e na non concertada.
Art. 16 Dereitos
Os profesores teñen dereito a:
a) O libre exercicio da función educativa en harmonía co Carácter Propio do
Centro e o seu Regulamento de Réxime Interior, de acordo coas
condicións estipuladas no seu contrato e no posto de traballo asignado
polo Centro.
b) Súa formación permanente.
c) Participar na elaboración das Programacións de Etapa.
d) Desenvolver a súa metodoloxía de acordo coa Programación da Etapa e
de xeito coordinado polo Departamento correspondente.
e) Exercer libremente a súa acción avaliadora de acordo cos criterios
establecidos nas Programacións de Etapa, en conformidade co modelo
pedagóxico da Entidade Titular.
f) Utilizar os medios materiais e as instalacións do Centro para os fins
educativos, de acordo coas normas reguladoras do seu uso.
g) Participar na toma de decisións pedagóxicas que corresponden ó
Claustro, ós órganos da coordinación docentes e ós equipos educativos
que impartan clase no mesmo curso.
h) Gozar da presunción de veracidade no marco dos procesos
disciplinarios, de acordo coa normativa vixente.
i) A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da
convivencia escolar.
j) A ser respectado e recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da
Comunidade educativa.
Art. 17 Deberes e funcións
1. Os profesores están obrigados a:
a) Exercer as súas funcións conforme á lexislación vixente, ás condicións
estipuladas no seu contrato e/ou nomeamento e as directrices da
Entidade Titular.
b) Promover e participar nas actividades complementarias, dentro ou fóra
do recinto educativo e incluídas na Programación Xeral Anual.
c) Cooperar no cumprimento dos obxectivos do Proxecto Educativo do
Centro, e seguir no desenrolo das súas funcións as directrices
establecidas nas Programacións de Etapa.
d) Participar na elaboración da programación específica da área ou materia
que imparte, no seo do Equipo educativo do curso e do Departamento
páx. 12
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correspondente.
e) Elaborar a programación de aula e entregar ó Coordinador académico.
f) Formar parte da función docente e educativa do profesor na titoría e a
orientación pedagóxico-profesional dos alumnos. Ditas funcións estarán
programadas no Proxecto Curricular do Centro.
g) Respectar o Carácter Propio do Centro e as normas deste Regulamento
de Réxime Interior; as obrigacións inherentes á súa condición de
educador, as orixinadas pola súa relación contractual e as derivadas da
súa vinculación ós diversos órganos nos que está inserto.
h) Avaliar o proceso de aprendizaxe do alumnado.
i) Orientar ós alumnos nas técnicas de traballo e de estudo específico da
súa área ou materia, dirixir as prácticas ou departamentos relativos á
mesma, así como analizar e comentar con eles as probas realizadas.
j) Colaborar en manter a orde e a disciplina dentro do exercicio das súas
funcións, favorecendo o respecto mutuo con pais e alumnos-as.
k) Cumprir puntualmente o calendario e horario escolar.
l) Implicarse no seu perfeccionamento e desenrolo profesional.
l) Manter a oportuna comunicación cos pais dos seus alumnos.
m) Absterse de impartir clases particulares ós seus propios alumnos ou
alumnas que poidan avaliar.
n) Asistir ás Sesións de Avaliación e ás reunións dos órganos colexiados
dos que forma parte.
o) Crear un clima de diálogo mediante a acollida, o respecto e o trato
correcto cara os alumnos e restantes membros da Comunidade
Educativa.
p) Absterse no seu labor educativo e docente de tomar partido por unha
opción política ou sindical determinada.
q) Manter unha actitude de respecto e diálogo coa Entidade Titular, co resto
de profesores, cos pais e cos alumnos.
r) Gardar o segredo profesional de canta información teña acceso pola súa
condición e posto de traballo.
s) Aqueloutras que determine a normativa vixente.
2. Son funcións do profesorado:
a) A contribución a que as actividades do Centro se desenvolvan nun clima
de respecto, tolerancia, de participación e de liberdade para fomentar nos
alumnos os valores propios dunha sociedade democrática.
b) A titoría dos alumnos, a dirección e orientación da súa aprendizaxe e o
apoio no seu proceso educativo, en colaboración coas familias.
c) A orientación educativa, académica e profesional dos alumnos, en
colaboración, no seu caso, cos servizos ou departamentos
especializados.
d) A coordinación das actividades docentes.
e) A participación na actividade xeral do Centro.
f) A investigación, a experimentación e a mellora continua dos procesos de
ensino correspondente que propoña a Entidade Titular do Centro.
g) A atención ó desenvolvemento intelectual, afectivo, psicomotriz, social e
moral do alumnado.
h) A información periódica ás familias sobre o proceso de aprendizaxe dos
seus fillos e fillas.
i) A participación nos plans de avaliación que determinen as
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Administracións educativas ou o Centro.
j) A participación nas actuacións previstas no Plan de Convivencia do
Centro nos termos nel contemplados.
k) A participación leal nos plans de mellora, innovación educativa e xestión
de calidade que se asuman no Centro.
l) Aqueloutras que poda asignarlles a Entidade Titular do Centro.
3. O profesorado terá a consideración de autoridade pública13 aos efectos
determinados na lexislación vixente de aplicación.
Art. 18 Admisión
1. A cobertura de vacantes do profesorado compete á Entidade Titular do Centro.
Das decisións adoptadas e do currículo dos novos profesores a Entidade Titular
do Centro dará información ó Consello Escolar da Comunidade Educativa.
2. Nos niveis concertados, para cubrir vacantes do persoal docente cando sexa de
aplicación o artigo 60 da LODE, sen prexuizo do sinalado no apartado anterior,
a Entidade Titular anunciará publicamente e simultaneamente instará a
convocatoria da Sección de Ensinanzas Concertadas do Consello da
Comunidade Educativa que se reunirá nun prazo de dez días naturais co fin de
fixar de común acordo os criterios de selección dos canditatos que, en todo
caso, basearanse nos principios de mérito, identificación co Carácter Propio
pertencente á propia Institución Titular, aptitude para asimilar o estilo que define
o Centro, titulación idónea e capacidade profesional e pedagóxica como
docente do posto que se lle asigne. Non obstante o anterior, os criterios de
selección poderán quedar establecidos con carácter permanente para tódalas
vacantes, agás que circunstancias especiais aconsellaran a súa revisión.
3. As vacantes do persoal docente poderanse cubrir mediante a ampliación de
horario de profesores do Centro que non presten os seus servizos a xornada
completa, pola incorporación de profesores excedentes ou en análoga situación,
ou de acordo co disposto na lexislación vixente respecto ó profesorado que a
súa relación co Titular do Centro non teña carácter laboral.
4. Mentres se desenvolve o procedemento de selección, a Entidade Titular poderá
cubrir provisionalmente a vacante.
Art. 19 Cesamento
O despido de profesores do Centro concertado requirirá que se pronuncie
previamente o Consello Escolar, mediante acordo motivado adoptado pola maioría
absoluta dos seus membros. No caso de desacordo entre a Entidade Titular e o
Consello Escolar respecto ós criterios de selección ou ó despido dun profesor,
deberase constituír a Comisión de Conciliación prevista neste Regulamento (artigo
nº. 165).

13
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CAPÍTULO IV: PAIS, NAIS E TITORES14
Art. 20 Definición
Os pais, nais e titores, primeiros responsables da educación dos seus fillos, forman
parte da Comunidade Educativa do Centro. O feito da inscrición/matrícula no
mesmo leva implícito o recoñecemento e a libre aceptación do seu Carácter Propio
e do seu Regulamento de Réxime Interior.
Art. 21 Dereitos
Os pais, nais e titores teñen dereito a:
a) Que no Centro se imparta o tipo de educación definido no Carácter
Propio e no Proxecto Educativo do Centro.
b) Que os seus fillos e pupilos reciban unha educación coas máximas
garantías de calidade, en consoancia cas fins establecidos na
Constitución, no Estatuto de Autonomía e nas leis educativas.
c) Participar nos asuntos relacionados co desenvolvemento do proceso
educativo dos seus fillos no Centro.
d) A estar informados sobre o proceso de aprendizaxe e integración socioeducativa dos seus fillos e sobre as normas que regulan a convivencia do
Centro.
e) A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia
no centro.
f) A seren escoitados naquelas decisións que afecten á orientación
académica e profesional dos seus fillos e nos procedementos para a
imposición de medidas correctoras.
g) Seren recibidos polos profesores do Centro nos horarios establecidos.
h) Participar na vida do Centro a través dos seus representantes nos
órganos de goberno e xestión do Centro segundo se establece neste
Regulamento.
i) Seren respectados e recibir un trato axeitado polo resto da Comunidade
educativa.

Art. 22 Deberes
Os pais, nais e titores están obrigados a:
a) Procurar a axeitada colaboración entre a familia e o Centro, co fin de
acadar unha maior efectividade na tarefa educativa. A tal efecto:
- Asistirán ás entrevistas e reunións ás que sexan convocados polos
membros do equipo directivo ou os Titores para tratar asuntos
relacionados coa educación dos seus fillos.
- Adoptarán as medidas necesarias para que os seus fillos cursen os
niveis obrigatorios da educación e asistan regularmente a clase.
- Estimularán ós seus fillos para que leven adiante as actividades de
14

Adaptado ó artigo 6 da Lei 4/2011 de Convivencia.
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estudo que se lles encomenden e propiciarán as circunstancias que,
fóra do Centro, poidan facer máis efectiva a acción educativa do
mesmo.
- Informarán ós educadores daqueles aspectos da personalidade e
circunstancias dos seus fillos que sexan relevantes para a súa
formación e integración no entorno escolar.
- Participarán dun xeito activo nas actividades que se establezan en
virtude dos compromisos educativos que o Centro estableza ca
familia, para mellorar o rendemento dos seus fillos, apoiando o
proceso educativo dos seus fillos.
- Colaborarán no cumprimento das medidas correctoras impostas ós
seus fillos e pupilos no desenrolo do plan de traballo a realizar fóra do
Centro a que estas podan dar lugar.
b) Cumprir as obrigas que se derivan da relación contractual co Centro.
c) Respectar o exercicio das competencias técnico-profesionais do persoal
do Centro e a autoridade do profesorado.
d) Xustificar, por escrito, as faltas de asistencia ou puntualidade dos seus
fillos.
e) Coñecer e respectar as normas de organización e convivencia do centro
naqueles aspectos que as concernan, así como colaborar na prevención
e corrección de condutas contrarias á convivencia.
f) A participación nas actuacións previstas no Plan de Convivencia do
Centro nos termos nel contemplados.
g) Aceptar as decisións que sexan adoptadas polos órganos de goberno do
Centro, dentro do marco do presente Regulamento.
h) Exercitar responsablemente as facultade que lles confire a patria
potestade.
Art. 23 Asociación de Nais/Pais
Con respecto ó asociacionismo das nais, pais e titores do alumnado, estas Normas
de Organización e Funcionamento recoñecen:
1. Os pais dos alumnos poden asociarse de acordo coa normativa vixente.
A asociación de pais rexerase polos propios estatutos aprobados pola
autoridade competente.
2. Tódolos pais de alumnos serán invitados a formar parte da Asociación.
3. A Asociación de Pais colaborará coa Dirección do Colexio para garanti-la
calidade da oferta educativa, de acordo co Proxecto Educativo de Centro.
4. O presidente e a Xunta Directiva da Asociación manterán unha relación
fluída e positiva co Director Xeral do Centro.
5. A Asociación de Pais poderá utilizar os locais do Centro, previa
autorización do Director Xeral.

páx. 16

REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR – CPR. PLURILINGÜE SAN FERMIN – PP. SOMASCOS

CAPÍTULO V: PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS
Art. 24 Definición
O persoal de Administración e servizos, vinculado ó Centro cos dereitos e obrigas
que proveñen do seu contrato, forma parte plenamente da Comunidade Educativa.
Será nomeado e cesado polo Director Xeral segundo as normas vixentes da
lexislación.
Art. 25 Dereitos
O persoal de administración e servizos ten dereito a:
a) Ser integrado como membro da Comunidade educativa.
b) Reunirse no Centro sempre que non interfira no normal desenrolo das
actividades docentes e das súas propias responsabilidades laborais.
c) Ser informado acerca dos obxectivos e organización xeral do Centro e
participar na súa execución naquilo que lles afecte.
d) Respecto e consideración á súa persoa e á función que desenrola.
e) A petición, queixa ou recurso formulado razoablemente e por escrito
perante o órgano de goberno que corresponda.
f) A elección do seu representante para o Consello Escolar e o desenrolo
dos cargos para os que foran elixidos.
g) A súa formación permanente.
h) Recibir un trato axeitado polo resto da Comunidade educativa15.
Art. 26 Deberes
O persoal de administración e servizos está obrigado a:
a) Exercer as súas funcións segundo as condicións estipuladas no seu
contrato e/ou nomeamento e, de ordinario, baixo as directrices do
Administrador.
b) Manter unha actitude de respecto e trato correcto cara os demais
membros da Comunidade Educativa.
c) Procurar o seu perfeccionamento e desenrolo profesional.
d) Respectar as normas de convivencia e colaborar na prevención,
detección e corrección de condutas contrarias á convivencia.
e) Gardar segredo profesional e confidencialidade respecto das actuacións
relacionadas co ámbito educativo das que teña coñecemento.
Art. 27 Admisión
O persoal de Administración e Servizos será nomeado e cesado pola Entidade
Titular do Centro.

15

Art. 9 Lei 4/2011 de Convivencia
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CAPÍTULO VI: OUTROS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA
Art. 28 Outros membros
Poderán formar parte da Comunidade Educativa outras persoas (colaboradores,
antigos alumnos, voluntarios e outros) que participen na acción educativa do
Centro de acordo cos programas que determine a Entidade Titular do Centro.
Art. 29 Dereitos
Estes membros da Comunidade Educativa terán dereito a:
a) Facer público no ámbito escolar a súa condición de colaboradores ou
voluntarios.
b) Exercer as súas funcións nos termos establecidos pola lexislación que
lles sexa aplicable e pola Entidade Titular do Centro.
Art. 30 Deberes
Estes membros da Comunidade Educativa estarán obrigados a:
a) Desenvolver a súa función nos termos establecidos nos programas a que
se refire o artigo 28 do presente Regulamento.
b) Non interferir no normal desenrolo da actividade do Centro.
c) Respectar as normas de convivencia do Centro.

CAPÍTULO VII: A PARTICIPACIÓN
Art. 31 Características
A participación no Centro caracterízase por ser:
a) A condición básica do funcionamento do Centro e o instrumento para a
efectiva aplicación do seu Carácter Propio e Proxecto Educativo.
b) Diferenciada, en función da diversa contribución ó proxecto común dos
distintos membros da Comunidade Educativa.
Art. 32 Ámbitos
Os ámbitos de participación no Centro son:
a)
b)
c)
d)

O persoal.
Os órganos colexiados.
As asociacións.
Os delegados.

Art. 33 Ámbito persoal
Cada un dos membros da Comunidade Educativa participa, coa súa peculiar
contribución, na consecución dos obxectivos do Centro.
páx. 18
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Art. 34 Órganos colexiados
1. Os distintos membros da Comunidade Educativa participan nos órganos
colexiados do Centro segundo o sinalado nos Títulos Segundo, Terceiro e
Cuarto do presente Regulamento.
2. A Entidade Titular do Centro poderá constituír Consellos para a participación
dos membros da Comunidade educativa nas áreas que se determinen.
Art. 35 Asociacións
1. Os distintos estamentos da Comunidade Educativa poderán constituír
asociacións, conforme á lexislación vixente, coa finalidade de:
a) Promover os dereitos dos membros dos respectivos estamentos.
b) Colaborar no cumprimento dos seus deberes.
c) Coadxuvar na consecución dos obxectivos do Centro plasmados no
Carácter Propio e no Proxecto Educativo.
2. As asociacións ás que se refiere o artigo anterior terán dereito a:
a) Establecer o seu domicilio social no Centro.
b) Participar nas actividades educativas do Centro de conformidade co que
se estableza no Proxecto Curricular da Etapa.
c) Celebrar reunións no Centro, para tratar asuntos da vida escolar, e
realizar as súas actividades propias previa a oportuna autorización da
Entidade Titular do Centro. Dita autorización concederase sempre que a
reunión ou as actividades non interfiran co normal desenrolo da vida do
Centro e sen prexuízo da compensación económica que, no seu caso,
proceda.
d) Propoñer candidatos do seu respectivo estamento para o Consello
Escolar, nos termos establecidos no Título Terceiro do presente
Regulamento.
e) Recabar información dos órganos do Centro sobre aquelas cuestións que
lles afecten.
f) Presentar suxerencias, peticións e queixas formuladas por escrito
perante o órgano que, en cada caso, corresponda.
g) Reclamar perante o órgano competente naqueles casos nos que sexan
conculcados os seus dereitos.
h) Exercer aqueloutros dereitos recoñecidos nas leis, no Carácter Propio do
Centro e no presente Regulamento.
3. As Asociacións están obrigadas a cumprir os deberes e normas de convivencia
sinalados nos artigos 6 e 7 do presente Regulamento e os deberes propios do
respectivo estamento.
Art. 36 Delegados
Os alumnos e os pais poderán elixir democraticamente delegados de clase, curso e
etapa polo procedemento e coas funcións que determine a Entidade Titular do
Centro.
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TÍTULO II
ORGANIZACIÓN DA ACCIÓN EDUCATIVA
MARCO DA ACCIÓN EDUCATIVA
Art. 37 Principios
1. A acción educativa do Centro articúlase en torno ao Carácter Propio, a
lexislación aplicable, as características dos seus axentes e destinatarios, os
recursos do Centro e a contorna na que se atopa.
2. A planificación educativa do Centro ven determinada polos seguintes
documentos que constitúen o marco legal de toda a acción pedagóxica e
pastoral:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Ideario ou Carácter Propio dos Centros Educativos Somascos.
A lexislación aplicable.
Proxecto Educativo de Centro.
Proxecto Curricular de Etapa.
Regulamento de Réxime Interior.
Proxecto Educativo Pastoral.
Programación Xeral Anual.
Plan de Convivencia.
Plan Xeral de Atención á Diversidade do alumnado16.
Proxecto Lingüístico de Centro17.

