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INTRODUCCIÓN 

 

O plan de convivencia é un instrumento que permite concienciar e sensibilizar a todos 

os sectores da comunidade educativa na tarefa de adquirir as ferramentas necesarias que nos 

axuden a todos a convivir desde o respecto a cada persoa, desde a diversidade e as diferenzas 

e os valores do Evanxeo.  

 

A necesidade de elaboración dun Plan de convivencia coma un dos elementos básicos 

do Proxecto Educativo do Centro é un  aspecto que se recolle na Lei orgánica de educación 

(LOE)asi como na Lei  4/2011 do 30 de Xuño de Convivencia e participación da comunidade 

Educativa, recollida no DOG o 15 de Xullo. 

 

Serve para concretar a organización e o funcionamento do centro en relación coa 

convivencia e establécense as liñas xerais dun modelo a adoptar, os obxectivos a acadar, as 

normas que o regulan e as actuacións a realizar para a consecución dos obxectivos propostos. 

 

O enfoque do plan de convivencia do Centro ten unha visión construtiva e positiva, 

polo que as actuacións van encamiñadas ao desenvolvemento de comportamentos axeitados 

para convivir mellor e resolver os posibles conflitos a través da participación, dunha boa 

comunicación e da prevención de problemas de conduta. Por todo isto, elaboráronse unhas 

regras de boa convivencia, e unha normativa que deben regular o funcionamento do colexio. 

 

A resposta educativa do equipo directivo e do profesorado no centro é a de promover a 

participación do alumnado a través do diálogo, o respecto e a comunicación coa finalidade de 

resolver calquera conflito que puidera xurdir. Asemade preténdese mellorar a convivencia 

entre todos os integrantes da comunidade educativa. 

 

Entendemos a convivencia como parte da aprendizaxe. Non consideramos a 

convivencia como unha mera aplicación de medidas disciplinarias, senón coma un dos 

obxectivos da educación. 

 

A nosa proposta é fomentar os valores democráticos para a convivencia: a tolerancia, a 

igualdade, a xustiza, a aceptación da diversidade, a resolución de conflitos de forma pacífica 

en todas as etapas. 

 

Aprender a convivir constitúe unha das condicións que ten máis relación co éxito do 

ensino e da aprendizaxe, neste senso, é fundamental para a tarefa de educar que o proxecto 

educativo se enriqueza conforme ao noso ideario de modelo de convivencia que queremos, e 

transmitir aos nosos alumnos no seu proceso de formación e aprendizaxe. 

 

O carácter propio, a nosa identidade como Fundación Educativa Santo Domingo, 

ofrece unha alternativa para ensinar e aprender a convivir.  
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NORMAS DE CONVIVENCIA DO COLEXIO FESD SANTO DOMINGO A 

CORUÑA 

 

 

As normas de convivencia do Centro definen as características das condutas que se deben 

promover para lograr: 

 

a) A formación integral da persoa de acordo cunha concepción cristiá do ser humano, da 

vida e do mundo. 

b) Os fins educativos do Centro, no desenvolvemento do Carácter propio da FESD e do 

Proxecto educativo do centro. 

c) O desenvolvemento da comunidade educativa como responsable da tarefa de vivir e 

animar o noso Proxecto educativo-pastoral. 

d) Un bo ambiente educativo e de relación no Centro. 

e) O respecto aos dereitos de todas as persoas que participan na acción educativa. 

f) O desenvolvemento das capacidades de solidariedade, xustiza e busca da verdade. 

 

Son normas de convivencia do Centro: 

 

a) O respecto á integridade física e moral e aos bens das persoas que forman a 

comunidade educativa e daquelas outras persoas e institucións que se relacionan co 

Centro con ocasión da realización das actividades e servizos do mesmo. 

b) O respecto ante a diversidade e a non discriminación. 

c) A corrección no trato social, en especial, mediante o emprego dunha linguaxe correcta 

e educada. 

d) O respecto ás normas de organización, convivencia e disciplina do Centro. 

e) O interese por desenvolver o propio traballo con responsabilidade. 

f) O respecto polo traballo e función de todos os membros da comunidade educativa. 

g) A cooperación nas actividades educativas ou de convivencia. 

h) A boa fe e a lealdade no desenvolvemento da vida escolar. 

i) O coidado no aseo e imaxe persoal e a observancia das normas do Centro sobre esta 

materia. 

j) A actitude positiva ante os avisos e correccións. 

k) A adecuada utilización do edificio, mobiliario, instalacións e material do Centro, 

conforme o seu destino e normas de funcionamento, así como o respecto á reserva de 

acceso a determinadas zonas do Centro. 

l) En xeral, o cumprimento e o respecto dos deberes que se sinalan na lexislación vixente 

e no  presente Regulamento aos membros da comunidade educativa e de cada un dos 

seus estamentos, especialmente os derivados do Carácter Propio da FESD e do 

Proxecto educativo do Centro. 

m) Da mesma maneira, o claustro de profesores e PAS velarán polo cumprimento das 

normas de convivencia, propias de cada etapa, establecidas polo Equipo directivo e a 

Comisión de convivencia do mesmo. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

3 

 

 

 

A. NORMAS NO CENTRO 

 

- A comunidade educativa disporá dun centro limpo e ben conservado. 

 

- Todos os membros da comunidade educativa preocuparanse de manter a limpeza e a 

orde nas dependencias do Centro. 

 

- Os que ensucien ou tiren papeis ou outros obxectos ao chan nas aulas, corredores, 

patios ou vestiarios estarán obrigados a limpalo e recollelo inmediatamente. No caso de se 

negaren, tras valorar a situación, o director pedagóxico ou o xefe de estudos imporán a 

sanción correspondente, que necesariamente incluirá a colaboración no mantemento e limpeza 

do Centro no xeito que se estime convinte. 