3. Os membros da Comunidade Educativa, cada un segundo a súa peculiar
contribución, son os protagonistas da acción educativa do Centro.
4. A acción educativa do Centro integra e interrelaciona os aspectos académicos,
formativos, pastorais e aqueloutros orientados á consecución dos obxectivos do
Carácter Propio do Centro.
Art. 38 Carácter Propio
1. A Entidade Titular do Centro ten dereito a establecer e modificar o Carácter
Propio do Centro.
2. O Carácter Propio do Centro define:
a) A natureza, características e finalidades fundamentais do Centro, a razón da
súa fundación.
b) A visión do home que orienta a acción educativa.
c) Os valores, actitudes e comportamentos que se potencian no Centro.
d) Os criterios pedagóxicos básicos do Centro.
e) Os elementos básicos da configuración organizativa do Centro e a súa
articulación entorno á Comunidade Educativa.
16

Decreto 229/2011, do 7 de decembro, DOG do mércores 21 de decembro de 2011, polo que se regula a
atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
17

Art. 14 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.
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3. O Carácter Propio dáo a coñecer o Director Xeral do Centro a tódolos
estamentos da Comunidade Educativa. Tódolos membros da mesma
comprométense a asumilo ou a adoptar unha actitude de respecto. Calquera
modificación no Carácter Propio do Centro deberá poñerse en coñecemento da
Comunidade Educativa con tempo suficiente.
Art. 39 Proxecto Educativo de Centro
1. O Proxecto Educativo do Centro incorpora o Carácter Propio do Centro e
prioriza os seus obxectivos para un período de tempo determinado,
respondendo ás demandas que se presentan con maior relevancia á luz da
análise de:
a)
b)
c)
d)

As características dos membros da Comunidade Educativa.
O entorno inmediato no que se empraza o Centro.
A realidade social, local, autonómica, nacional.
As prioridades pastorais da Igrexa.

2. O Proxecto Educativo é disposto pola Entidade Titular do Centro, terá en conta
as características da contorna social e cultural do Centro18, incorporando a
concreción dos currículos establecidos pola Administración Educativa, a través
dos Proxectos Curriculares de Etapa. Na súa elaboración participarán os
distintos sectores da Comunidade Educativa, as súas Asociacións e os órganos
de goberno e xestión e de coordinación do Centro, conforme ó procedemento
que estableza a Entidade Titular do Centro. O Director Xeral é o órgano
competente para dirixir e coordinar a súa elaboración, execución e avaliación.
3. O grao de consecución do Proxecto Educativo será un indicador do nivel de
calidade da oferta realizada polo Centro.
4. O Proxecto Educativo incluirá o Plan de Convivencia. O plan integrará o
principio de igualdade entre mulleres e homes, as directrices básicas da
convivencia e as accións preventivas, educadoras e correctoras en materia de
convivencia e xestión de conflictos19. O Plan de Convivencia incluirá tamén un
Protocolo para a prevención, detección e tratamento das situacións de acoso
escolar20.
Art. 40 Proxecto Curricular de Etapa21
1. O Proxecto Curricular da Etapa é o desenrolo e concreción do currículo da
etapa correspondente que adapta as finalidades que deben desenvolverse na
etapa integrando, interrelacionadas, as distintas facetas da acción educativa do
Centro, de acordo co seu Proxecto Educativo.
18

Conforme ó disposto no artigo 121 da LOE, na súa redacción conforme á Disposición Final Segunda da
LOMCE (BOE do 10 de decembro de 2013).
19

Art. 10 da Lei 4/2011 de Convivencia.

20

Art. 30 Lei 4/2011 de Convivencia.

21

A LOE non menciona os Proxectos Curriculares, pero consideramos que a diferencia entre Proxecto
Educativo e Proxecto Curricular é moi importante no noso Centro que ten varias etapas.
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2. O Proxecto Curricular da Etapa incluirá, alomenos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

A concreción dos obxectivos da etapa.
A secuenciación dos contidos.
A metodoloxía pedagóxica.
Os criterios de avaliación e promoción.
As medidas para atender á diversidade.
As medidas de coordinación de cada área ou materia co resto das
ensinanzas impartidas no Centro.
g) Os principios de organización e funcionamento das titorías.
3. O Proxecto Curricular da Etapa é aprobado pola Sección do Claustro da Etapa
e polos educadores que participen nas accións académicas, formativas ou
pastorais dos alumnos da etapa, conforme ó procedemento que determine o
Equipo Directivo. Dirixe a súa elaboración, execución e avaliación o Director
Técnico.
Art. 41 Regulamento de Réxime Interior
O Regulamento de Réxime Interior é o conxunto de criterios e normas que regulan
a convivencia e o sistema de organización e funcionamento da Comunidade
Educativa, segundo a lexislación vixente.
Art. 42 Programacións Didácticas e de Aula
1. Os profesores realizarán as programacións didácticas e de aula conforme ás
determinacións do Proxecto Curricular da Etapa e en coordinación cos outros
profesores do mesmo ciclo ou curso e Departamento.
2. As Programacións son aprobadas polo Departamento ou Equipo Docente da
asignatura co visto e prace do Coordinador Xeral de Etapa e o Coordinador
Académico.
Art. 43 Avaliación
1. A avaliación da acción educativa é o instrumento para a verificación do
cumprimento dos obxectivos do Centro e a base para a adopción das
correccións que sexan pertinentes para mellor acadar os seus fins.
2. A avaliación da acción educativa abrangue tódolos aspectos do funcionamento
do Centro.
3. Na avaliación da acción educativa participará toda a Comunidade Educativa.
Dirixe a súa elaboración e execución o Director Xeral.
4. O Centro desenrolará procesos de mellora continua da calidade para o axeitado
cumprimento do seu Proxecto Educativo.
Art. 44 Programación Xeral Anual
1. A Programación Xeral Anual do Centro está baseada na avaliación e dinámica
do mesmo e da súa contorna. Incluirá:
a) As modificacións do Proxecto Curricular da Etapa derivadas do resultado
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da avaliación do mesmo.
b) Os horarios dos alumnos e a organización básica do profesorado.
c) As accións de formación permanente do profesorado.
d) O procedemento de avaliación dos diversos aspectos do Centro
(dirección, función docente, formativos, pastorais) incorporados ó seu
Proxecto Educativo.
2. A Programación Xeral Anual do Centro é elaborada polo Equipo Directivo e
informada e avaliada polo Consello Escolar do Centro a proposta do Director
Xeral. Dirixe a súa elaboración, execución e avaliación o Director Xeral.
3. O Centro desenrolará procesos de mellora continua da calidade para o axeitado
cumprimento do seu Proxecto Educativo.
Art. 45 Plan de Convivencia
1. O Plan de Convivencia será elaborado polo Equipo Directivo do Centro coa
participación efectiva dos membros da Comunidade Educativa na forma que
determine a Entidade Titular do Centro. Dito Plan será aprobado polo Equipo
Directivo, formará parte do Proxecto Educativo do Centro e incorporaráse á
Programación Xeral Anual do Centro.
2. O Plan de Convivencia recolle as actividades que se programen no Centro, xa
sexan dentro ou fóra do horario lectivo, para fomentar un bo clima de
convivencia dentro do mesmo e o conxunto de Normas de Conduta.
Art. 46 Plan Xeral de Atención á Diversidade
1. O Plan Xeral de Atención á Diversidade é o documento que concreta todas as
actuacións e medidas de atención á diversidade que no Centro se deseña e
desenvolve para adecuar a resposta educativa ás necesidades da totalidade do
seu alumnado22.
2. O Departamento de Orientación é o responsable de elaborar, de acorda coas
directrices da Comisión de Coordinación Pedagóxica e as achegas dos
Departamentos e/ou Equipos Docentes, a proposta do Plan que se trasladará ó
Equipo Directivo.
Será aprobado polo Consello Escolar do Centro e pasará a formar parte do
Proxecto Educativo do Centro.
O Equipo Directivo é o responsable do desenvolvemento, seguimento e
avaliación.
Ao comezo de cada curso escolar o Departamento de Orientación elaborará
unha proposta de concreción anual do Plan que se incorporará á Programación
Xeral Anual do Centro.
Ao final de cada curso elaborarase tamén unha memoria do Plan que se
incorporará á Memoria Anual do Centro23.

22

Artigo 121.2 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE).

23

Artigos 10-14 do Decreto 229/2011, do 7 de decembro sobre a atención á diversidade do alumnado.
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Art. 47 Proxecto Lingüístico de Centro24
1. O Proxecto Lingüístico é o documento no que se reflicte a organización do
centro con respecto ó tratamento das linguas estranxeiras co obxectivo de
asegurar a adquisición de competencia en igualdade nelas.
2. Elaborarase cada catro cursos escolares e redactarase por parte dunha
comisión do profesorado, nomeada polo Equipo Directivo oída a Comisión de
Coordinación Pedagóxica, formando parte dela os coordinadores dos
departamentos de linguas e o do equipo de dinamización da lingua galega. Será
aprobado e avaliado polo Consello Escolar do Centro25.
3. Anualmente elaborarse unha addenda do proxecto seguindo a normativa
vixente26.

24

Art. 14.1 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo.

25

Art. 14.2 Decreto 79/2010, do 20 de maio.

26

Art. 14.2 Decreto 79/2010, do 20 de maio.
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TÍTULO III
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN EDUCATIVA
Art. 48 Órganos de coordinación educativa
A coordinación da acción educativa no Centro estructúrase mediante os seguintes
órganos unipersoais e colexiados:
1. Unipersoais:
 Director Técnico,
 Coordinador Académico,
 Coordinador Xeral de Etapa,
 Coordinador de Orientación,
 Coordinador de Equipo Docente,
 Coordinador de Departamento,
 Coordinador Xeral de Pastoral,
 Coordinador de Actividades Extraescolares e Complementarias,
 Coordinador do Equipo de Dinamización da Lingua,
 Coordinador da Formación en Centros de Traballo,
 Coordinador do TIC,
 Coordinador da Formación do Profesorado,
 Coordinador de Plurilingüismo,
 Titor.
2. Colexiados:
 A Comisión de Coordinación Pedagóxica,
 Equipos Docentes,
 Departamentos didácticos,
 Departamento de Actividades Extraescolares e Complementarias
(DAEC),
 Consello de Pastoral,
 Departamento de Orientación Psicopedagóxica,
 Equipo de Dinamización da Lingua
 Coordinación da Formación en Centros de Traballo.

CAPÍTULO I: ÓRGANOS UNIPERSOAIS
Sección Primeira: O COORDINADOR DE ORIENTACIÓN
Art. 49 Definición
É un membro do equipo orientador do Centro que impulsa a acción titorial e
coordina a orientación escolar dos alumnos.
Art. 50 Competencias
Son competencias do Coordinador de Orientación:
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a) Asesorar ós profesores, ós órganos de goberno e xestión e ás
estructuras organizativas do Centro, no ámbito da función de orientación.
b) Coordinar os aspectos xerais da función de orientación.
c) Asesorar e coordinar a planificación e animar o desenrolo das actividades
de orientación da acción educativa do Centro.
d) Desenvolver programas de orientación e de habilidades sociais con
grupos de alumnos.
e) Convocar e dirixir as reunións do Departamento de Orientación.
Art. 51 Nomeamento e cesamento
O Coordinador de Orientación é nomeado e cesado polo Director Xeral do Centro.

Sección Segunda: O COORDINADOR DE EQUIPO DOCENTE
Art. 52 Competencias
Son competencias do Coordinador de Ciclo:
a) Promover e coordinar, a través dos titores, o desenrolo do proceso
educativo dos alumnos do ciclo.
b) Promover e coordinar a convivencia dos alumnos.
c) Convocar e presidir, en ausencia do Director Técnico ou do Coodinador
Académico ou de Etapa, as reunións do Equipo Docente.
Art. 53 Nomeamento e cesamento
O Coordinador de Ciclo é un profesor do Centro. É nomeado e cesado polo
Director Xeral a proposta do Director Técnico e sentidos o Coordinador Académico
e o Coordinador Xeral de Etapa.

Sección Terceira: O COORDINADOR DE DEPARTAMENTO
Art. 54 Competencias
Son competencias do Coordinador de Departamento:
a) Convocar e moderar as reunións de Departamento.
b) Coordinar o traballo de Departamento, a elaboración das programacións
da área de cada curso, procurando a coherencia na distribución dos
contidos ó longo dos niveis e ciclos; na proposta dos obxectivos mínimos
e criterios de avaliación e na selección de materiais curriculares.
c) Elaborar os oportunos informes sobre as necesidades do Departamento
para a confección do presuposto anual do Centro.
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Art. 55 Nomeamento e cesamento
O Coordinador de Departamento é nomeado e cesado polo Director Xeral de entre
os membros do Departamento, a proposta do Director Técnico e/ou o Coordinador
Académico e sentido o parecer dos membros do Departamento.

Sección Cuarta: O COORDINADOR DO DAEC
Art. 56 Definición e nomeamento
O Coordinador do Departamento de Actividades Extraescolares e Complementarias
é un profesor do Centro, e a súa misión é a de coordinar o mesmo. É nomeado
cada catro anos polo Director Xeral, a proposta do Director Técnico, sentido o
parecer da Comisión de Coordinación Pedagóxica.
Art. 57 Competencias
Son competencias do Coordinador do Departamento de Actividades Extraescolares
e Complementarias:
a) Participar na elaboración do Proxecto Curricular.
b) Elaborar o programa anual destas actividades tendo en conta as
propostas dos departamentos, do profesorado, do alumnado e dos pais e
nais e as orientacións do Equipo Directivo, do Claustro e da Comisión de
Coordinación Pedagóxica.
c) Programar cada unha das actividades especificando obxectivos,
responsables, momento e lugar de realización, repercusións económicas
e forma de participación do alumnado.
d) Proporcionar ó alumnado a información relativa ás actividades do
Departamento.
e) Promover e coordinar as actividades culturais e deportivas en
colaboración co Claustro, a Comisión de Coordinación Pedagóxica, os
Departamentos, a Xunta de Delegados de Alumnos (para as etapas que
corresponda), e a Asociación de Pais e Nais.
f) Coordinar a organización das viaxes de estudos, os intercambios
escolares e calquera tipo de viaxes que se realicen cos alumnos-as.
g) Elaborar unha memoria final de curso coa avaliación das actividades
realizadas que se incluirá na Memoria Anual do Centro.
h) Presentarlle propostas ó Equipo Directivo para a relación e intercambio
de actividades cos Centros da contorna.
Art. 58 Cesamento
O Coordinador do Departamento de Actividades Extraescolares e Complementarias
cesa nas súas funcións ó remate do seu mandato ou ó producirse algunha das
causas seguintes:
 Renuncia motivada, aceptada polo Director Xeral.
 A proposta razoada da Comisión de Coordinación Pedagóxica, con
audiencia do interesado.
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Sección Quinta:
O COORDINADOR DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA
LINGUA
Art. 59 Definición, nomeamento e cesamento
O coordinador do Equipo de Dinamización da Lingua é un profesor do Centro e ten
a misión de coordinar dito equipo. É nomeado cada catro anos polo Director Xeral,
a proposta do Director Técnico e/ou o Coordinador Académico, sentido o parecer
da Comisión de Coordinación Pedagóxica. E cesará cando se dea algunha das
causas contempladas no artigo 58.
Art. 60 Competencias
Son competencias do coordinador:
a) Colaborar na elaboración do Proxecto Curricular e no Proxecto
Lingüístico do Centro.
b) Responsabilizarse da redacción dos proxectos que serán propostos á
Comisión de Coordinación Pedagóxica.
c) Convocar e presidir as reunións do equipo.
d) Responsabilizarse da redacción das actas das reunións, así como da
redacción da memoria final do curso, na que se fará unha avaliación
das actividades realizadas que se incluirá na Memoria Anual do
Centro.
e) Formar parte da comisión que elabora o Proxecto Lingüístico do
Centro.

Sección Sexta:
O COORDINADOR DA FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABALLO
Art. 61 Nomeamento e cesamento
O Coordinador de Formación en Centros de Traballo é nomeado polo Director
Xeral de entre o profesorado técnico de formación profesional ou de tecnoloxía, a
proposta do Director Técnico e/ou o Coordinador Académico, sentidos os titores
dos ciclos formativos. O seu mandato será de catro anos, renovables, se é o caso,
e cesará nas súas funcións ó final dos mesmos ou cando se dea algunha das
causas contempladas no artigo 58.
Art. 62 Competencias
Son competencias do coordinador de formación en centros de traballo:
a) Supervisar e dirixir o programa de formación en centros de traballo.
b) Encargarse, por delegación do Director Xeral, das relacións coas
institucións empresariais, laborais, etc., que poidan estar interesadas no
programa.
c) Difundir o programa a nivel interno e externo.
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d) Controlar, supervisar e valora-las actividades levadas a cabo polos titores
dos ciclos formativos, convocando, polo menos, unha reunión mensual
con eles.

Sección Sétima:
O COORDINADOR DO DEPARTAMENTO DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN (TIC).
Art. 63 Definición e nomeamento
O Coordinador do Departamento das Tecnoloxías da Información e da
Comunicación (TIC) é un profesor do Centro, e a súa misión é a de coordinar o
mesmo. É nomeado polo Director Xeral, a proposta do Director Técnico e/ou o
Coordinador Académico, sentido o parecer da Comisión de Coordinación
Pedagóxica.
Art. 64 Competencias
Son competencias do Coordinador das TIC:
a) Organizar e xestionar os medios e recursos de que dispón o Centro e
mantelos operativos e actualizados.
b) Informar ó profesorado sobre as novas ferramentas, os produtos e
sistemas disponibles para a educación e difundir a súa utilización na
aula.
c) Apoia-lo profesorado na integración das novas tecnoloxías informáticas e
audiovisuais no currículum.
d) Actuar como dinamizador e impulsor no centro de cantas iniciativas e
proxectos xurdan entre o profesorado e alumnado, relacionados coas
novas tecnoloxías e a educación.
e) Poderá propoñer o nomeamento de distintos coordinadores en diferentes
ciclos e etapas que se encarguen destas tarefas nos distintos niveis
educativos.
f) Calquera outra que lle encomende o Director Xeral en relación co seu
ámbito de competencias.
Art. 65 Cesamento
O Coordinador das TIC cesa nas súas funcións ó remate do seu mandato ou ó
producirse algunha das causas seguintes:
 Renuncia motivada, aceptada polo Director Xeral.
 A proposta razoada da Comisión de Coordinación Pedagóxica, con
audiencia do interesado.
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Sección Oitava: O COORDINADOR DA FORMACIÓN DO PROFESORADO
Art. 66 Competencias
Son competencias do Coordinador da Formación do Profesorado:
a) Facer chegar á Dirección do Centro as necesidades de formación, e as
suxerencias sobre a organización das actividades, manifestadas polo
Claustro ou polos equipos de ciclo ou departamentos.
b) Participar nas reunións que con esta finalidade convoque a Dirección do
Centro.
c) Informar ó Claustro e difundir entre o profesorado as actividades de
formación que lles afecten.
d) Colaborar coa Dirección do Centro na coordinación da participación do
profesorado nas actividades cando se fagan de maneira colectiva.
e) Aqueloutras funcións que lle encomende a Dirección do Centro en
relación co ámbito das súas competencias.
Art. 67 Cesamento
O Coordinador da Formación do Profesorado cesa nas súas funcións ó remate do
seu mandato ou ó producirse algunha das causas seguintes:
 Renuncia motivada, aceptada polo Director Xeral.
 A proposta razoada da Comisión de Coordinación Pedagóxica, con
audiencia do interesado.

Sección Novena: O COORDINADOR DE PLURILINGÜISMO
Art. 68 Definición, nomeamento e cesamento
O Coordinador de Plurilingüismo é un profesor que coordina o programa de
plurilingüismo do Centro. É nomeado polo Director Xeral a proposta do Director
Técnico e sentido o Coordinador Académico. O seu mandato será de catro anos,
renovables, se é o caso, e cesará nas súas funcións ó final dos mesmos ou cando
se dea algunha das causas contempladas no artigo 67.
Art. 69 Funcións
Son funcións do coordinador de plurilingüismo27:
a) Realizar o seguimento semanal e a coordinación do equipo de docentes que
formen parte do programa plurilingüe e levantar acta dos temas tratados e
dos acordos adoptados.
b) Coordinarse coa persoa responsable do equipo de dinamización lingüística
do centro.
27

Adaptado do artigo 9.3 da Orde do 12 de maio de 2011 (DOG venres, 20 de maio de 2011) pola que se
regulan os centros plurilingües en Galicia.
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c) Elaborar, coa colaboración do profesorado implicado no programa, a
programación de contidos e as actividades de apoio ás ensinanzas das
materias non lingüísticas que se impartan nesa lingua, así como a memoria
de fin de curso.
d) Identificar as necesidades de formación permanente e trasladárllelas ó
coordinador de formación do profesorado e a dirección do Centro.
e) Dirixir e orientar o labor das persoas nativas de apoio no programa.
f) Promover a colaboración con outros centros que forman parte da Rede de
Centros Plurilingües de Galicia ou de fóra e con todas aquelas persoas ou
organismos que puidesen ofrecer colaboración.
g) Aqueloutras funcións que lle designe ó Director Xeral.

Sección Décima: O TITOR
Art. 70 Definición, nomeamento e cesamento
Cada grupo de alumnos ten un profesor Titor, que é o responsable de velar pola
aplicación do Proxecto Educativo de Centro na acción educativo-pastoral dirixida ó
grupo. Ten a misión de atender a formación integral de cada alumno e seguir o seu
proceso de aprendizaxe, maduración persoal e orientación vocacional. É nomeado
e cesado polo Director Xeral a proposta do Director Técnico e sentido o
Coordinador Académico.
Art. 71 Funcións
Son funcións principais do Titor:
a) Cos alumnos:
 Facilitar a integración dos alumnos no grupo, favorecendo o
coñecemento mutuo, o desenvolvemento de actividades participativas, a
aceptación das normas de convivencia, e actitudes solidarias.
 Adoptar as medidas correctoras por condutas contrarias á convivencia
nos termos previstos na normativa vixente28.
 Contribuír á personalización do proceso de aprendizaxe, cun
seguimento global dos alumnos, para detectar dificultades e artellar as
respostas educativas axeitadas.
 Coordinar o proceso avaliador dos alumnos, asesorando no momento
oportuno sobre a súa promoción, dirixindo e moderando a sesión de
avaliación dos alumnos do grupo que ten asignado.
 Favorecer os procesos de maduración vocacional e de orientación
profesional.
 Facilitar a relación interpersoal, establecendo tempos oportunos de
diálogo e entrevistas.
 Levar ó día o rexistro do aproveitamento escolar do alumnado, da
asistencia ás clases e doutras incidencias co fin de poñelas en
coñecemento dos alumnos, dos seus pais e nais, do profesorado e de
quen corresponda.
28

Lei 4/2011 do 30 de xuño, da Convivencia e Participación.
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b) Cos profesores:
 Coordinar o proceso avaliador e a información sobre os alumnos, entre
os profesores do grupo.
 Coñecer a marcha do grupo e as características e peculiaridades de cada
un dos alumnos.
 Coordinar a acción educativa dos profesores do grupo e a información
sobre os alumnos.
 Acordar co Equipo Educativo as medidas de atención á diversidade,
mediante a aplicación de reforzo pedagóxico, adaptacións ou
diversificacións curriculares.
 Colaborar cos demais titores e co Departamento de Orientación na
aplicación do Plan de Acción Titorial, posibilitando liñas comúns de
acción.
 Adoptar as medidas correctoras por condutas contrarias á convivencia
nos termos previstos na normativa vixente.
c) Coas familias:
 Contribuír ó establecemento de relacións fluídas coas familias.
 Implicar á familia en actividades de apoio á aprendizaxe e á orientación
dos seus fillos.
 Recibir ás familias de forma ordinaria e informalas sobre o proceso
educativo dos alumnos.
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CAPÍTULO II: ÓRGANOS COLEXIADOS
Sección Primeira: A COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA
Art. 72 Definición
A Comisión de Coordinación Pedagóxica é o órgano asesor e de coordinación da
dirección técnica. Ten como finalidade responsabilizarse co Director Técnico da
tarefa educativo-pastoral da etapa. Está integrada por:







Director Técnico
Coordinador Académico
Coordinadores Xerais de Etapa
Coordinador de Pastoral
Os Coordinadores de Equipos Docentes e Departamentos
Orientador do Centro.

O Director Técnico é quen a convoca e preside. Reunirase, polo menos unha vez ó
trimestre, e sempre que a convoque o Director Técnico. Actuará como secretario un
membro da comisión, designado polo Director Técnico, sentidos os membros
restantes.
Art. 73 Competencias
A Comisión de Coordinación Pedagóxica ten as seguintes competencias:
a) Coordinar toda a acción educativo-pastoral do Centro.
b) Responsabilizarse das decisións dos diversos órganos de xestión e
de goberno, no ámbito da dirección pedagóxica.
c) Elevar propostas ó claustro co fin de establecer os criterios para a
elaboración dos proxectos curriculares.
d) Velar para que a elaboración dos proxectos curriculares e o plan de
acción titorial se realice conforme ós criterios establecidos polo
claustro.
e) Coordinar a elaboración e avaliación dos proxectos curriculares e as
súas eventuais modificacións.
f) Asegurar a coherencia entre o Proxecto Educativo de Centro, o
Proxecto Curricular, a Programación Xeral Anual e as Programacións
Didácticas e de Aula.
g) Establecer as directrices xerais para a elaboración das programacións de aula e do plan de acción titorial, así como das adaptacións
curriculares incluídas no proxecto curricular.
h) Propor ó claustro de profesores os proxectos curriculares de etapa.
i) Canalizar as necesidades de formación do profesorado e colaborar co
Equipo Directivo na avaliación da práctica docente do profesorado, en
relación co desenrolo do Proxecto Curricular.
l) Propor os profesores que formarán parte do equipo de normalización
lingüística.
m) Propor ó claustro a planificación xeral das sesións de avaliación e
calificación e o calendario de exames ou probas extraordinarias, de
acordo co Coordinador Académico.
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Sección Segunda: O EQUIPO DOCENTE
Art. 74 Definición
1. O Equipo Docente é a estructura organizativa a través da que se artella o
traballo no equipo do profesorado que ten ó seu cargo a educación e avaliación
dos alumnos duns cursos. Reunirase de ordinario, unha vez ó mes e cando o
convoque o Coordinador do Equipo Docente ou o Coordinador Académico ou
Director Técnico.
2. Ó Equipo Docente correspóndelle, de acordo coa coordinación académica e a
dirección técnica, programar e desenvolver toda a acción educativa-pastoral no
Equipo Docente correspondente.
Art. 75 Competencias
Son competencias do Equipo Docente:
a) Colaborar activamente coa Comisión de Coordinación Pedagóxica na
elaboración e avaliación do Proxecto Curricular.
b) Coordinar no Equipo Docente o desenrolo do Proxecto Curricular e a
Programación Xeral Anual.
c) Elaborar as programacións didácticas e de aula, compartindo os criterios
didácticos, as actividades de aprendizaxe e avaliación, as medidas de
atención á diversidade,...
d) Facer propostas á Comisión de Coordinación Pedagóxica relativas á
elaboración dos proxectos curriculares e a modificación de cada un
deles.
e) Manter actualizada a metodoloxía didáctica.
f) Facer propostas ó Departamento de Orientación para a elaboración do
Plan de Orientación e Acción Titorial.
g) Colaborar no bo funcionamento das actividades complementarias e
extraescolares.
h) Avaliar os alumnos, decidir sobre a súa promoción e sobre a concesión
dos títulos.
i) Elaborar a programación didáctica das ensinanzas que ten
encomendadas, seguindo as directrices xerais establecidas pola
Comisión de Coordinación Pedagóxica.
Sección Terceira: DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS
Art. 76 Definición
1. Os Departamentos Didácticos son os órganos básicos coa misión de organizar
e desenvolver as ensinanzas propias das áreas ou materias correspondentes e
as actividades que se lles encomende, dentro do ámbito das súas
competencias. Reunirase de ordinario, unha vez ó mes e cando o convoque o
Coordinador de Departamento ou o Coordinador Académcio ou Director
Técnico.
2. Estarán compostos por tódolos profesores que impartan a ensinanza propia das
áreas asignadas ó Departamento.
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Art. 77 Competencias
Son competencias dos Departamentos Didácticos:
a) Formular propostas ó Equipo Directivo, para a elaboración do Proxecto
Educativo-Pastoral ou Programación Xeral Anual, e á Comisión de
Coordinación Pedagóxica, para a elaboración e avaliación do Proxecto
Curricular.
b) Elaborar, antes do inicio do curso, a programación didáctica das
ensinanzas correspondentes ás áreas, materias e ciclos formativos, de
acordo coas directrices da Comisión de Coordinación Pedagóxica.
c) Promover a investigación educativa, a innovación pedagóxica e o
perfeccionamento dos seus membros.
d) Manter actualizada a metodoloxía didáctica.
e) Facer propostas ó Equipo Directivo para o equipamento de materiais
didácticos e curriculares.
f) Colaborar co Departamento de Orientación na prevención e detección
temprana de problemas de aprendizaxe, así como na programación e
aplicación de medidas axeitadas para responder ás distintas formas de
atención á diversidade.
g) Organizar e realizar actividades educativas cos alumnos como
complemento da ensinanza de aula.
h) Organizar e realizar as probas necesarias para os alumnos con materias
pendentes.
i) Resolver as reclamacións derivadas do proceso de avaliación que a
Dirección do Centro formule ó Departamento e dicta-los informes
correspondentes.
l) Elaborar, ó final do curso, unha memoria na que se avalíe o desenrolo da
programación didáctica e os resultados obtidos.
Art. 78 Programación Didáctica de Departamento
A programación didáctica do Departamento, á que se refire o artigo anterior, letra b;
debe incluír, como mínimo, os seguintes aspectos para cada unha das áreas ou
materias:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)
l)

Contexto do Centro.
Contexto do alumnado.
Obxectivos adaptados ao contexto do centro e do alumnado.
Secuenciación e temporalización dos contidos.
Relacionar aspectos curriculares para cada unidade/proxecto/tema.
Contribución ao desenvolvemento das competencias clave.
Metodoloxía.
Os procedementos de avaliación da aprendizaxe dos alumnos:
avaliación inicial; avaliación continua; avaliación final; avaliación
extraordinaria; recuperación e avaliación de pendentes.
Avaliación do proceso de ensino e da práctica docente: Indicadores
de logro do proceso de ensino; Indicadores de logro da práctica
docente.
Avaliación da programación didáctica.
Atención á diversidade: medidas ordinarias e extraordinarias.
Actividades complementarias e extraescolares.
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m) Datos do Departamento.
n) Referencias normativas.

Sección Cuarta:
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E
COMPLEMENTARIAS
Art. 79 Definición
1. As actividades educativas extraescolares e complementarias teñen a finalidade
de asegurar que os alumnos poidan medrar e madurar en tódolos aspectos da
súa personalidade, de acordo cos obxectivos da educación integral promovida
polo Centro.
2. O Departamento de actividades extraescolares e complementarias encargarase
de promover, organizar e facilitar este tipo de actividades, podendo contar coa
colaboración da Asociación de Pais de Alumnos.
3. Este departamento estará integrado polo coordinador do mesmo e, para cada
actividade concreta, polo profesorado e alumnado responsable da mesma.
Art. 80 Requisitos
Para o desenrolo das actividades extraescolares 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, de tratarse de alumnos que están baixo
a responsabilidade paterna ou titor legal.
c) Os alumnos serán acompañados polo profesorado correspondente.
d) Aprobación polo Director Técnico.
e) Realización dunha avaliación da actividade realizada.

Sección Quinta: O CONSELLO DE PASTORAL
Art. 81 Composición
O Consello de Pastoral é o órgano no que están presentes tódolos que, dun xeito
directo, participan nas actividades pastorais ou de ensinanza relixiosa no Centro.
O Consello Pastoral está formado por:








O Director Xeral.
O Director Técnico.
O Coordinador Xeral de Pastoral.
O Coordinador Académico.
Os membros do Equipo de Pastoral.
Os Profesores de Relixión.
Os animadores de grupos ou actividades (axentes de pastoral) (se os
houbera).
 Representantes dos titores (se os houbera).
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 Representantes dos pais (se os houbera).
 Representantes dos alumnos (se os houbera).
Art. 82 Competencias
Son competencias do Consello de Pastoral:
a) Coñecer, facer suxerencias e dar o visto e prace á planificación das
actividades pastorais da acción educativa do Centro.
b) Ser instrumento de comuñón entre tódolos que contribúen á educación
da fe no Centro.
c) Servir de lugar onde tódolos axentes de pastoral poidan intercambiar as
súas experiencias e puntos de vista sobre a educación na fe dos
alumnos e outros membros da Comunidade Educativa.
Art. 83 Réxime de funcionamento
1. O Consello de Pastoral é convocado, coordinado e animado polo Coordinador
de Pastoral que, así mesmo, o presidirá en ausencia do Director Xeral.
2. Reúnese ó menos unha vez ó ano, para coñecer a programación pastoral do
curso e cohesionar as distintas actividades pastorais e as persoas que as
realizan.

Sección Sexta: DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Art. 84 Definición
O Departamento de Orientación no que se integran tódolos titores e o persoal
especializado, é o responsable de coordinar a orientación persoal, escolar,
profesional e vocacional dos alumnos, segundo as súas capacidades e intereses, e
de apoiar o seu proceso de ensinanza e na acción titorial e colabora na formación
continua do mesmo.
Art. 85 Composición
1. Para o desenrolo da actividade do Departamento, haberá un equipo de
orientación, formado por:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

O Coordinador de Orientación.
O Director Técnico.
O Coordinador Académico.
Os Coordinadores Xerais de Etapa.
Os Titores.
Os profesores para a atención á diversidade, cuxo perfil será parte clave
da función orientadora (Especialistas en Audición e Linguaxe,
Logopedas, Especialistas en Pedagoxía Terapéutica, etc.).
g) Outros profesores que, por designación do Director Xeral do Centro,
podan contribuír á orientación desde a súa especialidade, coñecementos
ou experiencia profesional.
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2. Segundo as circunstancias, o Equipo Directivo poderá acordar que exista un
Equipo de Orientación en Ed. Infantil-Primaria e outro en Secundaria ou outros
niveis, presididos polo mesmo Coordinador de Departamento, para garantir a
unidade e a continuidade da acción orientadora no Centro.
3. O Departamento de Orientación reúnese, alomenos, unha vez ó trimestre e
cando o convoque o Coordinador de Departamento ou o Director Técnico.
Art. 86 Competencias
Son competencias do Departamento de Orientación:
a) Redactar, poñer en práctica e avaliar o Proxecto de Orientación e
liderar o desenrolo da función orientadora no Centro, de acordo coas
directrices do Proxecto Educativo do Centro.
b) Participar nas accións formativas e reunións de orientación que
promova a Entidade Titular do Centro.
c) Coordinar a elaboración, realización e avaliación das actividades de
orientación da acción educativa do Centro.
d) Asesorar tecnicamente os órganos do Centro en relación coas
adaptacións curriculares, os programas de reforzo educativo e os
criterios de avaliación e promoción de alumnos.
e) Proporcionar ós alumnos información e orientación sobre alternativas
educativas e profesionais.
f) Elaborar actividades, estratexias e programas de orientación persoal,
escolar, profesional e de diversificación curricular.
g) Aplicar programas de intervención orientadora de alumnos.
h) Realizar a avaliación psicopedagóxica individualizada dos alumnos e
elaborar propostas de intervención.
i) Coordinar, apoiar e ofrecer soporte técnico a actividades de
orientación, titoría e de formación e perfeccionamento do profesorado.

Sección Sétima: O EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA
Art. 87 Composición, réxime de funcionamento
1. Para promover o emprego da lingua galega no noso centro constitúese un
equipo de normalización lingüística, formado por: Un profesor de cada ciclo ou
nivel, a proposta da Comisión de Coordinación Pedagóxica.
2. Os membros do Equipo serán nomeados polo Director Xeral.
3. Poderanse incorporar ó traballo do equipo para temas puntuais outros membros
da Comunidade Educativa (alumnos, persoal non docente...).
4. Reúnese unha vez ó trimestre, sendo convocado e presidido polo Coordinador
en ausencia do Director Técnico.
Art. 88 Competencias
Son competencias do equipo de dinamización da lingua:
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a) Presentar, a través do claustro, propostas ó Equipo Directivo para a
fixación dos obxectivos de normalización lingüística.
b) Propor á Comisión de Coordinación Pedagóxica un plan xeral de
actividades nas que se promova o idioma galego no que se incluirán:
 Medidas para potenciar o emprego da lingua galega nas
actividades do centro.
 Proxectos con miras a acadar unha valoración positiva do
emprego da lingua propia e a mellorar a competencia lingüística
dos membros da Comunidade Educativa.
 Propor un plan específico, á Comisión de Coordinación
Pedagóxica, un proxecto específico para promover a presencia da
realidade galega, cultura, historia, xeografía, economía, etnografía,
lingua, literatura, arte, folclore, etc. no ensino.