 

- Calquera desperfecto que se produza no Centro ou no seu mobiliario, deberá ser 

reparado polo causante ou deberá correr cos gastos de reparación e se procedera, asumirá a 

sanción que lle impoña o órgano competente. 

 

- Os carteis e avisos colocaranse nos taboleiros de anuncios situados no vestíbulo e nas 

aulas. O uso dos taboleiros de anuncios do Centro deberá ser autorizado pola Xefatura de 

estudos ou Dirección Pedagóxica. 

 

- O mesmo que as aulas, os corredores, escaleiras e demais depedencias do centro, 

consideraranse espazos de respectuosa e ordenada convivencia, sancionándose polo tanto, 

toda conducta que sexa contraria. As sancións serán establecidas polo titor, xefe de estudos ou 

director pedagóxico a proposta de calquera profesor que perciba a devandita conduta. 

 

- A circulación por corredores e escaleiras farase de modo correcto. Non son polo tanto  

admisibles as carreiras, berros, asubíos, nin sentarse no chan, pelexarse, cuspir, facer ruídos 

ou facer xestos polas ventás das portas que dan acceso ás aulas. 

- O alumnado absterase de practicar xogos, individuais ou colectivos que dificulten ou 

impidan a normal circulación polos corredores. 

 

- Non se pode permanecer, en ningún caso, nos corredores durante o horario lectivo, nin 

nos cambios de clase. 

 

- Non se permitirá repartir invitacións para celebrar os aniversarios dos alumnos en 

ningunha dependencia do centro. 

 

- Se é necesario un traslado de grupo na clase, farase sempre acompañado polo 

profesorado correspondente  garantindo a orde e o silencio. Co fin de axilizar o traslado, os 

profesores/as deberán informar con antelación aos alumnos do material que van utilizar. O 

profesor  será o encargado de pechar a porta da aula. Ningún alumno poderá retornar só á aula 

para recoller algún material de traballo. 

 

- Cando un grupo teña que abandonar a súa aula habitual para recibir clase nunha aula 

específica (Música, Tecnoloxía, Informática, Plástica, Ximnasio, Audiovisuais, etc..), nunha 
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aula de desdobre ou outras dependencias, cada alumno/a levará as súas pertenzas co fin de 

evitar subtraccións. O profesor será o encargado de abrir e pechar a aula correspondente. 

 

- Para previr un uso incorrecto das instalacións e a subtracción de pertenzas, o alumnado 

abandonará necesariamente as aulas durante o recreo e non poderá regresar ata que este 

finalice. O alumno poderá permanecer na aula soamente no caso de autorización por unha 

lesión, e estará acompañado se é necesario, por un só compañeiro/a. 

- No caso de que haxa alumnos desenvolvendo actividades doutras materias no patio 

durante as horas nas que se imparte Educación Física, as devanditas actividades non se 

poderán realizar nos espazos destinados cando o profesor de EF estea impartindo a devandita 

materia, nin ocasionarán barullo ou distracción. 

 

 

 

B. ACCESO E ASISTENCIA AO CENTRO 

 

Existen dúas portas de acceso ao Centro: 

 

- Porta de Maestranza (entradas de Infantil-Primaria e transporte escolar) 

- Portas situadas na Praza Santo Domingo (entradas de Infantil-Primaria e ESO-BACH) 

 

Non está permitido o acceso dos pais, nais ou acompañantes dos alumnos/as ao patio nas 

entradas e saídas; agás naqueles casos nos que o Equipo directivo o permita. 

 

 As portas de acceso ao recinto do Centro (porta de Maestranza e vestíbulo) 

permanecerán sempre pechadas e, pola contra, estarán sempre vixiadas. 

 

 En Infantil e Primaria o horario e vixilancia das entradas ao Centro será como segue: 

 

 Dez minutos antes de que soe a sirena, haberá tres persoas de vixilancia no patio e 

portas (vestíbulo e porta de Maestranza). Polo tanto, nos meses de setembro e xuño abrirase ás 

9:05 h e pecharase no momento en que toque a sirena (9:15 h). De outubro a maio, abrirase ás 

9:10 h e pecharase ás 9:20 h (sirena). 

 

 Do mesmo xeito, ás 15:15 h abrirase a porta dos autobuses e a do vestíbulo, e ademais 

haberá outra persoa a maiores encargada da vixilancia do patio nese tempo, pechándose as 

dúas portas dez minutos máis tarde (15: 25 h), coincidindo co toque da sirena. 

 

 En Infantil e Primaria as entradas e saídas realizaranse de maneira ordenada, formando 

cada curso unha fila independente acompañados do profesor correspondente. A circulación 

por corredores e escaleiras farase de modo correcto. O alumnado absterase de practicar xogos, 

individuais ou colectivos que dificulten ou impidan a normal circulación polos corredores. En 

ningún caso se poderá permanecer nos corredores durante o horario lectivo, nin nos cambios 

de clase. 

 

 En ESO e Bacharelato pasados 5 minutos despois do toque da sirena, as portas de 

acceso ao patio desde o vestíbulo e as de acceso ás escaleiras deberán estar pechadas. Disto 

será responsable a persoa de recepción ou outra persoa delegada para tal función. 
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 Os alumnos/as de ESO deben estar no centro ás 8:25h da mañá. As clases comezarán 

ás 8:30 h e finalizarán ás 13:30 h. Polas tardes, os días que haxa clase (luns, mércores e 

xoves) o horario de acceso ao colexio será ás 15:35 h e ás 15:40h empezarán as clases. O 

remate das clases será, os luns ás 18:10 h e os mércores e xoves ás 17:30h. 