Sección Oitava:
COORDINACIÓN
TRABALLO

DE

FORMACIÓN

EN

CENTROS

DE

Art. 89 Composición, réxime de funcionamento
1. Na etapa de ciclos formativos de grao medio crearase o equipo de coordinación
de formación en centros de traballo, co fin de elaborar o programa
correspondente de formación en centros de traballo.
2. Formarán parte deste equipo:
a) O Coordinador Académico.
b) O Coordinador do equipo.
c) Os Titores dos Ciclos Formativos.
3. Reunirase unha vez ó trimestre para controlar, supervisar e avaliar as
actividades levadas a cabo.
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AVALIACIÓN DA ACCIÓN EDUCATIVA
Art. 90 Avaliación
1. A avaliación do proceso de ensinanza-aprendizaxe, e do proxecto curricular
forman parte da organización educativa do Centro. Ditas avaliacións
corresponde facelas a todo o Claustro de Profesores, a iniciativa do Equipo
Directivo, no marco da memoria anual.
2. Corresponde ó Equipo Directivo, coa guía do Departamento de Orientación,
promover no Centro a avaliación da práctica docente do profesorado, en
relación co desenrolo do Proxecto Curricular.
Art. 91 Elementos
1. A avaliación do proceso de ensinanza-aprendizaxe consta, entre outros, destes
elementos:
a) Os aspectos docentes máis específicos, contidos no Proxecto
Curricular: obxectivos, contidos, orientacións metodolóxicas, criterios
de avaliación e promoción e acción titorial.
b) Organización e aproveitamento dos recursos do Centro.
c) As relacións entre profesores e alumnos, entre os mesmos
profesores, así como a convivencia e o clima educativo dos alumnos.
d) A coordinación entre os órganos e persoas responsables da
planificación e desenrolo da práctica docente, Equipo Directivo,
Claustro de Profesores, Comisión de Coordinación Pedagóxica,
Equipo de Pastoral, Departamentos, Titores, etc.
e) A regularidade e calidade da relación coas familias dos alumnos.
2. Na avaliación do Proxecto Curricular participará ademais do Claustro de
profesores, outros membros da Comunidade Educativa segundo as súas
competencias. Avaliaranse cada un dos compoñentes desenvolvidos no
mesmo. As eventuais modificacións realizadas integraranse no proxecto.
3. O Centro desenvolverá procesos de mellora continua da calidade, para o
axeitado cumprimento do seu Proxecto Educativo.

Art. 92 Memoria Anual
Os resultados da avaliación incluiranse na memoria anual e servirán para corrixir
aqueles aspectos do proceso de ensinanza-aprendizaxe que se detectaron como
pouco axeitados ás características do Centro e ás necesidades dos alumnos.
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TÍTULO IV
ÓRGANOS DE GOBERNO, PARTICIPACIÓN E XESTIÓN
DO CENTRO
Art. 93 Órganos de goberno, participación e xestión
1. Os órganos de goberno, participación e xestión do centro son unipersoais e
colexiados.
2. Son órganos unipersoais de goberno e xestión,








o Director Xeral,
o Director Técnico,
o Coordinador Académico,
o Coordinador de Etapa,
o Coordinador Xeral de Pastoral,
o Administrador,
o Secretario.

3. Son órganos colexiados de goberno e xestión,
 o Equipo Directivo do Centro,
 o Claustro de Profesores,
 o Equipo de Pastoral.
4. Son órganos colexiados de participación o Consello Escolar da Comunidade
Educativa e a súa Sección das Ensinanzas Concertadas.
5. Os órganos de goberno, participación e xestión desenvolverán as súas funcións
promovendo os obxectivos do Carácter Propio e do Proxecto Educativo de
Centro e de conformidade coa legalidade vixente.

CAPÍTULO I:
ÓRGANOS UNIPERSOAIS DE GOBERNO E DE
XESTIÓN
Sección Primeira: DIRECTOR XERAL
Art. 94 Definición
O Director Xeral é o representante permanente da titularidade no Centro e perante
a administración educativa.
Art. 95 Competencias
Son competencias do Director Xeral:
a) Ostentar a representación ordinaria da Entidade Titular do Centro coas
facultades que esta lle outorgue.
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b) Velar pola efectiva realización do Carácter Propio e do Proxecto
Educativo de Centro.
c) Convocar e presidir as reunións dos órganos colexiados do Centro
(Equipo Directivo do Centro e Consello Escolar do Centro) sen
menoscabo das facultades recoñecidas ós outros órganos unipersoais.
d) Dar a coñecer e promover o estudo do Carácter Propio do Centro,
interpretalo autorizadamente e velar para que se aplique correctamente
na acción educativa.
e) Impulsar e coordinar o proceso de constitución do Consello Escolar e
renovalo establecendo as medidas electorais ó efecto, e comunica-la
composición á autoridade competente.
f) Asumir a responsabilidade da elaboración e eventual modificación do
Regulamento de Réxime Interior e propoñer ó Consello Escolar a súa
aprobación.
g) Interpretar autorizadamente o Regulamento de Réxime Interior.
h) Coordinar a acción educativa global dos diversos niveis ou seccións do
Centro.
i) Propoñer e acordar co Consello Escolar os criterios de selección para a
provisión de vacantes do persoal docente.
l) Designar o profesorado, de conformidade co establecido na lexislación
vixente.
m) Formalizar os contratos de traballo do persoal do Centro.
n) Convocar e presidir o Equipo Directivo.
o) Promover a cualificación profesional e educativo-pastoral do persoal do
Centro, coa colaboración do Director Técnico e do Coordinador de
Pastoral.
p) Dirixir e responsabilizarse da admisión de alumnos que soliciten praza no
Centro de acordo coa lexislación vixente e informar ó Consello Escolar.
q) Presentar ó Consello Escolar para a súa aprobación o Presuposto Anual
e a rendición anual de contas nos termos previstos pola lei.
r) Solicitar autorización da Administración Educativa para as percepcións
correspondentes ós servicios escolares e, previo acordo do Consello
Escolar, para as actividades extraescolares, nos termos previstos pola
lei.
s) Participar, cando proceda, na comisión de conciliación segundo o
disposto na normativa vixente.
t) Cumprir e facer cumplir as leis e demais disposicións vixentes no marco
das súas competencias.
u) Manter relación habitual co Presidente e a Xunta da ANPA, e da
Asociación de Alumnos en orde a garantir a axeitada coordinación entre
a escola e as asociacións.
v) Propoñer os cargos directivos e designalos segundo a lexislación vixente.
x) Coordinar a elaboración do Proxecto Curricular de Centro, a
Programación Xeral Anual e a Memoria Anual.
z) Garantir o dereito de reunión de tódolos sectores.
Art. 96 Nomeamento e cesamento
O Director Xeral é nomeado e cesado pola Entidade Titular do Centro.
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Sección Segunda: DIRECTOR TÉCNICO
Art. 97 Definición
O Director Técnico é o responsable de dirixir e coordinar a acción educativa do
nivel ou etapa correspondente, sen prexuízo das competencias propias do Director
Xeral e do Consello Escolar.
Art. 98 Competencias
Son competencias do Director Técnico, no seu correspondente ámbito:
a) Dirixir e coordinar as actividades educativas do nivel.
b) Exercer a xefatura do persoal docente nos aspectos académicos e
segundo as instrucións do titular do centro.
c) Convocar e presidir os actos académicos e as reunións do Consello
Escolar, do Claustro de Profesores e da Comisión de Coordinación
Pedagóxica.
d) Visar as certificacións e documentos académicos do Centro.
e) Executar os acordos dos órganos colexiados no ámbito das súas
facultades.
f) Propoñer ó Director Xeral para o seu nomeamento ó Coordinador
Académico, ós Coordinadores Xerais de Etapa, ós Coordinadores de
Departamento e de Equipo Docente e ós Titores.
g) Velar polo cumprimento do Calendario escolar, do horario lectivo, da orde
e das normas de convivencia, coa colaboración da Comisión de
Coordinación Pedagóxica e o Equipo de Titores.
h) Promover e coordinar a renovación pedagóxico-didáctica do Centro e o
funcionamento dos equipos docentes.
i) Promover a acción titorial, convocar as Sesións de Avaliación e coordinar
o proceso das recuperacións.
l) Propoñer ó Equipo Directivo os libros de texto que deban ser adoptados
no Centro, de acordo co Carácter Propio, previa consulta ós
Departamentos ou Equipos Docentes.
m) Atender á dotación doutros materiais curriculares e do material didáctico
necesario para o desenrolo da acción educativa do profesorado, previo
acordo co Director Xeral do Centro.
n) Dirixir a elaboración da Programación Xeral Anual así como a confección
da Memoria Anual de Curso.
o) Favorecer a convivencia e garantizar a mediación na resolución dos
conflictos, en cumprimento da normativa vixente, así como corrixir as
alteracións que se produzan nos termos sinalados no presente
Regulamento e normativa vixente ao respecto.
p) Velar pola realización das actividades programadas dentro do Plan de
Convivencia do Centro.
q) Garantir as condicións para que exista no Centro un adecuado clima
escolar que favoreza a aprendizaxe e a participación do alumnado.
r) Asumir aqueloutras que lle delegue o Director Xeral.
Algunhas destas funcións poderán ser delegadas, se procede, noutros órganos de
xestión, previa conformidade do Director Xeral.
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Art. 99 Nomeamento
1. O Director Técnico é nomeado pola Entidade Titular do Centro previo informe
do Consello Escolar do Centro, adoptado pola maioría absoluta dos membros.
2. Para ser nomeado Director Técnico requírese:
a) Posuír a titulación axeitada para ser profesor.
b) Ter no momento de inicio do exercicio do cargo un ano de antigüidade no
Centro ou tres anos de docencia noutros Centros para os niveis
concertados.
3. A duración do mandato do Director Técnico será de 4 anos.
Art. 100 Cesamento, suspensión e ausencia
1. O Director Técnico cesará:
a) Ó rematar o período do seu mandato.
b) Por decisión da Entidade Titular do Centro cando concorran razóns
xustificadas, das que dará conta ó Consello Escolar do Centro.
c) Por dimisión.
d) Por cesar como profesor do Centro.
e) Por imposibilidade de exercer o cargo.
2. O Titular do Centro poderá suspender cautelarmente ó Director Técnico antes
de rematar o seu mandato cando concorran razóns xustificadas, das que dará
conta ó Consello Escolar do Centro e despois de dar audiencia ó interesado.
A suspensión cautelar non poderá ter unha duración superior a un mes. No dito
prazo terase que producir o cese ou a rehabilitación.
3. No caso de cese, suspensión ou ausencia do Director Técnico asumirá
provisionalmente as súas funcións ata o nomeamento do substituto,
rehabilitación ou reincorporación a persoa que, cumprindo os requisitos
establecidos no artigo 99.2 do presente Regulamento, sexa designada pola
Entidade Titular do Centro.
En calquera caso e agás o disposto no número 2 do presente artigo, a duración
do mandato da persoa designada provisionalmente non poderá ser superior a
tres meses consecutivos, agás que non se poida proceder ó nomeamento do
substituto temporal ou do novo Director Técnico por causas non imputables á
Entidade Titular do Centro.

Sección Terceira: COORDINADOR ACADÉMICO
Art. 101 Definición
O Coordinador Académico é o responsable de promover e animar a acción
educativo-cultural no Centro.
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Art. 102 Competencias
Son competencias do Coordinador Académico, no seu correspondente ámbito:
a) Coordinar as actividades educativas da etapa e velar pola súa execución.
b) Exercer, por delegación do Director Técnico e baixo a súa autoridade, a
xefatura do persoal docente nos aspectos educativos.
c) Coordinar as actividades dos xefes de Departamento, Coordinadores de
Etapa e de Equipos Docentes e dos Titores en colaboración, no seu
caso, co departamento de Orientación e de acordo co Plan de Acción
Titorial e de Orientación Académica.
d) Favorecer a convivencia e corrixir as alteracións que se produzan nos
termos sinalados no presente Regulamento.
e) Coordinar as actividades de perfeccionamento do profesorado, así como
planificar e organizar as actividades de perfeccionamento do profesorado
realizadas no Centro.
f) Organizar os actos académicos.
g) Substituír ó Director Técnico en caso de ausencia ou enfermidade.
h) Facilitar a organización dos alumnos e impulsar a súa participación no
Centro.
i) Elaborar o horario académico de alumnos e profesores e velar polo seu
cumprimento.
l) Aqueloutras que lle encomende a Entidade Titular do Centro ou o
Director Técnico no ámbito educativo.
m) Conceder, por delegación do Director Técnico, os permisos reflectidos no
Convenio Colectivo de Ensinanza ós profesores que o soliciten, así como
organizar as substitucións.
n) Coordinar e dirixir as actuacións establecidas no plan de convivencia e
nas normas de convivencia do Centro.
o) Velar polo desenvolvemento coordinado e coherente das actuacións
establecidas no plan de convivencia e das actuacións relativas á mellora
de convivencia reflectidas nos respectivos plans de acción titorial e de
atención á diversidade do Centro.
p) Promover o exercicio da mediación que se leve a cabo no centro.
q) Organizar a atención educativa do alumnado a que se lle suspendese o
dereito de asistencia á clase, no marco do disposto no presente
Regulamento.
Art. 103 Nomeamento e cesamento
1. A determinación das ensinanzas que contarán con Coordinador Académico
compete á Entidade Titular do Centro.
2. O Coordinador Académico é nomeado e cesado polo Director Xeral a proposta
do Director Técnico.
3. En caso de ausencia ou enfermidade do Coordinador Académico, farase cargo
das súas funcións o profesor que designe o Director Xeral, sentido o Director
Técnico correspondente, previa comunicación ó Consello Escolar do Centro se
se trata de niveis concertados.
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Sección Cuarta: COORDINADOR XERAL DE ETAPA
Art. 104 Definición
O Coordinador Xeral de Etapa é o responsable, por delegación do Coordinador
Académico, de promover e animar a acción educativo-cultural na súa etapa
correspondente.
Art. 105 Competencias
Son competencias do Coordinador Xeral de Etapa, no seu correspondente ámbito:
a) Coordinar as actividades educativas da etapa e velar pola súa execución.
b) Coordinar as actividades dos Coordinadores dos Equipos Docentes e dos
Titores da súa etapa en colaboración, no seu caso, co departamento de
Orientación e de acordo co Plan de Acción Titorial e de Orientación
Académica.
c) Por delegación do Coordinador Académico e na súa etapa correspondente,
favorecer a convivencia e corrixi-las alteracións que se produzan nos termos
sinalados no presente Regulamento.
d) Organizar os actos académicos propios da etapa.
e) Aqueloutras que lle encomende a Entidade Titular do Centro, o Director
Técnico ou o Coordinador Académico no ámbito educativo.
Art. 106 Nomeamento e cesamento
1. A determinación das ensinanzas que contarán con Coordinador Xeral de Etapa
compete á Entidade Titular do Centro.
2. O Coordinador Xeral de Etapa é nomeado e cesado polo Director Xeral a
proposta do Director Técnico correspondente, sentido o Coordinador
Académico.
3. En caso de ausencia ou enfermidade do Coordinador Xeral de Etapa, farase
cargo das súas funcións o profesor que designe o Director Xeral, sentido o
Director Técnico correspondente, previa comunicación ó Consello Escolar do
Centro se se trata de niveis concertados.

Sección Quinta: COORDINADOR XERAL DE PASTORAL
Art. 107 Definición
O Coordinador de Pastoral é o responsable de promover, animar e coordina-la
acción evanxelizadora no Centro.
Art. 108 Competencias
Son competencias do Coordinador Xeral de Pastoral:
a) Coordinar e animar a programación e desenvolvemento das actividades
pastorais da acción educativa do Centro, convocando e presidindo as
reunións correspondentes.
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b) Impulsar a programación e realización das iniciativas e actividades que
tenden á animación pastoral da escola.
c) Coordinar o Departamento de Relixión, impulsando a ensinanzaaprendizaxe da área de Relixión, o diálogo fe-cultura e tódalas
actividades de carácter especificamente evanxelizador, catequese
escolar, etc.
d) Colaborar na programación e realización do conxunto das actividades
educativas do Centro e da tarefa orientadora dos titores, integrándoos na
acción pastoral do Centro.
e) Animar a coordinación da acción pastoral do Centro coa da Parroquia e a
Igrexa diocesana.
f) Aqueloutras que determine a Entidade Titular do Centro.
Art. 109 Nomeamento e cesamento
O Coordinador Xeral de Pastoral é nomeado e cesado pola Entidade Titular do
Centro. Realiza as súas funcións en estreita colaboración co Director Xeral e o
Director Técnico para facer realidade os obxectivos educativos do Centro.

Sección Sexta: SECRETARIO
Art. 110 Definición
O Secretario é o responsable da xestión documental, da recompilación, e da
conservación de tódolos datos precisos para a boa marcha do Centro.
Art. 111 Competencias
Son competencias do Secretario:
a) Dilixenciar o cumprimento de cantas disposicións legais afecten ó Centro.
b) Actuar como Secretario de tódolos órganos colexiados de goberno do
Centro, levantar acta das sesións e dar fe dos acordos co visto e prace
do Director Técnico.
c) Executar as instruccións que reciba do Director Técnico e facer as
comunicacións oficiais ós seus destinatarios.
d) Dar fe, co visto e prace do Director Técnico, de tódolos títulos e
certificacións expedidos, dos actos de toma de posesión do persoal
docente, das certificacións de exames e expedientes académicos ou
disciplinarios do Centro.
e) Despachar a correspondencia oficial.
f) Organizar e coordinar a actividade do persoal adscrito á Secretaría do
Centro, por delegación do Director Xeneral.
g) Custodiar os libros e os arquivos.
h) Preparar a documentación que hai que presentar á Administración
Educativa.
i) Calquera outra que lle sexa encomendada polo Director Xeral no ámbito
das súas competencias.
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Art. 112 Nomeamento e cesamento
Compete ó Director Xeral nomeamento e cesamento do Secretario. En ausencia ou
enfermidade do Secretario farase cargo a persoa que designe o Director Xeral,
previa comunicación ó Consello Escolar do Centro.

Sección Sétima: ADMINISTRADOR
Art. 113 Definición
O Administrador é o responsable da xestión económica do Centro. Exerce as súas
funcións en nome e en dependencia directa do Director Xeral.
Art. 114 Competencias
Son competencias do Administrador:
a) Confeccionar a memoria económica, a rendición anual de contas e o
anteproxecto de presuposto do Centro correspondente a cada exercicio
económico. A estes efectos, requerirá e recibirá oportunamente dos
responsables directos dos distintos sectores os datos necesarios.
b) Organizar, administrar e xestionar os servizos de compra e almacén de
material funxible, conservación dos edificios, obras, instalacións e, en
xeral, os servizos do Centro.
c) Supervisar a recadación e liquidación dos dereitos económicos que
procedan, segundo a lexislación vixente, e o cumprimento, polo Centro,
das obrigas fiscais e de cotización á Seguridade Social.
d) Ordenar os pagos e dispor das contas bancarias do Centro conforme ós
poderes que teña outorgados pola Entidade Titular do Centro.
e) Manrter informado ó Director Xeral da situación e marcha económica do
Centro.
f) Dirixi-la Administracióne levar a contabilidade e o inventario do Centro.
g) Coordinar ó persoal de administración e servizos por delegación do
Director Xeral.
h) Supervisar o cumprimento das disposicións relativas á hixiene e
seguridade e sanidade escolar.
i) Levar a xestión e control de nóminas do persoal do Centro.
l) Preparar os contratos de traballo e, de acordo co Director Xeral, aplicar
as decisións relativas a soldos, honorarios, gratificacións ou posibles
sancións.
m) Custodiar e dispoñer a utilización dos medios audiovisuais e do material
didáctico.
n) Aqueloutras que determine a Entidade Titular do Centro.
Art. 115 Nomeamento e cesamento
O Administrador é nomeado e cesado pola Entidade Titular do Centro. En caso de
ausencia ou enfermidade do Administrador farase cargo das súas funcións a
persoa que sexa designada polo Director Xeral.
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CAPÍTULO II:
ÓRGANOS COLEXIADOS DE GOBERNO E DE
XESTIÓN
Sección Primeira: EQUIPO DIRECTIVO
Art. 116 Composición
O Equipo Directivo é o órgano ordinario de xestión do Centro, e ten como misión
específica corresponsabilizarse do funcionamento ordinario e impulsar a acción
educativa global do Centro.
Está formado por:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

O Director Xeral, que o convoca e preside.
O Director Técnico.
O Coordinador Académico.
O Coordinador/es Xeral de Etapa.
O Coordinador Xeral de Pastoral.
O Administrador.
O Secretario.