 

  En Infantil e Primaria respectaranse os horarios de entrada e saídas para garantir a 

orde: 

 -De outubro a maio tocará a sirena ás 9:20 h e o “Proxecto multiactividade” comezará 

ás 12:30 h. A persoa que estea na aula ten que esperar a que chegue o relevo seguinte. 

 

-Pola tarde a sirena tocará ás 15:25h e a saída  será ás 17:15h, empezando polos 

alumnos de Infantil que sairán 5 minutos antes (17:10h) 

 

Colocaranse carteis no vestíbulo para informar das portas de entrada e recollida dos 

alumnos. 

 

As horas de entrada, saída, recreos e final da clase, serán notificados por sirena, que 

será un asubío non superior a tres segundos. 

 

O alumno/a que chegue despois da hora atopará as portas do vestíbulo pechadas. 

Deberá pasar por Recepción, onde quedará rexistrado o seu nome, curso ao que pertence e a 

hora de chegada no Libro de rexistro de entradas. Os alumnos de Infantil-Primaria 

incorporaranse á súa aula acompañados por persoal do Centro, así como o resto dos alumnos 

que precisen axuda por padecer algunha lesión ou por calquera outra circunstancia que así o 

requira. 

 

O profesor de aula anotará a hora de entrada e o alumno amosará a notificación de 

retraso (no caso de que a teña) para que o titor proceda á súa xustificación ou non. O alumno 

deberá entregar a devandita notificación ao titor, e no caso de que o día que se ausente se 

levara a cabo unha proba escrita no seu curso, deberá entregar unha copia ao profesor 

correspondente (ou  informalo de que a falta está xustificada e a ten o titor). 

 

  Non entrar na clase estando no centro por quedarse no corredor ou nos wc será 

sancionado. 

 

 Considérase retraso de aula sempre que o alumno/a entre na clase despois do profesor. 

 

O retraso considérase xustificado cando se aporte a documentación ou alegación 

correspondente por parte do alumno/a ou a persoa que o acompañe e estea previsto dentro das 

causas xustificables aprobadas polo Equipo directivo do centro. 

 

 En cada notificación deberá aparecer a data ou datas da ausencia ou ausencias, a data 

da realización da notificación, o nome e apelidos do alumno, o motivo da ausencia, o nome e 

apelidos da nai, pai ou titor legal e a firma. 

 

 Cando unha parte do grupo realice unha actividade que requira a saída do centro, os 

que non participen teñen a obriga de asistir á clase. 

 

Os titores levarán control diario das follas de asistencia e vixiarán as faltas de aula, 

avisando no mesmo día á familia se non o notificaron previamente polas canles establecidas. 
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No caso de que a ausencia estivese prevista, os pais deberanse poñer en contacto co centro 

con anterioridade mediante nota escrita ou contacto telefónico. No caso desta última opción, 

o alumno achegará a notificación por escrito o primeiro día de volta ao colexio e entregaralla 

ao titor. 

 

As notificacións por faltas de asistencia argumentaranse en causas de forza maior e nunca 

baixo o criterio arbitrario dos pais ou titores legais. 

 

En todos os casos aplicarase o plan de absentismo aprobado polo Equipo directivo. 

 

O Director pedagóxico e o coordinador de convivencia terán entrevista persoal cos pais do 

alumno para reconducir a situación á normalidade. 

 

En ESO-Bacharalato,no caso de que o alumno se ausente de maneira inxustificada do 

colexio, avisarase urxentemente aos pais. Unha vez que o alumno retorne ao centro, o titor 

pediralle explicacións pola causa da ausencia, comunicarallo ao Xefe de estudos para impoñer 

a sanción ao respecto e avaliar posibles solucións para evitar que se repita. O titor, 

coordinador de convivencia ou xefe de estudos terán entrevista persoal para avaliar a situación 

e informar aos pais. 

 

A ausencia dun alumno/a a unha proba específica de avaliación deberá ser comunicada 

con antelación. Se esta ausencia estaba prevista, e necesariamente xustificada con 

documentación, o profesor/a poderá facer unha nova proba o mesmo día ou seguintes á 

chegada do alumno. No caso dunha nova ausencia, aínda sendo xustificada, non se repetirá a 

proba. O profesor pode considerar que o número de notas presentes na avaliación é suficiente 

e optar por non realizar a proba escrita. De calquera maneira, os procedementos de avaliación 

así como o número mínimo de notas para que un alumno poida ser avaliado estará recollido a 

principios de curso nos criterios de avaliación. 

 

O alumnado que se atope enfermo non poderá acudir ao centro únicamente para realizar 

probas específicas de avaliación, para evitar un empeoramento da súa saúde e posibles 

suspicacias por parte do resto dos compañeiros. 

 

O alumno que falte á clase por causa xustificada ou inxustificada, debe solicitar ao 

delegado/a as tarefas e traballos do día ou días de absentismo, e poñerase de acordo co 

profesor de cada materia, se procede, para a súa entrega. No caso de Infantil e 1º e 2º ciclo de 

Primaria, serán os titores os que faciliten os medios necesarios para que os alumnos recuperen 

a materia no día de ausencia ao colexio. 

 

Cada titor levará un seguimento estatístico das faltas de puntualidade e ausencias. 

 

O alumnado non poderá ausentarse do centro durante o horario lectivo, agás causa 

xustificada que o titor ou Xefe de estudos valorará coa previa notificación dos pais ou titores 

legais. A devandita notificación deberá ser entregada ao titor. 