Ás reunións do Equipo Directivo poderán ser convocadas polo Director Xeral outras
persoas, con voz pero sen voto.
Art. 117 Competencias
Son competencias do Equipo Directivo:
a) Asesorar ó Director Xeral no exercicio das súas funcións.
b) Coordinar o desenrolo dos diferentes aspectos do funcionamento do
Centro en orde á realización dos seus obxectivos, sen prexuízo das
competencias propias dos respectivos órganos de goberno.
c) Elaborar, a proposta do Director Xeral, controlar a súa execución e
avaliar a Programación Xeral Anual do Centro e a Memoria Final.
d) Estudar e preparar tódolos asuntos que deben someterse á aprobación
do Consello Escolar, agás os que son competencia exclusiva do Director
Xeral.
e) Establecer o procedemento de participación na elaboración do Proxecto
Educativo de Centro e nas directrices para a programación de desenrolo
de actividades e servizos no Centro.
f) Corresponsabilizarse co Director Xeral e co Director Técnico, do
funcionamento ordinario do Centro e resolver en primeira instancia os
asuntos que xurdan na marcha diaria da escola: horario de profesores e
alumnos/as, disciplina, coordinación das diversas actividades formativas,
etc.
g) Programar, coordinar e avalia-las actividades, educativo-pastorais,
escolares, complementarias e extraescolares, segundo o Proxecto de
Centro e segundo as directrices aprobadas polo Consello Escolar.
h) Aprobar a selección dos libros de texto que se empregarán no Centro a
proposta do Director Técnico, previa consulta ós respectivos
Departamentos ou Equipos Docentes.
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i) Informar ó Director Xeral e ó Director Técnico sobre a marcha dos
diversos sectores encomendados a cada un dos membros do Equipo, e
propoñer canto sexa oportuno para a actualización da acción educativa.
l) Impulsar a formación permanente do profesorado para garantir a
constante aplicación do Carácter Propio do Centro.
m) Asesorar ó Director Xeral sobre a admisión dos alumnos-as.
n) Impulsar as actividades previstas no plan de convivencia, así como velar
pola realización destas e polo cumprimento das normas de convivencia.
o) Aqueloutras que se lles atribúa no presente Regulamento.
O Equipo Directivo reunirase, alomenos, unha vez ó mes e sempre que o convoque
o Director Xeral.

Seccióne Segunda: CONSELLO ESCOLAR DO CENTRO
Art. 118 Definición
O Consello Escolar do Centro é o máximo órgano de participación de toda a
Comunidade Educativa no Centro. Exerce as súas funcións de acordo coa
lexislación vixente.
Art. 119 Composición
1. O Consello Escolar está formado por:
a) O Director Técnico que o convoca e preside.
b) Tres representantes da Entidade Titular do Centro designados por ela.
Un deles poderá ser o Director Xeral, que formará parte do Consello
Escolar por este apartado cando non fose membro do mesmo por outro
estamento.
c) Catro representantes do profesorado elixidos polo Claustro de Profesores
en votación secreta e directa.
d) Catro representantes dos pais de alumnos elixidos polos mesmos pais.
e) Dous representantes dos alumnos-as, elixidos polos compañeiros-as (só
nas etapas da E.S.O. e Ciclos Formativos).
f) Un representante do persoal de administración e servizos, elixido por dito
persoal.
g) Ademais, ao ser centro de Formación Profesional Específica, poderá
incorporarse un representante do mundo da empresa, designado polas
organizacións empresariais, de acordo co procedemento que estableza a
administración educativa.
2. Ás deliberacións do Consello Escolar poderá asistir, por vontade propia, con voz
pero sen voto, o Director Xeral (se fose o caso). Os demais órganos unipersoais
asistirán, por invitación do Presidente, cando deban tratarse temas da súa
competencia.
Art. 120 Elección, designación e vacantes
1. A elección e nomeamento dos representantes dos profesores, dos pais, dos
alumnos, do persoal de administración e servizos e a cobertura provisional de
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vacantes de ditos representantes, realizarase conforme ó procedemento que
determine a Entidade Titular do Centro con respecto ás normas reguladoras do
réxime de concertos e demais normativa vixente.
2. A Asociación de Pais/Nais poderá designar un dos representantes dos pais.
3. Os conselleiros electivos renovaránse por mitades cada dous anos. As
vacantes que se produzan con anterioridade ó remate do prazo do mandato
cubriránse tendo en conta, no seu caso, o previsto no apartado 1 do presente
artigo. Neste suposto o substituto seráo polo restante tempo de mandato do
substituído.
Art. 121 Competencias
1. Son competencias do Consello Escolar:
a) Participar na elaboración e aplicación do Proxecto Educativo do Centro.
b) Informar, a proposta da Entidade Titular do Centro, as Normas de
Organización e Funcionamento do Centro.
c) Informar e avaliar a Programación Xeral Anual do Centro que elaborará o
Equipo Directivo do Centro.
d) Aprobar, a proposta da Entidade Titular do Centro, o Presuposto do
Centro en relación ós fondos procedentes da Administración e outras
cantidades autorizadas, así como a Rendición Anual de Contas.
e) Intervir na designación e cesamento do Director Técnico de acordo co
previsto nos artigos 95 e 96 do presente Regulamento.
f) Intervir na selección e despido do profesorado de acordo co disposto no
artigo 60 da Lei 8/1985, de 3 de xullo, e nos artigos 18 e 19 do presente
Regulamento.
g) Garantir o cumprimento das normas xerais sobre admisión de alumnos
en niveis concertados.
h) Ser informado da resolución dos conflictos disciplinarios e velar polo
cumprimento da normativa vixente. A petición dos pais ou titores, poderá
revisar as decisión adoptadas polo Director Técnico, relativas ás
condutas que prexudiquen gravemente a convivencia e propoñer, no seu
caso, a adopción de medidas oportunas.
i) Informar as directrices para a programación e desenrolo das actividades
escolares complementarias, actividades extraescolares e servizos
escolares.
l) Propoñer, no seu caso, á Administración a autorización para establecer
percepcións ós pais dos alumnos pola realización de actividades
escolares complementarias en niveis concertados.
m) Aprobar, no seu caso, a proposta da Entidade Titular, as contribucións
dos pais dos alumnos para a realización de actividades extraescolares, e
os servizos escolares en niveis concertados se tal competencia fora
recoñecida pola Administración Educativa.
n) Informar os criterios sobre a participación do Centro en actividades
culturais, deportivas e recreativas, así como naquelas accións
asistenciais ás que o centro puidera prestar a súa colaboración.
o) Establecer relacións de colaboración con outros Centros con fins
culturais e educativos.
p) Participar na avaliación da andaina xeral do Centro nos aspectos
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administrativos e docentes.
q) Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no Centro, a
igualdade entre homes e mulleres, a igualdade de trato e a non
discriminación polas causas ás que se refire o artigo 84.3 da Lei
Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, a resolución pacífica de
conflitos e a prevención da violencia de xénero.
r) Elixir as persoas representantes da comisión de convivencia de acordo
co establecido na lexislación vixente.
s) Establecer directrices para a elaboración do plan de convivencia e das
normas de convivencia do centro.
t) Realizar anualmente o seguimento e a avaliación do plan de convivencia
e das normas de convivencia do centro.
u) Propor actuacións en relación coa convivencia para todos os sectores da
comunidade educativa, especialmente as relacionadas coa resolución
pacífica de conflitos.
v) Aprobar o Plan de Convivencia29.
3. Para o exercicio das competencias establecidas no apartado 1 deste artigo:
a) Se afectan ás ensinanzas concertadas, aínda que non exclusivamente,
serán deliberadas e aprobadas no seo do Consello Escolar aínda que
deberán contar coa maioría dos votos dos membros.
b) Se afectan exclusivamente ás ensinanzas concertadas, deberán ser
deliberadas e aprobadas no seo do Consello Escolar do Centro.
Art. 122 Réxime de funcionamento
As reunións do Consello Escolar seguirán as seguintes normas de funcionamento:
1. As reunións do Consello Escolar serán convocadas polo Director Técnico quen
o preside. A convocatoria realizarase, alomenos, con oito días de antelación e
irá acompañada da orde do día. Cando a urxencia do caso o requira, a
convocatoria poderá realizarse con vintecatro horas de antelación.
2. O Consello Escolar do Centro reunirase ordinariamente tres veces ó ano
coincidindo con cada un dos trimestres do curso académico. Con carácter
extraordinario reunirase a iniciativa do Presidente, a súa instancia ou a
solicitude da Entidade Titular do Centro ou de, alomenos, a metade dos
membros do Consello Escolar do Centro.
3. O Consello Escolar quedará validamente constituído cando asistan á reunión a
metade máis un dos seus compoñentes.
4. Ás deliberacións do Consello poderán ser convocados polo Presidente, con voz
pero sen voto, os demais órganos unipersoais e aquelas persoas cuxo informe
ou asesoramento estime oportuno.
5. Os acordos deberán adoptarse, alomenos, polo voto favorable da metade máis
un dos presentes, agás que, para determinados asuntos, sexa esixida outra
maioría. No caso de empate o voto do Presidente será dirimente.
29

Art. 10.1 Lei 4/2011 de Convivencia
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6. Tódolos membros, terán dereito a formular votos particulares e a que quede
constancia dos mesmos nas actas.
7. As votacións serán segredas cando se refiran a persoas ou o solicite un tercio
dos asistentes con dereito a voto.
8. Tódolos asistentes gardarán reserva e discreción dos asuntos tratados.
9. O Secretario/a do Consello Escolar será nomeado pola Entidade Titular do
Centro. Fará a acta de cada reunión que será lida na seguinte, quedando a
salvo o dereito de formular e incorporar as correccións que procedan. Unha vez
aprobada, será asinada polo Secretario, que dará fe co visto e prace do
Director Técnico.
10. Para tratar asuntos de competencia do Consello Escolar, non incluídos na orde
do día, será necesario solicitalo con 48 horas de antelación e avalalo coas
sinaturas da maioría dos membros do Consello; agás propostas puntuais do
Presidente.
11. A inasistencia dos membros do Consello Escolar do Centro ás reunións do
mesmo deberá ser xustificada perante o Presidente.
12. De común acordo entre a Entidade Titular do Centro e o Consello poderanse
constituír Comisións coa composición, competencias, duración e réxime de
funcionamento que se determinen no acordo de creación, e que serán
incorporadas como Anexo ó presente Regulamento.
13. Os representantes dos alumnos no Consello Escolar do Centro participarán en
tódalas deliberacións do mesmo agás nas relativas á designación e cese do
Director Técnico e despido do profesorado.
Art. 123 Asuntos urxentes
Cando un asunto da competencia do Consello Escolar deba ser tratado con
carácter de urxencia e non haxa posibilidade de convocar a reunión, o Director
Xeral ou o Director Técnico –segundo as súas competencias- asumirá o tema, sen
prexuízo de dar, no seu momento, a oportuna e obrigada información ó Consello
Escolar e de someter, no seu caso, a ratificación da decisión tomada.
Sección Terceira: CLAUSTRO DE PROFESORES
Art. 124 Definición
O Claustro de Profesores é o órgano propio de participación do profesorado do
Centro. Forman parte do mesmo tódolos profesores de ensinanzas curriculares do
Centro e os orientadores. Será presidido polo Director Técnico.
Art. 125 Competencias
Son competencias do Claustro de Profesores:
a) Participar na elaboración do Proxecto Educativo de Centro, da
Programación Xeral Anual e da avaliación do Centro (Memoria Anual).
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b) Elaborar, a proposta do Equipo Directivo, o Proxecto Curricular de
Centro.
c) Participar nas funcións de orientación e titoría dos alumnos-as.
d) Conseguir información sobre a programación da acción docente polos
equipos de profesores e velar pola coherencia e continuidade dos
contidos das diversas áreas de aprendizaxe.
e) Propoñer ó Equipo Directivo iniciativas no ámbito da experimentación
pedagóxica e impulsar a súa realización.
f) Estudar temas de formación permanente e de actualización pedagóxica e
didáctica.
g) Elixir os seus representantes no Consello Escolar.
h) Ser informado sobre as cuestións que afecten á globalidade do Centro.
i) Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no Centro.
j) Informar as normas de organización, funcionamento e convivencia do
Centro.
k) Analizar e valorar o funcionamento xeral do Centro, a evolución do
rendemento escolar e os resultados das avaliacións internas e externas
nas que participe o Centro.
l) Realizar propostas para a elaboración do plan de convivencia e das
normas de convivencia do centro.
m) Participar na avaliación anual da convivencia do centro, incidindo
especialmente no desenvolvemento do plan de convivencia.
n) Propor actuacións de carácter educativo, especialmente relacionadas
coa resolución pacífica de conflitos.
Art. 126 Seccións
1. A Entidade Titular do Centro poderá constituír Seccións do Claustro para tratar
os temas específicos de cada nivel ou etapa.
2. Nas Seccións do Claustro participarán tódolos profesores do nivel ou etapa
correspondente e os orientadores.
Art. 127 Competencias das Seccións
Son competencias da Sección do Claustro no seu ámbito:
a) Participar na elaboración e avaliación do Proxecto Curricular da Etapa,
conforme ás directrices do Equipo Directivo.
b) Coordinar as programacións das diversas áreas de coñecemento.
c) Fixar e coordinar os criterios sobre a orientación, titoría, avaliación e
recuperación dos alumnos-as e os criterios de promoción.
d) Promover iniciativas no campo da investigación e experimentación
pedagóxica e na formación do profesorado.
Art. 128 Réxime de funcionamento
O funcionamento do Claustro rexerase polas seguintes normas:
1. Convoca e preside as reunións do Claustro o Director Técnico.
2. A convocatoria realizarase, alomenos, con oito días de antelación e
acompañarase da orde do día. Cando a urxencia do caso o requira, a
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convocatoria poderá realizarse con vintecatro horas de antelación.
3. O Claustro de Profesores quedará validamente constituído cando asistan á
reunión os dous terzos dos seus compoñentes.
4. Para unha maior eficacia do traballo en equipo, os profesores organizaranse en
Equipos Docentes na Educación Infantil e Primaria, Departamentos Didácticos
na Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Formación Profesional.
5. Á reunión do Claustro poderá ser convocada calquera outra persoa que o seu
informe ou asesoramento estime oportuno o Presidente.
6. O Claustro tenderá a tomar as decisións por consenso. Cando corresponda os
acordos tomaranse por maioría absoluta dos asistentes á reunión, e as votacións
serán secretas. En caso de empate o voto do Presidente será dirimente. Nas
eleccións dos representantes para o Consello Escolar bastará a maioría simple.
7. As reunións axustaranse á orde do día; e, se algún profesor propón outros
asuntos da competencia do Claustro, será necesaria a aprobación unánime dos
asistentes.
8. Tódolos membros terán dereito a formular votos particulares e a que quede
constancia dos mesmos nas actas.
9. Tódolos asistentes gardarán reserva e discreción dos asuntos tratados.
10. O Secretario do Claustro será nomeado polo mesmo a proposta do seu
Presidente. De tódalas reunións o Secretario levantará acta quedando a salvo
o dereito a formular e esixir na seguinte reunión as correccións que procedan.
Unha vez aprobada será asinada polo Secretario, que dará fe co visto e prace
do Presidente.
11. O Claustro de Profesores reunirase polo menos tres veces ó ano, e sempre
que dous terzos dos seus membros o soliciten ó Director Técnico.

Sección Cuarta: EQUIPO DE PASTORAL
Art. 129 Definición
É o grupo de persoas que animan e coordinan a acción evanxelizadora e pastoral
en tódalas actividades escolares e extraescolares que se realicen no Centro,
seguindo as orientacións do Equipo Directivo. É coordinado e dirixido polo
Coordinador Xeral de Pastoral.
Art. 130 Composición
O Equipo de Pastoral está formado por:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

O Director Xeral.
O Coordinador Xeral de Pastoral.
O Director Técnico.
O Coordinador Académico.
Os Coordinadores de Pastoral de etapas ou niveis.
Os Responsables últimos das actividades ou áreas pastorais.
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g) Un representante dos grupos de acción pastoral, nomeado polo
Coordinador Xeral de Pastoral.
h) Un representante dos titores, elixido por estes.
i) Un representante dos pais, designado pola Xunta Directiva da ANPA.
Art. 131 Competencias
Son competencias do Equipo de Pastoral:
a) Propoñer as liñas de acción da dimensión evanxelizadora do Proxecto
Educativo e realizar o seu seguimento.
b) Planificar, de acordo co Proxecto Educativo e o Proxecto Curricular que
corresponda, as actividades pastorais da acción educativa.
c) Actuar en colaboración co Departamento de Relixión no que se refire á
ensinanza relixiosa.
d) Responsabilizarse da marcha dos grupos de fe e dos seus animadores,
proporcionando os medios axeitados para o seu axeitado desenrolo.
e) Prolongar a acción pastoral da escola entre as familias da Comunidade
Educativa.
Art. 132 Réxime de funcionamento
O Equipo de Pastoral é convocado, coordinado e animado polo Coordinador Xeral
de Pastoral, que así mesmo o presidirá en ausencia do Director Xeral.
Reúnese, alomenos unha vez ó trimestre como mínimo, para coñecer a
programación pastoral do curso e cohesionar as distintas actividades pastorais e as
persoas que as realizan.
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TÍTULO V
ORDENACIÓN DA CONVIVENCIA
As disposicións do presente Título establécense sen prexuízo do disposto na
normativa vixente de aplicación. As normas concretarán os dereitos e deberes do
alumnado, establecerán as condutas contrarias á convivencia e as correccións que
correspondan ó seu incumprimento30.