 

Os pais e nais de alumnos de ESO-BACHARELATO que acudan ao centro, serán 

recibidos/as nos despachos ou na Sala de visitas. Absteranse de acceder ás aulas ou outras 

zonas. 
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Ningunha persoa allea ao centro terá acceso ás aulas e corredores durante o horario lectivo 

agás os días declarados de “portas abertas”, con autorización previa do Equipo directivo. 

 

 

 

 

C. SAÍDAS DO CENTRO 

 

Para os alumnos de Infantil e Primaria é necesario unha autorización firmada polo pai, nai 

ou titor legal no caso de que á saída do centro fose recollido por unha persoa allea a eles. 

Nesta autorización farase constar o nome, apelidos e DNI da persoa autorizada.  

 

No caso de que un alumno de Infantil ou Primaria se teña que ausentar do centro durante o 

horario lectivo, a persoa autorizada para recollelo deberá firmar e anotar o seu DNI na folla de 

rexistro destinada a tal efecto en Información. Para os cursos superiores será a persoa 

encargada de Información a que rexistre a hora de saída. 

 

É necesaria autorización asinada polo pai, nai ou titor legal para aqueles alumnos que 

saian sos do colexio. 

 

 

D. ACCESO Á AULA 

 

Os alumnos de ESO- BACH accederán ao patio ou ás aulas polas escaleiras que 

comunican co portalón verde que se abrirá soamente cando soe a sirena. O encargado de abrir 

será un dos profesores que estean asignados ao patio esa semana. Durante o tempo restante 

permanecerá pechado. En ningún caso os alumnos subirán polas escaleiras situadas ao lado do 

teatro, xa que son de utilización exclusiva de Infantil, salvo excepcións ocasionais. 

 

No caso de que algún alumno de Primaria-Infantil saia ou entre polas escaleiras que 

comunican co portalón, deberá facelo acompañado dun responsable. Evitarase en todo 

momento que os alumnos ESO-BACH se mesturen cos alumnos de Infantil e Primaria. 

 

Os alumnos/as de Infantil-Primaria accederán ao patio e á aula polo portalón verde que 

se abrirá soamente cando soe a sirena. Unha vez formadas as filas despois de tocar a sirena, os 

alumnos de Infantil-Primaria accederán ás aulas en orde e precedidos polos seus profesores, 

que serán os encargados de abrir as portas de acceso correspondentes para cada grupo. O 

encargado de abrir será o profesor que primeiro sube a súa fila á aula e o último en subir será 

o encargado de pechala. Durante o tempo restante permanecerá pechada. 

No caso de ESO-BACH serán os profesores que estean de garda os encargados de facelo. 

 

En cada unha das entradas e saídas diarias dos alumnos de Infantil-Primaria, deben 

subir e baixar en filas. Unha vez rematado o período lectivo da mañá (12:30h) cada profesor 

acompañará en fila aos seus alumnos ata os destinos pertinentes (biblioteca, bus, comedor). 

Do mesmo xeito farase ás 17:15h. 

 

Nas aulas de Infantil e Primaria, o profesor abrirá as aulas a primeira hora da mañá  e 

as de ESO-BACH atoparanse abertas para facilitar a entrada dos alumnos/as. Durante o resto 

da xornada lectiva cando o grupo se ausente da aula, as portas pecharanse co fin de evitar 
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algún dano. Estas serán pechadas polo profesor que imparta a hora previa ao recreo e a última 

hora da mañá ou da tarde. 

 

Coa finalidade de garantir un movemento fluído e ordenado polas instalacións do 

Centro, establécense as pautas que regulan os desprazamentos destes colectivos para acceder e 

saír das aulas. O acceso e saída das aulas para os diversos cursos realizarase atendendo ao 

seguinte cadro: 

 

3 años   Porta do vestíbulo 

INFANTIL 
PORTA VERDE (de acceso a zona 

de despachos) 

1º PRIMARIA PORTALÓN VERDE 

2º PRIMARIA PORTALÓN VERDE 

3º y 4º PRIMARIA 
PORTA VERDE (de acceso á 

igrexa) 

5º PRIMARIA PORTALÓN VERDE 

6º PRIMARIA PORTALÓN VERDE 

Nivel  Porta 

1º ESO PORTALÓN VERDE 

2ºESO PORTALÓN VERDE 

3ºESO PORTALÓN VERDE 

4ºESO PORTALÓN VERDE 

BACHARELATO PORTALÓN VERDE 

 

 

 

De maneira xeral, queda prohibido o acceso por calquera outra vía distinta á establecida para 

cada etapa. 

 

O tránsito polos corredores xa está delimitado por letreiros indicativos. 

 

Calquera profesor do Centro poderá apercibir ao alumno que non cumpra estas 

normas, anotar o nome e curso e comunicarllo ao titor ou xefe de estudos. 

 

 

 

E. NORMAS DE AULA 

 

Será obrigatorio o uso da axenda escolar da Fundación para todos os alumnos desde 1º 

Educación primaria ata 4º ESO. A axenda servirá como medio de comunicación académica 

entre titores e pais e será unha ferramenta para o desenvolvemento do plan titorial-pastoral. 

 

O alumnado disporá dunha aula limpa e ordenada. É tarefa do grupo que a ocupa 

habitual ou ocasionalmente, procurar que esa orde se manteña ao final da clase. Cada profesor 

velará tanto a última hora da mañá ou da tarde para que iso se cumpra. 
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Terase especial coidado coas pertenzas e os traballos individuais ou colectivos que se 

atopen na aula e no corredor. 