CAPÍTULO I: NORMAS DE CONVIVENCIA E PROCEDEMENTO
Art.133 Valor da convivencia
1. A axeitada convivencia no Centro é unha condición indispensable para o bo
funcionamento do mesmo e para a progresiva maduración dos distintos
membros da Comunidade Educativa -en especial dos alumnos- e daquela no
seu conxunto e, consecuentemente, para a consecución dos obxectivos do
Carácter Propio do Centro.
2. As normas de convivencia recollidas no presente Regulamento son propostas
dirixidas a toda a Comunidade Educativa, referidas ó comportamento ou
actitudes específicas axeitadas e útiles para garantir o correcto desenrolo das
actividades académicas, o traballo en común, a boa marcha das relacións
comunitarias e o emprego axeitado das dependencias e instalacións do Centro.
Art. 134 Alteración e corrección
1. Alteran a convivencia do Centro os membros da Comunidade Educativa que,
por acción ou omisión, vulneran as normas de convivencia ás que se refiren o
artigo 7 do presente Regulamento durante o desenrolo da xornada lectiva e a
realización das actividades complementarias e extraescolares e servizos
educativos complementarios. Igualmente, o cometido fóra do recinto escolar
cando teñan orixe ou estén directamente relacionados coa actividade escolar ou
afecten a membros da Comunidade Educativa en tal concepto.
2. Os que alteren a Convivencia serán corrixidos conforme ós medios e
procedementos que sinalan a lexislación vixente e no presente Regulamento.
3. As Normas de Convivencia elaboradas de conformidade co establecido na
lexislación vixente e no presente Regulamento entregaránse ó alumnado coa
formalización da matrícula ou, no seu caso, ó inicio do curso escolar serán
informadas e explicadas polos respectivos titores e ós pais, nais ou titores
legais en reunións no primeiro trimestre do curso.
4. As normas de convivencia e conduta do Centro serán de obrigado cumprimento
para tódolos membros da Comunidade Educativa.
5. Os membros do Equipo Directivo do Centro e os profesores teñen a
consideración de autoridade pública. Nos procedementos de adopción de
30
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medidas correctoras, os feitos constatados por profesores e membros do
Equipo Directivo do Centro terán valor probatorio e disfrutarán de presunción de
veracidade salvo proba en contrario, sen prexuízo das probas que, en defensa
dos respectivos dereitos ou intereses, podan sinalar ou aportar os propios
afectados.
6. As correccións impostas ós pais, nais ou titores de alumnos requerirán a
aprobación do Consello Escolar do Centro.

CAPÍTULO II: PAIS
As normas de convivencia relativas ós pais quedan dimensionadas e formuladas
como segue:
Art. 135 En relación co Centro:
1. Coñecer o Regulamento de Réxime Interior e observar as normas contidas no
mesmo.
2. Atender as citacións do Centro.
3. Absterse de visitar ós seus fillos durante as clases e os recreos sen causa
xustificada.
4. Respecto ó Ideario e Carácter Propio do Centro.
5. Respecto a tódolos membros da Comunidade Educativa.
Art. 136 En relación cos profesores:
1. Non desautorizar a acción dos profesores en presenza dos seus fillos.
2. Facilitar todo tipo de información e datos valorativos dos seus fillos ós
profesores que o precisen, nos distintos aspectos da súa personalidade.
3. Facilitar ós seus fillos cantos medios sexan precisos para levar a cabo as
actividades e tarefas que lle indique o profesorado.
4. Participar voluntariamente cos profesores na programación daquelas
actividades para as que se solicite a súa axuda.
5. No caso de separación xudicial dos pais, xustificar a quen corresponde a garda
e custodia dos fillos.
Art. 137 En relación cos seus fillos:
1. Colaborar na labor educativa exercida sobre os alumnos.
2. Controlar a axenda escolar xunto coas súas actividades.
3. Facilitar o cumprimento das obrigacións dos seus fillos respecto do Centro:
puntualidade, orde, aseo, etc.
4. Distribuír e coordinar o seu tempo libre e de ocio, especialmente no relativo a
lecturas, xogo e televisión.
5. Xustificar as ausencias e retrasos durante o horario escolar, por medio da
axenda.
6. Recoller persoalmente ou mediante persoa autorizada ós alumnos de Ed.
Infantil e Ed. Primaria que teñan que ausentarse do Centro durante a xornada
escolar.
7. Estimular ós seus fillos no respecto ás normas de convivencia do Centro como
elemento que contribúe á súa formación.
8. Coñecer e seguir puntualmente os resultados académicos vindo a recoller os
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boletíns de avaliación nas datas establecidas.
Art. 138 En relación co persoal de administración e servizos:
1. Tratalos sempre con respecto e deferencia.
2. Seguir as súas indicacións no ámbito das súas competencias.

Art. 139 Correccións
1. Sen perxuízo da regulación que se deriva do réxime específico da relación dos
distintos membros da Comunidade Educativa coa Entidade Titular do Centro
(laboral, civil, mercantil, canónica, etc.), a alteración da convivencia destes
membros da Comunidade Educativa poderá ser corrixida pola Entidade Titular
do Centro con:
a) Amoestación privada.
b) Amoestación pública.
c) Limitación de acceso a instalacións, actividades e servizos do Centro.
2. As correccións impostas ós pais de alumnos requerirán a aprobación do
Consello Escolar da Comunidade Educativa.

CAPÍTULO III: PROFESORES
As normas de convivencia relativas ós profesores quedan dimensionadas e
formuladas como segue:
Art. 140 En relación consigo mesmo:
1. Actualizarse e perfeccionarse na súa profesión e investigar os recursos
didácticos máis apropiados para o traballo escolar de cada día.
2. Asistir puntualmente ás clases e ás reunións para as que fora convocado.
3. Vixiar ós alumnos no recinto do Centro durante o horario escolar: patios, clases,
corredores, wc, etc.
Art. 141 En relación cos alumnos-as:
1.
2.
3.
4.
5.

Respectar a personalidade de cada alumno e alumna.
Intentar escoitalo, comprendelo e axudalo.
Non facer distincións discriminatorias entre os alumnos e alumnas.
Preocuparse polas súas condicións ambientais.
Individualizar o ensino, acomodándose ós coñecementos e características de
cada alumno.
6. Velar polo cumprimento das normas de convivencia e demais disposicións e
corrixir as súas alteracións no ámbito das súas competencias.
Art. 142 En relación co Centro:
1. Coñecer o Regulamento de Réxime Interior e cumprir coa súa normativa.
2. Potenciar as decisións da Coordinación de Equipo Docente, Claustro de
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Profesores, do Consello Escolar e das autoridades educativas.
3. Cooperar no mantemento e bo emprego do material e instalacións do Centro.
4. Colaborar no mantemento da orde e a disciplina dentro do recinto escolar.
Art. 143 En relación cos Pais:
1. Manter contactos periódicos e sistemáticos cos pais dos alumnos, dentro do
horario previsto para este fin.
2. Recibir a visita dos pais cando o soliciten, cumprindo os horarios e normas
establecidas para o caso.
3. Cumprimentar os boletíns de avaliación nas datas establecidas.
4. Solicitar a xustificación das ausencias e saídas do Centro por parte dos
alumnos.
Art. 144 En relación co persoal de administración e servizos:
1. Cooperar con este persoal, evitando impaciencias e falta de unanimidade de
criterios naquilo que se lle ordena.
2. Evitar comprometelos na realización de servizos que non lles corresponden.
3. Integralos máis na vida do Centro como membros que pertencen plenamente á
Comunidade Educativa.

CAPÍTULO IV: ALUMNADO
As normas de convivencia relativas ós alumnos-as quedan así mesmo
dimensionadas e formuladas como segue:
Art. 145 Referentes ó seu comportamento persoal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Asistir puntualmente ás actividades escolares.
Acudir á clase debidamente aseado e vestido.
Transcorrer polos corredores e escaleiras con orde e compostura.
Aportar ás clases os libros e o material escolar que sexan precisos.
Responsabilizarse dos encargos que se lle encomenden.
Acudir ós servizos hixiénicos nos casos de verdadeira necesidade.
Entregar, escritos na axenda, os xustificantes das faltas de asistencia
formulados polos pais.
8. Devolver os xustificantes dos boletíns de avaliación debidamente asinados
polos pais.
9. Utilizar a axenda como medio de autocontrol das asignaturas e programación
persoal do curso e vía de comunicación oficial entre as familias e o Centro.
10. Non empregar nos edificios aparatos alleos á práctica docente: móbiles, buscas,
xogos, walk-man, ipod, ipad, etc.
Art. 146 Referentes ós seus compañeiros:
1. Non agredir, insultar nin humillar os seus compañeiros do Colexio.
2. Respectar tódalas pertenzas dos demais.
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3. Non perturbar a marcha das clases.
4. Colaborar cos compañeiros nas actividades escolares.
5. Evitar os xogos violentos.
Art. 147 Referentes ós profesores:
1.
2.
3.
4.

Ter un trato respectuoso cos Profesores e restante persoal ó servizo do Centro.
Prestarse ó diálogo para esclarecer as cuestións que xurdan na vida do Centro.
Realizar as tarefas e actividades que se lles asignen.
Cumprir as indicacións, sancións e correccións que se lle impoñan.

Art. 148 En relación co persoal de administración e servizos:
1. Respectalos sempre que se dirixan a eles por algún motivo.
2. Colaborar para que o traballo que realiza este persoal no Centro lles sexa
gratificante, procurando, sempre que se poida, facerlle máis lixeiro o seu labor.
Art. 149 Referentes ó Centro:
1. Facer bo emprego do edificio, instalacións, mobiliario e material escolar.
2. Coidar de que as clases, corredores, patios e servizos se manteñan limpos e
ordenados.
3. Participar, de acordo coa súa idade, na organización do Centro.
4. Non ausentarse do Centro sen coñecemento do Profesor-titor e sen permiso
escrito (traendo no seu caso xustificación escrita).
5. A presenza no Centro estará supeditada ás normas dadas a tal efecto.
6. Dentro dos edificios non consumir bebidas, comida, chicles, etc.
Art. 150 Criterios de corrección
1. Na corrección dos alumnos que alteren a convivencia teranse os seguintes
criterios:
a) A idade, situación persoal, familiar e social do alumno.
b) A valoración educativa da acción.
c) O carácter educativo e recuperador, non meramente sanciona-dor,
da corrección.
d) A proporcionalidade da corrección.
e) O xeito no que a alteración afecta ós obxectivos fundamentais do
Proxecto Educativo de Centro, Programación de Etapa e
Programación Xeral Anual do Centro.
2. En ningún caso o procedemento de corrección poderá afectar ó dereito á
intimidade, honra, reputación ou dignidade do alumno.
3. Os alumnos que individual ou colectivamente causen danos de xeito
intencionado ou por neglixencia ás instalacións do Centro ou ó seu material
quedan obrigados a reparar o dano causado ou facerse cargo do custo
económico da súa reparación. Igualmente, os alumnos que roubaran bens do
Centro deberán restituír o roubado. En todo caso, os pais ou representantes
legais dos alumnos serán responsables civís nos termos previstos nas leis.
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Art. 151 Cualificación da alteración da convivencia
As alteracións da convivencia poderán ser:
 As condutas contrarias (leves) ás normas de convivencia do Centro.
 As condutas gravemente perxudiciais (graves) para a convivencia do Centro.
Son alteracións leves da convivencia aquelas que vulneren as normas de
convivencia e non están cualificadas no presente Regulamento ou na lexislación
aplicable como graves.
Art. 152 Gradación das correccións
Ós efectos da gradación das correccións:
1. Son circunstancias paliativas:
a) O recoñecemento espontáneo da conduta incorrecta.
b) A falta de intencionalidade.
c) A observancia dunha conduta habitual positivamente favorecedora
da convivencia.
d) Aqueloutras que estableza a lexislación vixente.
2. Son circunstancias acentuantes:
a) A premeditación e a reiteración.
b) Causar dano, inxuria ou ofensa ós compañeiros de menor idade
ou ós recen incorporados ó Centro.
c) Calquera acto que entrañe ou fomente a violencia, a
discriminación, o racismo, a xenofobia ou o menoscabo dos
principios do Carácter Propio ou do Proxecto Educativo.
d) Aqueloutras que estableza a lexislación vixente.
Art. 153 Outros tipos de correccións
Poderán corrixirse, de acordo co disposto neste Título, os actos contrarios ás
normas de convivencia do Centro realizados polos alumnos no recinto escolar ou
durante a realización de actividades complementarias e extraescolares. Igualmente
poderán corrixirse as actuacións do alumno que, aínda que realizadas fóra do
recinto escolar, estean motivadas ou directamente relacionadas coa vida escolar e
afecten os seus compañeiros ou a outros membros da Comunidade Educativa.
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Sección primeira:
CONDUTAS GRAVEMENTE
CONVIVENCIA DO CENTRO

PERXUDICIAIS

PARA

A

Art. 154 Instrución dun procedemento corrector
Non poderán ser corrixidas as condutas gravemente perxudiciais para a
convivencia do Centro sen a previa instrución dun procedemento corrector31.
Art. 155 Cualificación
Considéranse condutas gravemente perxudiciais para a convivencia do Centro:
1. As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas
e as coaccións contra os demais membros da comunidade educativa.
2. Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por
razón de nacemento, raza, sexo, orientación e identidade sexual, capacidade
económica, nivel social, conviccións políticas, morais ou relixiosas,
discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou
circunstancia persoal ou social.
3. Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao
persoal de administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave.
4. A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou
informacións que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a
intimidade persoal e familiar e a propia imaxe dos demais membros da
comunidade educativa.
5. As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo
28 da Lei 4/2011.
6. A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación,
alteración ou subtracción de documentos académicos.
7. Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás
instalacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipamentos
informáticos e o software, ou aos bens doutros membros da comunidade
educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción.
8. Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento
das actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e
extraescolar.
9. As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos
membros da comunidade educativa do centro ou a incitación a elas.
10. Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a
saúde ou integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa.
En todo caso, reputarase indisciplina grave a resistencia ou negativa a entregar
os obxectos a que se refire o punto terceiro do artigo 11 da Lei 4/2011 cando é
requirido para iso polo profesorado.
11. A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á
convivencia.
12. O incumprimento das sancións impostas.

31

Seguirase o disposto nos artigos 46 ao 56 do Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro (DOG, martes 27 de xaneiro
de 2015).
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Art. 156 Corrección
1. As condutas enumeradas no artigo anterior poderán ser corrixidas mediante as
sancións previstas na lexislación aplicable para este tipo de condutas ou tamén
mediante:
a) Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á
mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro.
b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou
complementarias do centro por un período de entre dúas semanas e un
mes.
c) Cambio de grupo.
d) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un
período de entre catro días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo
que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou
traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso
formativo.
e) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período
de entre catro días lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a
suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se
determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.
f) Cambio de centro32.
2. Aquelas condutas que atenten contra a dignidade persoal doutros membros da
comunidade educativa que teñan como orixe ou consecuencia unha
discriminación ou acoso baseado no xénero, orientación ou identidade sexual,
ou unha orixe racial, étnica, relixiosa, de crenzas ou de discapacidade, ou que
se realicen contra o alumnado máis vulnerable polas súas características
persoais, sociais ou educativas, terán a cualificación de condutas gravemente
prexudiciais e levarán asociadas como medidas correctoras as establecidas nas
alíneas e) ou f) do punto primeiro deste artigo.
Art. 157 Órgano competente
1. A dirección do centro, por proposta da persoa que instrúa o procedemento
corrector, imporá as correccións enumeradas no artigo 154 deste Regulamento
de conformidade cos procedementos previstos no capítulo IV do título III do
decreto 8/2015.
2. Cando se impoña a corrección prevista no apartado f) do artigo anterior a un
alumno de ensino obrigatorio, a Administración educativa procurará ó alumno
un posto escolar noutro centro docente.
3. As condutas gravemente perxudiciais para a convivencia do Centro prescribirán
no prazo de catro meses, contados a partir da data da súa comisión. As
correccións impostas como consecuencia destas condutas prescribirán ó final
do curso.

32

Cando se aplique esta medida seguirase o disposto no art. 40 do Decreto 8/2015.
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Art. 158 Instrución do procedemento
1. Para a instrución dos procedementos a seguir, conciliado ou común, seguirase o
disposto no decreto 8/2015 artigos 37, 46, 47 e 48.
2. Comunicarase ó Servizo de Inspección Técnica o inicio do procedemento e
manterao informado da tramitación ata a súa resolución.
Art. 159 Obrigacións
1. En calquera dos tipos de sancións, os danos a instalacións, bens e mobles de
propiedade do Centro ou de calquera estamento da Comunidade Educativa, ou
de persoas ou institucións relacionadas coa Comunidade Educativa, deberán
ser aboados ou no seu defecto reparados polo autor do dano.
2. Igualmente, os alumnos que subtraeron bens do Centro deberán restituír o
subtraído. En todo caso, os pais ou representantes legais dos alumnos serán
responsables civís nos termos previstos nas leis.
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Sección segunda:
CONDUTAS LEVES CONTRARIAS
CONVIVENCIA DO CENTRO

ÁS

NORMAS

DE

Art. 160 Cualificación
Considéranse condutas leves contrarias ás normas de convivencia do Centro:
a) As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa na alínea a), os actos
de discriminación da alínea b), os actos de indisciplina da alínea c), os danos da
alínea g), os actos inxustificados da alínea h) e as actuacións prexudiciais
descritas na alínea i) do artigo 15 da Lei 4/2011 que non alcancen a gravidade
requirida no dito precepto.
b) Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas
normas do centro que sexa perigoso para a saúde ou integridade persoal do
alumnado ou dos demais membros da comunidade educativa, ou que perturbe
o normal desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou
extraescolares, cando non constitúa conduta gravemente prexudicial para a
convivencia de acordo coa alínea j) do artigo 15 da Lei 4/2011.
c) A falta de asistencia inxustificada á clase e as faltas reiteradas de puntualidade,
nos termos establecidos polas normas de convivencia de cada centro.
d) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento precisos para
participar activamente no desenvolvemento das clases.
e) Para a clase de Educación Física utilizarase o chándal e a camiseta oficial do
Centro.
f) Nos corredores, escaleiras e outras instalacións do Centro, non manter a orde e
o respecto ós demais que é o que debe primar.
g) Non manter o comportamento en clase axeitado, respectando o dereito dos
compañeiros e o dereito do profesor a dar a súa clase, non estando permitido
en clase nin xogos de cartas, nin teléfonos móbiles, nin outro tipo de medio
audiovisual, nin escribir mensaxes, cartas ou notas, nin pasalas dun a outro.
h) Non ter un comportamento correcto con tódalas persoas que formamos a
Comunidade Educativa: outros alumnos, profesores, persoal de administración
e servizos, pais... e calquera persoa que teña relación co entorno no que nos
atopemos en cada momento.
i) Non facer bo uso das instalacións do Centro, así como do mobiliario, material
escolar, obxectos e pertenzas doutros membros da Comunidade Educativa e
todo o que nos rodea, sen deitar lixo e facendo bo uso das papeleiras.
j) Non está permitido o consumo de bebidas, comidas, golosinas, etc., dentro dos
edificios.
k) Non respectar as pertenzas dos demais.
l) Provocar no recreo ou tempo libre xogos violentos, disputas, pelexas, insultos,
chantaxes emocionais ou desprezos, coidando sobre todo a relación cos mais
pequenos e cos alumnos recén chegados ó Centro.
m) Non está permitido fumar nin inxerir bebidas alcohólicas dentro do recinto
escolar nin no seu entorno, segundo a lexislación vixente.
n) Ausentarse do Centro sen permiso por escrito e sen previo coñecemento do
titor ou profesor encargado.
o) Non utilizar a axenda oficial do Centro como vía de comunicación entre Colexio
e familia e como medio de programación persoal do curso, traéndoa
diariamente á clase, absténdose de utilizar axendas distintas á oficial do Centro
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p)
q)
r)
s)
t)

u)
v)

e de escribir notas, dedicatorias ou palabras inapropiadas no ámbito da acción
educativa.
Suplantar a personalidade nos actos da vida docente, falsificar e subtraer
documentos académicos.
Incitar a actuacións perxudiciais para a saúde e a integridade da persoa de
tódolos membros da Comunidade Educativa.
Usar vocabulario indebido e xestos ofensivos.
Usar calquera método de gravación de voz ou imaxe no recinto escolar sen o
consentimento expreso da Dirección do Centro.
Non respectar todas aquelas normas que se regulen de forma específica en
diferentes regulamentos dependentes do Centro (Regulamento de Transporte,
Comedor, de actividades complementarias e extraescolares, de deportes...) así
como todas aquelas normas que se especifiquen ó inicio ou durante o curso a
través da axenda oficial do Centro, reunións de inicio de curso ou taboleiro de
anuncios do Centro ou calquera outro medio de comunicación que se considere
axeitado nese momento.
Calquera outro acto inxustificado que perturbe levemente o funcionamento das
actividades do Centro.
As demais condutas que se atopan no presente Regulamento e na axenda
escolar do Centro.