 

Cada titor/a de maneira xeral ou calquera profesor/a na súa sesión da clase, establecerá 

o lugar que debe ocupar cada alumno/a. O titor comunicará a cada profesor quen pode 

necesitar algunha localización en particular e as causas que así o aconsellan. 

 

Os alumnos permanecerán correctamente sentados no lugar asinado gardando o debido 

decoro e compostura, así como unha correcta hixiene postural. 

 

Os gastos de reparación  de calquera dano intencionado ou debido a un uso non 

correcto (pintadas, desconchóns, etc) que se produza na aula, ou no seu mobiliario,en 

presenza dun profesor, serán asumidos polos pais ou titores legais do alumno/a. Se o dano é 

intencionado producirá as sancións estipuladas. 

 

Cando a última hora lectiva da mañá e/ou da tarde, se vaia realizar fóra da aula 

ordinaria, esta deberá quedar perfectamente recollida, e o alumno/a xa levará consigo todo o 

material que necesite para o día seguinte. Deste xeito evitarase ter que acceder de novo á súa 

aula, que de facelo, atopará pechada. 

 

O alumnado permanecerá dentro da aula entre unha clase e a seguinte, se non debe 

acudir a unha aula específica ou de desdobre. Non se permitirá saír ao baño no cambio de 

clase, agás excepcións debidamente xustificadas. No caso de que o profesor lle dese permiso e 

o alumno/a non volvese cando se vai facer o cambio de clase, o profesor deberá esperar ao 

alumno xa que é responsable do mesmo. Nas etapas de ESO-BACH cada profesor anotará na 

folla de rexistro de aula quen se ausenta e notificará na mesma folla os motivos por escrito. 

 

 

Para facilitar o traballo do persoal de limpeza ao remate da xornada escolar, o 

alumnado deixará todas as mesas colocadas en orden e as cadeiras metidas debaixo delas. O 

profesor/a que imparte a última sesión na aula é o responsable do cumprimento desta norma. 

Ningún libro deberá estar no chan, nin durante as clases (os corredores da aula deberán estar 

libres de material escolar que entorpezan o paso) nin ao finalizar as mesmas (o alumno/a 

poñerá os libros que vaia deixar na aula enriba da súa mesa). O profesor velará porque tanto 

papeis coma material queden no seu lugar correspondente. 

 

Preséntase o cuadrante coas Normas que os titores/as traballarán nas súas aulas co 

alumnado. Este cuadrante quedará permanentemente na aula colocado no taboleiro de 

anuncios. 

 

 

PARA TODO:     …por favor, grazas, perdoa ou disculpa… 

 

1. AO ENTRAR: 

 

O QUE SI TEÑO QUE FACER 

 

O QUE NON TEÑO QUE FACER 

 

Sentarme e sacar a miña libreta, 

libro e material 

 

-Estar de pé, falar cos meus 

compañeiros/as  
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-Deixar as cousas dentro da mochila 

 

 

2. AO COMENZAR A CLASE:  O profesor ou profesora está no seu sitio 

(IMPORTANTE) 

 

O QUE SI TEÑO QUE FACER 

 

O QUE NON TEÑO QUE FACER 

 

-Estar calada ou calado 

-Responder se o profesor/a me pregunta 

 

- Falar sen permiso 

 

3.  DURANTE A CLASE: O profesor ou  profesora empeza a explicar ou pide que se 

empece a traballar. 

 

O QUE SÍ TEÑO QUE FACER 

 

O QUE NON TEÑO QUE FACER 

 

PEDIR PERMISO PARA: 

-  Falar 

- Levantarme 

-  Tirar algo á papeleira 

- Ir ao servizo 

 

TRABALLAR: 

- Copiar 

- Facer os exercicios 

- Responder ás preguntas 

 

CO PROFESORADO: 

-  Responderlle cando mo pida 

 

-  Calar cando mo pida 

 

 

- Levantarme sen permiso 

- Falar cos compañeiros/as 

- Falar sen levantar a man. 

- Negarme a traballar 

- Berrar 

- Cantar 

- Facer ruídos 

- Contestar mal ao profesor/a 

- Insultar aos meus compañeiros/as,     tratalos 

mal ou usar motes. 

- Usar o móbil 

- Comer, mascar goma de mascar. 

- Tirar papeis ou obxectos ao chan. 

- Rir se non é a situación. 

- Crear un  mal ambiente na clase en xeral con 

outros compañeiros  

 

4. FINALIZA A CLASE: 

 

O QUE SI TEÑO QUE FACER 

 

O QUE NON TEÑO QUE FACER 

 

-Recoller o material antes de que empece a 

seguinte. 

-Quedar na clase se teño outra despois 

-Ir á aula que me toque se teño que 

cambiar, cando mo indique o profesor/a 

-Aproveitar para falar cos meus 

compañeiros/as 

-Levar o material á casa 

 

-Saír ao corredor se non teño que cambiar de 

clase. 

-Ir ao servizo 

-Molestar a outros compañeiros/as 

-Saír correndo 

-Deixar as miñas cousas na clase a última hora 

e o material desordenado polo chan 

 

 

 

5. CAMBIOS DE CLASE 
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O QUE SI TEÑO QUE FACER 

 

O QUE NON TEÑO QUE FACER 

 

- Esperar ao profesor sen alborotar 

- Preparar o material da seguinte clase e 

gardar o da anterior 

- Ter sempre a porta aberta 

 

- Escribir no encerado 

- Non comer nin beber na clase 

- No saír ao servizo 

 - Non abandonar a aula, nin estar na  porta 

- Non estar sentado na mesa nin cadeira do 

profesor 

-Non me asomar polas ventás 

-Esperar a que o profesor veña para ir a outra 

aula de desdobre 

-No tirar xices nin papeis 

- Non acender lume 

- Non sentarme no radiador 

- Non tirar obxectos ao tellado do patio cuberto 

 

 

O titor pode propoñer determinados tipos de sancións, consensúanse  na titoría cos 

alumnos e acórdanse sancións, tendo en conta factores como por exemplo, a recorrencia. 

 

O titor anota por escrito os acordos aos que se comprometen todos os alumnos da aula 

asinando a acta correspondente. 

 

 

F. O RECREO 

 

 

Os alumnos baixarán e subirán ao patio ordenadamente pola escaleira que lles 

corresponda. Os profesores de ESO-BACH que impartiran a hora previa ao recreo, 

acompañarán ao grupo de alumnos polas escaleiras ata o patio antes de ir á sala de profesores. 

 

Está prohibido fumar ou consumir calquera outra droga.  

 

Está prohibido gravar imaxes ou sons de calquera membro da comunidade educativa. 

No caso de que isto aconteza, o profesor encargado do patio requisará o aparato de gravación 

e dará parte ao titor e xefe de estudos. 

 

Débese ser especialmente respectuoso cos compañeiros, evitando as bromas pesadas e 

as pelexas. Tanto os alumnos que se pelexen, coma os que observen, coreen ou intimiden 

durante a pelexa, serán sancionados segundo a normativa vixente. 

 

Todos aqueles alumnos que acosen ou intimiden aos seus compañeiros tanto de 

palabra, xesto ou mirada,  serán vixiados dunha maneira rigorosa. Anotarase a incidencia  

pasarase a notificación a Convivencia e Xefatura de estudos. 

 

Procurarase a utilización de balóns de fútbol que non causen ningún tipo de dano aos 

alumnos que nese momento estean no patio, polo que soamente  se permitirá o uso de balóns 

de plástico, nunca de coiro. 
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Durante o recreo, todas as portas de entrada e saída ao patio permanecerán pechadas. 

 

Nas etapas de ESO-BACH, os profesores encargados da vixilancia do patio, serán tres. 

Percorrerán toda a zona, especialmente os W.C e a zona do vestíbulo, evitando que entre 

calquera persoa allea ao colexio. A porta que dá acceso ao patio desde o vestíbulo, deberá 

permanecer pechada durante o recreo. Serán os profesores de garda os que se encarguen disto 

unha vez que saian os alumnos/as de Bacharelato. A porta abrirase cando finalice o recreo ( 

indícase con toque de sirena). 

 

Durante o tempo de recreo un profesor estará situado nos WC, outro transitará o patio 

e un terceiro estará situado na porta do vestíbulo. Cando soe a sirena encargaranse de 

controlar a subida polas escaleiras ás aulas, vixiar que ningún alumno quede rezagado, un 

deles subirá en último lugar e pechará a porta, o resto encargarase de vixiar os WC dos 

corredores. 

 

Nas etapas de Infantil-Primaria haberá unha vixilancia diaria dun profesor por cada 

vinte e cinco alumnos en Infantil e un profesor por cada cincuenta alumnos en Primaria. Cada 

profesor terá un lugar asinado no patio para garantir unha vixiancia eficaz. 

 

É obriga de todos manter o centro en orde e limpo: non se deben tirar os envoltorios 

dos bocadillos ao chan. Débense usar as papeleiras. Non se permite cuspir. 

O alumnado de ESO-BACH será puntual no momento de regresar á aula tras o período de 

recreo e non poderá consumir na aula comida ou latas de refresco. Os profesores que nese 

momento estean a dirixirse ás aulas, colaborarán cos profesores de garda na subida dos 

alumnos á aula. 

 

Todos os alumnos de Infantil e Primaria farán fila ao soar a sirena de volta ás aulas. Os 

profesores, que xa estarán no patio cando soe a sirena, comprobarán que non queden alumnos 

nos servizos do patio nin noutras estancias, e acompañarán aos alumnos ás súas respectivas 

aulas. 

 

O recreo é o tempo no que os alumnos poden ir ao WC. Non está permitido que o 

fagan unha vez finalice este tempo nin durante o tránsito cara á aula. No caso de Infantil e 

Primaria, serán os profesores/as os que valoren o momento de ir ao lavabo unha vez que 

finaliza o recreo, tendo en conta a seguridade dos alumnos. 

 

Como norma xeral todos os alumnos do centro estarán no seu tempo de recreo no patio 

do colexio. Os alumnos de Bacharelato que teñan autorización por escrito dos pais ou titores 

legais, poderán saír das instalacións do centro durante este tempo, incorporándose antes do 

toque da sirena. Os alumnos de Bacharelato poderán permanecer no patio ou saír á rúa coa 

obrigatoriedade de comportarse segundo as mesmas normas de convivencia que se establecen 

no centro. No caso de que isto non ocorra, notificarase ao xefe de estudos e procederase á 

sanción correspondente. No caso de que algún alumno sexa sancionado coa privacidade da 

saída durante o recreo, rexistrarase no caderno de recreo e pasarase notificación ao 

profesorado de vixilancia. 

 

ESPAZOS DESTINADOS AO RECREO 

 

Infantil-Primaria: 

 



 
 
 

 
 

13 

Existen dúas quendas de recreo: 

-Primeira quenda: 10,45-11,10h. Infantil e primeiro ciclo Primaria. Zonas:  

1º Infantil ocupará a pista pequena. 2º e 3º de Infantil e primeiro ciclo de Primaria 

compartirán a zona de arcos e a pista grande. 

 

-Segunda quenda: 11,15-11,40h. 2º e 3º ciclo Primaria. Zonas:  

1º compartirán a zona de arcos e pista pequena e grande. 