Art. 161 Corrección
As condutas leves contrarias ás normas de convivencia do Centro poderán ser
corrixidas mediante as medidas previstas na lexislación aplicable. De tódolos
xeitos, o Centro poderá corrixir ditas alteracións mediante:
a) Amoestación privada ou por escrito (axenda oficial e/ou parte de
incidencias); e, se procede, retirada do obxecto, instrumento ou produto que
altere a actividade docente.
b) Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a xefatura de estudos
ou persoa que exerza funcións equivalentes nos centros concertados.
c) Realización de traballos específicos en horario lectivo.
d) Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e
desenvolvemento das actividades do centro. Dirixidas a reparar os
desperfectos producidos polo alumno ou a reparación económica se fose o
caso.
e) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou
complementarias do centro por un período de ata dúas semanas.
f) Cambio de grupo por un período de ata unha semana.
g) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período
de ata tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o
alumnado haberá de realizar os deberes ou os traballos que se determinen
para evitar a interrupción no proceso formativo.
h) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de
ata tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado
deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a
interrupción no proceso formativo.
No ANEXO I do presente Regulamento especifícanse as faltas e sancións máis
comúns para simplifica-lo proceso. En todas aquelas condutas leves contrarias ás
normas de convivencia non especificadas no ANEXO I calificaranse segundo o
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criterio do profesor, titor, coordinador de equipo docente, coordinador xeral de
etapa, coordinador académico e director técnico (segundo o caso), e de acordo coa
lexislación vixente e co presente Regulamento.
Art. 162 Órgano competente
A imposición das medidas correctoras de condutas leves contrarias á convivencia
levaraa a cabo:
a) O profesorado da alumna ou alumno, oído este e dando conta ó Titor e o
Coordinador Académico, no caso das medidas previstas nas alíneas a), b) e
c) do artigo anterior.
b) A titora ou titor da alumna ou alumno, oído este e dando conta ó
Coordinador Académico, no caso das medidas previstas nas alíneas a), b),
c) e d) do artigo anterior.
c) O Coordinador Académico ou o Director Técnico, oídos a alumna ou alumno,
e a súa profesora ou profesor ou titora ou titor, no caso das medidas
previstas nas alíneas a), c), d), e) e f) do artigo anterior.
d) O Director Técnico, oídos a alumna ou alumno e a súa profesora ou profesor
ou titora ou titor, no caso das medidas previstas nas alíneas g) e h) do artigo
anterior. A imposición destas medidas correctoras comunicarase á nai ou ao
pai ou á titora ou titor legal da alumna ou alumno antes de que estas se
fagan efectivas, así como á comisión de convivencia do centro.
Art. 163 Prazos
As condutas leves contrarias ás normas de convivencia no Centro prescribirán no
prazo dun mes, contado a partir da data na que se tivo o coñecemento dos feitos.
As correccións impostas como consecuencia destas condutas prescribirán ós catro
meses da súa imposición.
Art. 164 Reclamacións
O alumno, os seus pais ou representantes legais, poderán presentar unha
reclamación no prazo de dous días lectivos contra as correccións impostas,
corespondentes ós parágrafos g), e h) do artigo 161, perante a Dirección do
Centro, e esa resolución pon fin á vía administrativa e será inmediatamente
executiva.

páx. 68

REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR – CPR. PLURILINGÜE SAN FERMIN – PP. SOMASCOS

TÍTULO VI
A COMISIÓN DE CONCILIACIÓN
Art. 165 A comisión de conciliación
1. No caso de producirse algúns dos supostos ó que se refire o número seguinte,
constituirase unha Comisión de Conciliación integrada por:
a) Un representante do Titular do Centro.
b) Un representante do Consello Escolar do Centro elixido por maioría
absoluta dos seus compoñentes entre os profesores ou pais de alumnos
que ostenten a condición de membros daquel.
c) Un representante da Administración Educativa.
2. A Comisión de Conciliación será competente para coñecer:
a) Os conflitos que xurdan no exercicio das súas respectivas competencias
entre a Entidade Titular e o Consello Escolar do Centro.
b) O incumprimento das obrigacións derivadas do réxime de concertos.
3. A Comisión de Conciliación adoptará os seus acordos por unanimidade.
4. No caso de que a Comisión de Conciliación non acade o correspondente
acordo, levantarase acta na que cada unha das partes haberá de expoñer as
súas posicións ou alegacións. A acta e os antecedentes do caso remitiranse á
Administración educativa ós efectos que proceda.
Art. 166 Valor da resolución conciliada
De conformidade cos principios inspiradores do Carácter Propio e o Proxecto
Educativo do Centro, procurarase a resolución conciliada das alteracións graves da
convivencia, co fin de evitar, sempre que sexa posible, a incoación de expedientes
disciplinarios ou correctores, buscando a función educativa e reparadora de todo
proceso corrector.
O proceso conciliado de resolución incorporarase ás Normas de Convivencia, e
regularase conforme ó establecido en ditas normas e nas disposicións legais de
aplicación.
Art. 167 Principios básicos
Para levar a cabo a resolución conciliada será necesario que o alumno (ou seus
pais ou representantes legais, se o alumno é menor de idade) acepten esta fórmula
de resolución e se comprometan a cumprir as medidas acordadas.
Art. 168 Reunión conciliadora
Para chegar a unha solución conciliada que evite a tramitación dun expediente
sancionador, será imprescindible a celebración dunha reunión previamente
convocada, coa asistencia do Director Técnico ou Coordinador Académico,
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profesor-titor do alumno, o propio alumno (ou os seus pais ou representantes
legais, se o alumno é menor de idade).
En todo caso, se o alumno é menor de idade, o Director Técnico ou Coordinador
Académico e profesor-titor escoitaranno con carácter previo, para coñecer o seu
relato dos feitos.
Art. 169 Acordo escrito
Deixarase constancia do acordo nun documento escrito que deberá incluír, ó
menos, os seguintes extremos: feitos ou condutas imputadas ó alumno, corrección
que se impón, aceptación expresa por parte do alumno (ou seus pais ou
representantes legais), data de inicio dos efectos da corrección e sinatura dos
asistentes.
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TÍTULO VII
RECLAMACIÓN DE CUALIFICACIÓNS
Art. 170 Obxecto da reclamación
Os alumnos ou seus pais ou representantes legais poderán reclamar contra as
decisións e cualificacións que, como resultado do proceso de avaliación, se
adopten ó finalizar un ciclo ou curso.
Art. 171 Motivos de impugnación
A reclamación só poderá basearse nalgún dos seguintes motivos:
a) Inadecuación da proba proposta ó alumno en relación cos obxectivos ou
contidos da área ou materia sometida a avaliación e co nivel previsto na
programación.
b) Incorrecta aplicación dos criterios de avaliación ou cualificación establecidos
na programación docente.
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DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
PRIMEIRA.- Referencia
1. As disposicións do presente Regulamento de Réxime Interior que afectan ás
ensinanzas concertadas, díctanse ao amparo do establecido nos artigos 54.3, 55
e 57 I) da Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, reguladora do Dereito á
Educación.
2. No resto de materias e, ademais, respecto ás ensinanzas non concertadas, as
restantes disposicións do presente Regulamento díctanse ao amparo do
sinalado no artigo 25 da Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, reguladora do
Dereito á Educación.

SEGUNDA.- Relacións laborais
Sen perxuízo do sinalado no presente Regulamento, as relacións laborais entre a
Entidade Titular e o persoal contratado regularanse pola súa normativa específica.
Igualmente rexerase pola súa normativa específica a representación dos
traballadores na empresa.

TERCEIRA.- Persoal relixioso
A aplicación do presente Regulamento ó persoal relixioso destinado no Centro terá
en conta o seu estatuto específico amparado pola Constitución, os Acordos entre o
Estado Español e a Santa Sé e a Lei Orgánica de Liberdade Relixiosa.

CUARTA.- Amigos do Centro
Os Amigos do Centro son as persoas que, voluntariamente, colaboran na
consecución dos obxectivos educativos do Centro, na mellora dos seus recursos
materiais ou na relación do Centro ca súa contorna.

DISPOSICIÓN DERROGATORIA
Queda sen vixencia e derrogado o Regulamento de Réxime Interior polo que se
rexía o Centro, aprobado polo Consello Escolar na reunión celebrada no 17 de
outubro de 2013.

páx. 72

REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR – CPR. PLURILINGÜE SAN FERMIN – PP. SOMASCOS

DISPOSICIÓNS FINAIS
PRIMEIRA.Modificación do Regulamento de Réxime Interior
1. A modificación do presente Regulamento de Réxime Interior compete á Entidade
Titular do Centro, que deberá sometela á previa información da Sección de
Ensinanzas Concertadas do Consello Escolar no que afecte a ditas ensinanzas.
2. Así mesmo, corresponde á Entidade Titular do Centro, representada polo
Director Xeral, o desenrolo dos contidos do presente Regulamento.
3. Cando proceda a Entidade Titular do Centro acomodará o presente
Regulamento de Réxime Interior ás disposicións da autoridade educativa
competente que impliquen cambios no seu articulado, e revisaraos
periodicamente co fin de garantir a súa adecuación ás necesidades do Centro.
Os cambios que en cada caso crea oportuno introducir someteranse, se
procede, á aprobación do Consello Escolar.

SEGUNDA.- Entrada en vigor
O presente Regulamento entrará en vigor ó día seguinte da súa aprobación polo
Consello Escolar do Centro e manterase vixente mentres o Centro estea
incorporado ó réxime de concertos educativos.
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ANEXO I
FALTAS LEVES MÁIS HABITUAIS E AS SANCIÓNS CORRESPONDENTES
Nº
FALTA COMETIDA
MEDIDAS DISCIPLINARIAS
1

Falar, levantarse sen permiso ou facer ruídos
na clase impedindo o normal desenrolo da
mesma.

Amoestación oral.
Reincidentes : Apercibimento por escrito.
Sanción: Traballo na casa.

2

Mal comportamento nunha actividade
extraescolar.

3

Desobedecer

4

Insultos ó profesorado

5

Non respecta-lo material

6

Saír da clase ou do centro sen permiso

7

Estar fóra da aula cando aínda non chegou o
profesor/a.

8
9

Non face-las tarefas de clase durante a mesma
ou non traelas de casa.
Faltas de respecto ó profesorado.

10

Incumprir un castigo

11

Comer na clase: gomas de mascar, pipas...

12

Ensucia-la clase

13

Non te-la axenda limpa e ó día.

14

Insultos ou ameazas a compañeiros/as

15

Agredir ou pelexar cos compañeiros/as
durante a clase ou nos recreos.
Utiliza-lo móbil durante as clases (para enviar
ou recibir chamadas ou mensaxes).
Traer aparatos de música (Discman,
Walkman...) ó Colexio.
Non trae-lo material para as clases.

Apercibimento por escrito.
Sanción: Entrevista co titor e, dependendo da gravidade, tomaranse
as medidas.
Amoestación oral.
Reincidente : Apercibimento por escrito.
Sanción: Traballo na casa.
Chamar ós pais e entrevista co titor para toma-las medidas
oportunas.
Apercibimento por escrito.
Sanción: Substituír ou repara-los danos e traballos materiais (limpar
patio, ordenar aula, ...).
Reincidente: O titor chamará ós pais.
Apercibimento por escrito.
Sanción: Entrevista co titor e traballo na aula de recuperación
(recreo).
Amoestación oral.
Reincidentes : Apercibimento por escrito.
Sanción: Traballo na aula de recuperación.
Apercibimento por escrito.
Sanción: Traballo na casa.
Apercibimento por escrito.
Sanción: Traballo na casa.
Reincidente: Entrevista co titor e chamar ós pais.
Apercibimento por escrito.
Sanción: Traballo na casa.
Reincidente: Entrevista co titor e chamar ós pais.
Amoestación oral.
Reincidentes: Apercibimento por escrito.
Sanción: Traballos materiais (orde, limpeza, ...).
Amoestación oral.
Reincidentes: Apercibimento por escrito.
Sanción: Traballos materiais.
Apercibimento por escrito.
Sanción:Traballo na casa ata poñer a axenda ben
Reincidentes: Entrevista co titor.
Leve: Amoestación oral.
Reincidente ou grave: apercibimento por escrito e entrevista co titor.
Apercibimento por escrito.
Sanción: Entrevista co titor.
Apercibimento por escrito.
Sanción: Retirada do móbil ata que o recollan os pais.
Apercibimento por escrito.
Sanción: Retirada obxecto en cuestión ata que o recollan os pais.
Amoestación oral.
Reincidentes: Apercibimento por escrito.
Sanción: Traballo na aula de recuperación. Entrevista co titor e
chamar ós pais.
Apercibimento por escrito.
Sanción: Entrevista co titor.
Apercibimento por escrito.
Sanción: Traballo na casa.
Reincidentes: Entrevista co titor.
Amoestación oral.
Reincidentes: Apercibimento por escrito.
Sanción: Traballo na casa.

16
17
18

19
20

Actuación imprudente con resultado de lesión
a un compañeiro/a.
Chegar tarde a clase.

21

Non subir ou baixar en orde.
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ANEXO II
SOBRE VIAXES, EXCURSIÓNS, SAÍDAS DO CENTRO,…
1. A Dirección do Centro, previa consulta ós profesores e ó titor, poderá decidir a
non participación en viaxes ou outras actividades a aqueles alumnos cuxo
comportamento ou rendemento ao longo do curso non sexa o axeitado.
2. Os profesores non poden responsabilizarse daqueles alumnos que ao longo do
curso amosan un comportamento que contravén o Regulamento de Réxime
Interno.
3. O profesorado que debera ausentarse (por distintos motivos) da aula
determinará a tarefa que o alumnado deba realizar na clase durante a súa
ausencia. A tarefa, redactada por escrito, estará depositada co Coordinador
Académico e será recollida alí polo profesorado de garda, que supervisará a súa
realización. Unha vez finalizado o periodo lectivo, o profesorado de garda
recollerá esta tarefa e entregaralla ó Coordinador Académico, a quen o
profesor/a responsable pedirá para a súa corrección e avaliación.
4. Cando a actividade supoña un desprazamento fóra do Centro (excursións,
viaxes ou intercambios) a normativa será a seguinte:
a) Os alumnos-as seguirán as instruccións do profesorado en relación a
calquera aspecto da viaxe. En ningún caso e baixo ningún pretexto
desobedecerán as indicacións do profesorado, incluso cando o alumno-a
sexa maior de idade.
b) Os alumnos-as participantes nestas actividades respectarán as instalacións
dos hoteis, autobuses, museos e demais lugares que se visiten, cumprindo
en cada caso a normativa propia de cada un deles. Todo alumno-a que
resulte responsable do deterioro ou desaparición de algún ben deberá
facerse responsable da súa reposición íntegra, e poderá ser obxecto das
medidas correctoras que se consideren oportunas e que se contemplan
neste Regulamento. No caso de non poder identificar ó responsable do
deterioro, o custo do dano sufragarase a cargo do presuposto xeral da
viaxe.
c) Respectarán os horarios establecidos, tanto para o desenrolo das
actividades previstas como para o descanso no hotel. Durante o tempo de
estancia nos hoteis gardarase silencio, permitindo o descanso de tódolos
compoñentes do grupo e demáis residentes.
d) Durante o desenvolvemento das actividades os alumnos-as permanecerán
sempre en grupo, agás autorización expresa por parte do profesorado
acompañante.
e) O consumo e posesión de bebidas alcohólicas está proibido durante todo o
transcurso da viaxe. Considerarase especialmente grave a posesión e
consumo de bebidas alcohólicas nos hoteis.
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f) A participación nestas viaxes implica a realización por parte do alumnado
daquelas tarefas e visitas programadas e aquelas que sexan
encomendadas polo profesorado responsable.
g) Cando algún membro do alumnado infrinxa gravemente as normas de
comportamento, poñendo en risco o normal desenrolo da viaxe ou que se
negue a acata-las indicacións dos profesores, poderá ser enviado de volta;
neste caso serán os pais ou representantes legais do alumno-a quen se
fará cargo dos gastos extraordinarios que se xeneren por esta
circunstancia. Esta medida será aplicada inmediatamente con todo aquel
alumno/a que sexa encontrado/a en estado de embriaguez, ou afectado
polo consumo de calquera outro tipo de droga.
h) Calquera membro do alumnado que infrinxa as normas establecidas,
poderá ser sancionado, de acordo co disposto na corrección de condutas
deste Regulamento, ó seu regreso ó Centro. Os alumnos-as que desexen
participar neste tipo de actividades extraescolares, comprometeranse por
escrito con sinatura dos seus pais ou representantes legais a acatar esta
normativa en tódolos seus puntos; sen este requisito, o Centro poderá
denega-la participación do alumno-a neste tipo de actividade.
i) Os datos recollidos na inscrición da viaxe teñen por obxecto a axeitada
organización da actividade. Algúns datos deberán ser entregados nos
diferentes lugares que se visiten. Así mesmo, as fotografías tomadas
poderán ser expostas nas distintas publicacións do Centro como a memoria
escolar, axenda oficial, boletíns informativos, taboleiros, páxina WEB ....
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ANEXO III
REGULAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR
ÍNDICE
1.- BENEFICIARIOS
2.- ADMISIÓN
3.- RUTAS
4.- PARADAS E PUNTOS DE RECOLLIDA
5.- EMPRESA DE TRANSPORTE
6.- FUNCIÓNS DO ACOMPAÑANTE DO TRANSPORTE ESCOLAR
7.- FUNCIÓNS DA DIRECCIÓN DO CENTRO
8.- DEBERES DOS ALUMNOS/AS DO TRANSPORTE
9.- DEBERES DAS FAMILIAS OU TITORES LEGAIS
10.- CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA...
11.- MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS...
12.- MEDIOS E FORMAS DE DIFUSIÓN DO PRESENTE REGULAMENTO
ANEXO I

FICHA PARA O CONTROL DO ALUMNADO NO SERVIZO

Con data 28 xaneiro de 2016 foi presentado o
presente Regulamento do Transporte Escolar ó
Consello Escolar do Centro e foi aprobado.
O Director Xeral e Técnico

Asdo.