 

De cara levar unha vixiancia eficaz, os profesores estarán estratexicamente situados en 

cada un dos puntos do patio de xogos. 

 

ESO e Bacharelato 

 

O recreo será de 10,20h- 10,50h.  

 

Zonas: Todos os alumnos de ESO gozarán do recreo ocupando toda a superficie do 

patio. Só se permitirá a saída do Centro en horario de recreo a aqueles alumnos de 

Bacharelato que teñan autorización para facelo.  

 

 

G. UTILIZACIÓN DOS WC  

 

Os servizos serán utilizados con corrección e deberase coidar especialmente o seu 

mantemento. 

 

Como o alumnado non pode saír da aula entre unha sesión de clase e a seguinte, 

solicitará ao profesor/a durante a sesión da clase o permiso necesario. Se é concedido, poderá 

acudir e regresará o antes posible. 

 

En ESO-BACH, cando un alumno ou alumna obtivese este permiso, o profesor/a 

escribirá o seu nome nun parte de clase. Agás excepcións que o profesor valorará non se 

concederán permisos para ir ao servizo durante a primeira hora, durante a hora seguinte ao 

recreo, nin cando falten 15 minutos para saír ao recreo ou finalizar a xornada escolar. Non 

poderá saír máis dun alumno/a á vez, exceptuando o caso de Infantil onde por norma xeral os 

alumnos acudirán ao lavabo por grupos. 

 

A limpeza das pintadas en portas e paredes correrá a cargo de quen as realizara, 

ademais das sancións oportunas. 

 

Ocultarse nun servizo ou outras dependencias durante as horas de clase ou no recreo 

será motivo de sanción. 

 

Nos servizos e lavabos non se debe botar materiais que poidan obstruílos ou 

deterioralos e poderase avisar calquera profesor de calquera anomalía ou incidencia. A todos 

nos gustaría encontrar limpos os servizos. "Deixalos igual que cando entramos" é unha norma 

elemental de convivencia. 

 

 

 

H. TELÉFONOS MÓBILES, APARATOS DE SON E IMAXE 
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Mentres o alumno(a) permaneza nas instalacións do centro, manterá os dispositivos de 

gravación de voz ou imaxe, mp3, mp4, netbook, portátiles, telefonía móbil e en xeral calquera 

aparato destinado a tal fin apagados. Esta norma será aplicable ás actividades  que o 

alumno(a) realice fóra do centro e en xeral a calquera actividade extraescolar. Non será 

aplicable a excursións nas que a normativa se fixará en reunión previa cos pais. 

 

O alumno poderá levar PC portátil ou netbook sempre que o profesor o autorice e 

supervisada a súa utilización polo devandito docente. 

 

        Non está permitido a utilización de videoconsolas de xogo nas instalacións do centro; é 

recomendable que o alumno non as traia ao centro, así como ningún tipo de videoxogo. O 

tempo de ocio que o alumno dispón no centro utilizarao para relacionarse e convivir co resto 

dos seus compañeiros. Esta norma será aplicable ás actividades que o alumno(a) realice fóra 

do centro e en xeral a calquera actividade extraescolar. 

 

 Está prohibida a gravación de calquera imaxe ou son no centro, a realización ou 

recepción de chamadas a través dun teléfono móbil. 

 

Os teléfonos móbiles, cámaras de fotos, aparatos reprodutores de música, etc., que se 

utilicen dentro do colexio e en horario lectivo, serán entregadas ao titor e devolto aos pais/nais 

ou titores/ás polo titor do curso en entrevista persoal. 

 

O profesorado e PAS non poderá utilizar o teléfono móbil durante o horario lectivo ou 

de traballo. 

 

De acordo coa lexislación vixente non está permitido fotografar nin filmar ás persoas 

en o seu consentimento ou o dos seus pais/nais se son menores. De facelo na aula, instalacións 

do centro ou no espazo público, pero que teña que ver coa vida colexial e sexan utilizadas 

para calquera tipo de acoso cara a calquera membro da comunidade educativa serán motivo de 

sanción. 

 

O centro soamente se fará responsable das fotos realizadas pola persoa designada pola 

Dirección para tal efecto. 

 

Nos demais casos de fotos realizadas por familiares, o Centro declina toda 

responsabilidade. 

 

No caso de que algún membro da comunidade educativa fose obxecto de  

fotografías ou gravacións non consentidas, o centro poñerá os feitos e probas, se dispuxese 

delas, a disposición das autoridades pertinentes e será parte actora no caso. 

 

Non está permitido mostrar nin difundir entre os membros da comunidade educativa a 

través de teléfonos móbiles ou outros aparatos, ou ben en redes sociais de Internet imaxes de 

mal gusto nas que se consideren tratos degradantes, vexacións ou agresións ou calquera tipo 

de imaxe sen previo consentimento. 

 

I .UNIFORMIDADE 
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Durante o curso 2011-2012, dende o primeiro día ata o último, todos os alumnos 

dende 1º de Infantil ata 4º de ESO deberán asistir ao Centro con uniforme escolar, segundo 

aparece na ilustración: 

 

 
  

Mandilón para alumnos de Infantil e Primaria 

 
  

Chándal e roupa deportiva 

  

   

 (1) Xersei masculino/feminino (2) Polo manga curta ou manga longa (3) Faldra feminina (4) 

Calcetíns (5) Pantalón masculino (6) Pantalón feminino (7) Bermuda masculino. Zapatos 

negros e calzado deportivo exclusivamente branco cando se vista de chándal. Peza exterior de 

cor azul mariño. 