José Mª Santamaría Insua, crs.
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Art. 1 Beneficiarios
Son beneficiarios do servizo de transporte escolar todos aqueles alumnos-as que
estean matriculados no Centro.
Art. 2 Admisión
Os pais-nais ou titores legais dos alumnos-as que desexen beneficiarse do servizo
de transporte escolar deberanse poñer en contacto coa empresa Benito Abalo que
realiza este servizo.
Art. 3 Rutas
As rutas dos autobuses son:
VILAGARCIA e PONTECESURES
Art. 4 Paradas e puntos de recollida
CESURES

VILAGARCIA

Cordeiro-Ferreirós (Párase diante de Iglesia Parroquial
tres casas en paradas de carretera)
Gasolinera Vilagarcía
Fábrica de Ormadisa
As Carolinas
Bar Couceiro
Vilanoviña en Bar Samuel
Bar Gina
Cruce de A Goulla
Lugar A Charca
En Romai dúas paradas: unha en A Costa
Porta Raxoi
e outra en Tele Club.
Plazuela de Cesures
Casa Castaño
Ferretería as Rías
Redondo
Parada de Taxis de Valga
Medela – Entrada a Xanza
Carracedo diante da panadería

Art. 5 Empresa de Transporte
a) A empresa adaptarase ao horario lectivo do centro (nos meses de outubro a
maio, de 9:00 a 17:00 horas; nos meses de setembro e xuño será das 9:00 a
15:00 horas), anticipándose ao inicio das clases como máximo 10 minutos e
encontrándose no centro á hora da saída cunha marxe duns 10 minutos.
b) Garantirá a presenza do acompañante do transporte en tódolos vehículos
que o precisen segundo a normativa vixente.
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c) En caso de avaría dalgún vehículo a empresa adoptará as medidas de
seguridade oportunas, segundo cada circunstancia, de xeito que se garante
a seguridade do alumnado, avisando da situación á dirección do centro.
d) Presentará á dirección do centro, cando lle sexa requirida, a
documentación pertinente: tarxeta de transporte, seguro de circulación e
tarxeta de inspección técnica de cada un dos vehículos que realizan o
servizo público de transporte escolar.
e) Trasladar á dirección do centro cantas suxerencias considere para a mellora
do servizo.
f) Entregar ao alumnado a tarxeta onde conste ser usuario de transporte.
Art. 6 Funcións do acompañante do transporte escolar
Son obrigas do acompañante as seguintes:
a) Serán persoas maiores de idade idóneas para a realización do servizo e
distintas ao condutor e aos usuarios do servizo. Estarán acreditadas pola
empresa que presta o servizo.
b) Realizar os cursos de formación pertinentes.
c) Manter, durante a prestación do servizo, unha correcta imaxe tanto no seu
aspecto exterior (vestimenta, aseo, etc.) como no seu comportamento,
conservando sempre o comportamento e educación axeitado ante os
usuarios, as familias e persoal do centro educativo ou a empresa de
transporte.
d) Deberán levar posto un chaleco reflectante.
e) Non está permitido fumar durante a prestación do servizo.
f) Estar sempre acreditado como acompañante de transporte escolar.
g) Deberá presentarse na ubicación da primeira parada da ruta con unha
antelación mínima de 5 minutos da hora fixada para o comezo do traslado.
Estará a bordo do vehículo, desde a subida ao mesmo do primeiro alumno/a
ata a baixada do derradeiro. Ocuparán praza nas inmediacións da porta
central ou porta traseira, nunca nas primeiras filas.
h) Deberase encargar da recollida e acompañamento dos alumnos desde e ata
o interior do recinto escolar, cando polo menos a terceira parte ou máis
dos alumnos transportados, tivera unha idade inferior a 16 anos no
momento no que comezou o correspondente curso escolar.
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i) Non poderá realizarse o servizo de transporte sen a presenza do
acompañante que se encontre a bordo do vehículo, agás que a non
realización do transporte implicase un risco maior para os menores.
j) No caso de acudir o acompañante de maneira imprevista e sen tempo de
tomar medidas destinadas a supli-la súa ausencia, o condutor valorará a
situación en concreto e decidirá en consecuencia a realización do
transporte cando poida existir risco para os usuarios do servizo que
esperan.
k) Deberá coñece-la situación e funcionamento dos mecanismos de seguridade
do vehículo, debendo solicitar ao condutor a información necesaria para
efectua-la comprobación regular sobre os mecanismos de seguridade
(sinalización, extintores, martelos rompe-lúas, funcionamento do ABS,
freos, luces e portas, medidas de emerxencia e evacuación do vehículo).
l) Comprobar que o botiquín de emerxencia está ben equipado, en perfecto
estado e é revisado con regularidade.
m) Coñecer, cumprir e facer cumpri-la normativa vixente do transporte
escolar.
n) Verificar que o alumnado coloca de forma adecuada as bolsas e mochilas
garantindo a seguridade, sen ocupa-lo corredor central e evitando as caídas
de altura.
o) Coidar do alumnado durante toda a ruta, especialmente á hora de subir e
baixar do autobús, axudando na subida e baixada do vehículo ao alumnado
de menor idade e a aqueles que teñan dificultades motrices ou sensoriais.
p) Velar polos alumnos/as no caso de que por algunha circunstancia tiveran
que baixar do autobús, reuníndoos en sitio seguro e a distancia prudencial
do mesmo con obxecto de eludir posibles perigos que xurdan por manobras
dos vehículos. No caso de avaría permanecerá no autobús coa pasaxe.
q) Asegura-lo cumprimento das normas de uso e utilización do vehículo por
parte do alumnado.
r) Impedi-lo consumo de alimentos por parte dos usuarios do servizo.
s) Comprobar, vixiar e coida-lo correcto comportamento do alumnado
transportado dentro do vehículo, así como ao vehículo, non producindo
danos ou deterioros no mesmo, evitando actitudes incorrectas e molestias
ao condutor/a.
t) Unha vez finalizado o transporte, revisarase o interior do autobús para
verificar que non queda ningún estudante ou non existen obxectos
abandonados.
u) Controlar, mediante un listado facilitado previamente pola empresa, que
só os alumnos/as autorizados utilicen o servizo.
páx. 80

REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR – CPR. PLURILINGÜE SAN FERMIN – PP. SOMASCOS

v) Colaborar cos profesores, coordinador académico e director do centro.
w) Colaborar coa dirección do centro no control e toma de datos que poden
redundar nunha mellora do servizo de transporte, así como informar á
dirección do centro sobre calquera alteración levada a cabo no traxecto.
x) Baixar o primeiro en cada parada e comprobar que non vén ningún
vehículo, respectando os sinais verticais e horizontais colocados na vía ou
calzada e indicará o momento axeitado do acceso e abandono do vehículo,
prestando atención á circulación e comprobará que o condutor utilice as
luces de emerxencia durante as paradas.
y) Non permitir nunca que os usuarios do servizo crucen a rúa por diante ou
por detrás do autobús, sen mirar antes e comprobar que non ven ningún
vehículo, respectando os sinais verticais e horizontais colocados na rúa ou
calzada, debendo en todo caso encabezar a marcha ou cruzar a calzada
acompañando os usuarios do servizo.
No caso de parada obrigatoria por avaría deberá:
a) Garanti-la seguridade dos usuarios do servizo.
b) Manter a calma e tranquilizar aos usuarios do servizo.
c) Informar inmediatamente á dirección do centro.
d) Permanecer no autobús coa pasaxe.
No caso de accidente deberá:
a) Manter a calma e tranquilizar ao usuario do servizo.
b) Valorar os posibles danos físicos e protexer os accidentados, socorréndoos
en función dos coñecementos sobre primeiros auxilios. Non facer nada que
poida prexudicar a saúde dos feridos.
c) Informar aos servizos sanitarios máis achegados.
d) Comunicar o accidente á dirección do centro, a efectos de notificar o
accidente aos pais dos usuarios do servizo ou responsables autorizados.
e) Procurar que o autobús non dificulte o paso doutros vehículos.
No caso de enfermidade dun alumno/a deberá:
a) Manter a orde e tranquilidade no vehículo.
b) Valora-la enfermidade do alumno/a e terminar o servizo con normalidade
se ó seu xuízo e en función dos coñecementos sobre primeiros auxilios a
enfermidade non é grave, comunicando a situación ao chegar ao punto de
destino ao director do centro ou persoa designada por este e aos pais do
escolar ou responsables autorizados.
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c) Se ó seu xuízo e en función dos coñecementos sobre primeiros auxilios a
enfermidade é grave, deberá informar aos servizos sanitarios e comunica-la
situación á dirección do centro, a efectos de notificala aos pais dos
usuarios do servizo ou responsables autorizados.
d) Comprobar que só existe un ocupante por asento.
e) Non permitir aos usuarios do servizo estar de pé.
f) Non consentir máis usuarios do servizo que prazas autorizadas.
Art. 7 Funcións da dirección do centro
a) Esixir á empresa adxudicataria do servizo de transporte escolar a existencia
de medios técnicos, humanos e da organización necesaria para a prestación
do servizo público, verificando coa periodicidade necesaria que os
vehículos que prestan o servizo se corresponden en número e identidade
cos autorizados no correspondente expediente. A emisión de certificación
de conformidade e adecuación do servizo estará condicionada á citada
comprobación.
b) Tramitar, regular e puntualmente, cantas incidencias poidan xurdir no
desenrolo do servizo emitindo a certificación correspondente.
c) Propor posibles modificacións que conveña introducir para o bo desenrolo
do servizo.
d) Comunicar á empresa o calendario lectivo e períodos festivos a comezo de
cada curso escolar.
e) Revisar periodicamente a tarxeta de transporte, o seguro de circulación e a
tarxeta de inspección técnica de cada un dos vehículos que realizan o
servizo público de transporte escolar. No caso de que presenten algún tipo
de irregularidade, comunicar ao Organismo competente da Xunta de Galicia
para que adopte as medidas oportunas.
f) Entregar aos acompañantes de cada autobús a información sobre: listado
do alumnado, caderno para anotar incidencias e competencias e funcións
da figura do acompañante.
g) Informar o alumnado e as súas familias sobre as normas específicas para o
uso do transporte escolar.
h) Resolver conflitos que xurdan entre os alumnos e aplicar, se fora necesario,
medidas de corrección de conduta que favorezan a convivencia.
i) Difundi-lo presente regulamento entre os membros da comunidade
educativa que se benefician do servizo.
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Art. 8 Deberes dos alumnos-as do transporte escolar
a) Os usuarios do transporte deben subir ó autobús ao finalizar o período
lectivo ou de actividades complementarias ou extraescolares, agás se traen
unha autorización escrita dos pais, nais ou titores legais que exprese o
contrario. Nestes casos, a responsabilidade do alumnado pasaría a cada
familia.
b) Cumprirán estritamente os horarios do servizo, tanto á ida como á volta do
centro.
c) Deberán facer uso do transporte escolar, tanto para ir ao centro como para
voltar. As ausencias deberán ser xustificadas ao acompañante de cada
vehículo. Considéranse faltas xustificadas: enfermidade grave do
alumno/a ou dun familiar, enfermidade leve, morte dun familiar,
expulsión cautelar, deberes inexcusables (Citación xudicial...).
d) Durante o tempo do transporte escolar, o alumnado estará suxeito á
normativa que establece o presente regulamento que forma parte do
Regulamento de Réxime Interno do Centro, o cal deben coñecer e
respectar.
e) Levar consigo o carné do transporte dado pola empresa, podendo ser
requirido en calquera momento por calquera persoa.
f) O alumnado deberá estar na parada asignada con anterioridade á hora
acordada para a chegada do autobús, de tal xeito que non se altere o
percorrido habitual da ruta.
g) Deberá manter en todo momento, un comportamento axeitado, falar en
ton moderado, respectando a tódolos membros presentes así como ao
propio vehículo, non producindo danos ou desperfectos no mesmo. Non
molestarán ni distraerán a atención do condutor.
h) Non está permitido consumir alimentos, así como fumar nin tomar calquera
tipo de substancia ilegal no interior do autobús.
i) Baixo ningún concepto, está permitido manipula-los mecanismos de
seguridade do vehículo (extintores, cinturóns de seguridade, martelos
rompelúas,…).
j) Non está permitido, tanto nas paradas como durante o transporte, abri-las
ventás, saca-la cabeza polas mesmas, arroxar obxectos ao exterior, ir de pé
nos asentos, correr polo corredor, sentarse no chan ou escalóns do autobús.
k) Deberase subir ou baixar do vehículo de xeito ordenado e coa compostura
axeitada. Ademais, deberase tomar asento de xeito correcto e sen poñer os
pés no asento dianteiro ou sacalos ao corredor. A mochila así como
calquera outro material que poida transportar, manterase nos pés ou no
colo.
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l) Terase unha actitude de respecto cara os demais compañeiros-as. Este
respecto debe ser tanto de palabras (alcumes-insultos...), como de xestos e
de accións.
m) Deberán seguir en todo momento as instrucións que marca o condutor do
autobús ou acompañante, responsable do cumprimento das normas de
convivencia dentro do autobús.
Art. 9 Deberes das familias ou titores legais
a) Avisa-lo acompañante e/ou condutor ou o centro no caso de non facer uso
do servizo en calquera momento.
b) Procurar que o alumnado ó seu cargo se presente na parada con
anterioridade á hora acordada para a chegada do autobús, de tal maneira
que non se altere o percorrido habitual da ruta.
c) Recordar aos fillos/as as normas de convivencia no transporte escolar.
d) Manter un trato respectuoso con condutores, acompañantes e estudantes.
e) Responsabilizarse do coidado dos seus fillos/as ata que accedan ó autobús e
desde que baixan del.
f) Comunicar o antes posible, calquera modificación referida ó domicilio
habitual e, sobre todo, aos teléfonos de contacto (tanto á dirección do
centro como á empresa que realiza o servizo).
g) Comunicar á dirección do centro calquera incidencia relacionada co
transporte escolar.
h) Asumi-los custos de reparación daqueles danos materiais que causaran os
seus fillos/as aos vehículos.
i) Poñerse de acordo coa dirección do centro cando os fillos por calquera
circunstancia non colleran o autobús cando rematan as clases.
j) Coñecer e respectar este regulamento.
Art. 10 Condutas contrarias ás normas de convivencia no transporte escolar
a) Perde-lo autobús escolar voluntariamente e faltar, sen xustificar, de
maneira reiterada.
b) Non permanecer sentado e co cinturón de seguridade posto, se o houbera,
durante o traxecto.
c) Abri-las xanelas, saca-la cabeza polas mesmas, arroxar obxectos ao
exterior, ir de pé, correr polo corredor do autobús, sentarse no chan ou
escaleiras do autobús.
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d) Molestar ou distrae-la atención do condutor, así como perturbar ou
molestar aos outros alumnos/as.
e) Desobedece-las instrucións do acompañante ou condutor.
f) Agredir física ou verbalmente a calquera usuario do transporte.
g) Berrar durante o transporte.
h) Consumir alimentos así como fumar ou consumir substancias ilegais no
interior do autobús.
i) Insultar ou atentar contra a dignidade dos compañeiros, condutor e
acompañante.
j) Causar danos ó vehículo. Segundo o grao de desfeita e intencionalidade,
pódese considerar unha falta de conduta de carácter leve, grave ou que
prexudique gravemente a convivencia.
k) Manipula-los mecanismos de seguridade do vehículo.
l) Substraer as pertenzas dos usuarios do transporte, acompañante e/ou
condutor, así como calquera outro material que se encontre no vehículo.
m) Cometer actos que poidan afecta-la seguridade do transporte, así como dos
usuarios dos mesmos.
n) Calquera outra incidencia voluntaria que perturbe o normal desenrolo do
servizo escolar. Segundo o grao de intencionalidade e do acto en si, pódese
considerar de falta leve, grave ou moi grave.
o) Se se presentaran situacións de incumprimento ó presente regulamento, a
acompañante deberá informar inmediatamente por teléfono ou por escrito
á dirección do centro, quen, asesorada pola Comisión da Convivencia,
imporá as medidas correctoras correspondentes.
Art. 11 Medidas correctoras das condutas contrarias ás normas de convivencia
no transporte escolar.
As faltas corrixiranse segundo o Regulamento de Réxime Interno.
As faltas tipifícanse como:


Leves: sancionaranse directamente con amoestación ‘verbal’ ou por
escrito, realización da tarefa correspondente e notificación á familia.



Faltas Graves: sancionaranse coa perda temporal do dereito á utilización
do Servizo de transporte, por un máximo de tres días, así mesmo
notificarase previamente á familia para o seu coñecemento e presentación
das alegacións que estimen pertinentes.
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Faltas moi graves: sancionaranse coa suspensión definitiva do dereito á
utilización do servizo de transporte, tendo que responsabilizarse a familia
do alumno para o traslado do alumno ó centro pola súa conta.

Art. 12 Medios e formas de difusión do presente Regulamento
a) A través da páxina web do centro.
b) Mediante reunións cos usuarios e as súas familias.
c) A través de circulares informativas.
d) Entregando un resumo cos aspectos mais relevantes deste regulamento aos
usuarios do servizo ao inicio de cada curso escolar.
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ANEXO I
FICHA PARA O CONTROL DOS ALUMNOS NO SERVIZO DE TRANSPORTES
CPR PLURILINGÜE SAN FERMIN

LISTADO AUTOBÚS (ruta)____________

PP. SOMASCOS
Rúa Fermín Mosquera, 2
36650 Caldas de Reis (PO)

SEMANA DO ___ AO ____ DO MES DE : __________ 20___

LUNS
Nome e apelidos

IDA

VOLTA

MARTES
IDA

VOLTA

MÉRCORES
IDA

VOLTA

XOVES
IDA

VENRES

VOLTA

IDA

OBSERVACIÓNS:

Caldas de Reis a ___ de ____________________ de _________.
Acompañante: ________________________________________

Asdo.: _____________________________
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