 

Os alumnos deberán vestir o uniforme respectando todas as pezas e o calzado que o 

constitúen, de maneira que non se permitirá combinalo con ningún outro xersei, faldra, 

pantalón, zapato ou peza exterior diferente. O mesmo sucederá co atavío deportivo. 

 

O uniforme será obrigatorio para todos os días da semana, agás en datas excepcionais 

autorizadas polo equipo directivo. 
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Todas as pezas do uniforme e tamén as deportivas deberán estar debidamente 

marcadas co nome para evitar a súa perda ou extravío. 

 

Os alumnos deben ir co uniforme limpo a clase e deberán coidar del. 

 

En ningún caso se permitirá levar gorras, viseiras, veos ou calquera outro 

complemento que o centro considere que non se axustan ás elementais normas de convivencia 

e respecto ao carácter propio do centro. 

 

 Só se  poderá ir con atavío deportivo os días que haxa a materia de Educación física e 

aqueles que se realice unha saída previa autorización do centro. 

 

Con respecto ó uso do chándal en EF, os alumnos deben ter claro a manera de proceder: 

 

- Se teñen clase de EF pola mañá, veñen co chándal posto e os alumnos que van a 

comer a casa se cambian e poñen o uniforme para a tarde. Os que son de comedor , 

non. 

- Se teñen clase de EF pola tarde, os alumnos de comedor poden vir de chándal pola 

mañá. Os que non son de comedor virán de uniforme pola mañá e de chándal pola 

tarde. 

 

 

 As familias deberán ser especialmente sensibles ante a tendencia cada vez máis 

frecuente de exhibir pezas interiores. 

 

Se un alumn@ padece algunha alerxia aos materiais do uniforme que lle impida usalo, 

deberá poñelo en coñecemento do seu titor por escrito achegando un informe médico a 

principio de curso. 

 

A principios de curso, existen certas dificultades por parte da casa administradora do 

uniforme coa talla, é por iso que se algún alumno acode con algunha peza que non é a 

regulamentaria, deberá entregar un xustificante ao titor dos seus pais ou titores legais no que 

se explique a imposibilidade de conseguir a peza. 

 

De cara a garantir o cumprimento das normas de uniformidade, o persoal do centro 

levará un control rigoroso, informando ás familias das irregularidades atopadas. Se unha vez 

informada a familia o menor segue acudindo ao centro sen respectar a uniformidade, 

aplicaranse as sancións establecidas para tal efecto. 

 

 

 

 

K. ALCOHOL, TABACO E DROGAS 

 

 

É de aplicación a normativa actual sobre o consumo de tabaco nos centros educativos: 

lei 42/2010, do 30 de decembro: ”..prohíbese fumar, ademais de naqueles lugares ou espazos 

definidos na normativa das Comunidades Autónomas, en: …Centros docentes e formativos, 

salvo nos espazos ao aire libre dos centros universitarios e dos exclusivamente dedicados á 

formación de adultos, sempre que non sexan accesos inmediatos aos edificios ou beirarrúas 
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circundantes. ...As Administracións públicas competentes promoverán o desenvolvemento de 

programas sanitarios para a deshabituación tabáquica na rede asistencial sanitaria, en especial 

na atención primaria. Así mesmo, promoveranse os programas de promoción do abandono do 

consumo de tabaco en institucións docentes, centros sanitarios, centros de traballo e ámbitos 

deportivos e de ocio. A creación de unidades de deshabituación tabáquica potenciarase e 

promoverá no seo do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, que tamén 

definirá os grupos prioritarios que resulten máis vulnerables”. 

 

A lexislación vixente prohibe a venda, distribución e consumo de bebidas alcohólicas 

nos centros educativos. Igualmente está prohibido distribuír entre o alumnado carteis, convites 

ou calquera tipo de publicidade na que se mencionen bebidas alcohólicas, as súas marcas, 

empresas produtoras ou establecementos nos que se realice o seu consumo. Contravir esta 

norma será considerado falta gravemente prexudicial para a convivencia. 

 

  

A posesión, o consumo, a distribución ou venda de drogas por calquera membro da 

comunidade educativa, a parte das sancións ás que se proceda, darán lugar á denuncia ante as 

autoridades e ás actuacións xudiciais pertinentes. 

 

 

L. COMEDOR ESCOLAR 

O servizo de comedor escolar préstao a empresa Serunión, que se ocupa tanto da 

suministración da comida propiamente dita coma do persoal que se encarga da atención aos 

comensais e do persoal responsable da limpeza do office e do comedor. 

 

O Comedor Escolar comeza o primeiro día lectivo do Calendario Escolar e finaliza o 

último día lectivo do mes de xuño. 

 

Todo o persoal que atende no Comedor aos alumnos/as debe estar en posesión do 

Carné de Manipulador de Alimentos e os seus deberes son: 

 

1- Atender e custodiar aos alumnos que quedan a comer durante o tempo 

inmediatamente anterior ás comidas,durante as comidas e o tempo posterior a elas (ata 

as 15.25), momento no que os nenos e nenas se incorporan ás aulas. Así mesmo, 

ocúpanse  de xestionar as incidencias que se puidesen presentar durante ese tempo. Se 

algunha familia desexa recoller ao neno ou nena antes das 15 horas deberá comunicalo 

ao centro. 

 

2- Prestar especial atención ao labor educativo do comedor promovendo a adquisición 

de hábitos sociais e hixiénico - sanitarios e a correcta utilización do enxoval de 

comedor. 

 

3- Velar polo cumprimento das normas que rixen a vida escolar e especialmente na 

normativa que se refira ao Comedor Escolar. 

 

 

 O espazo físico 
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Espazos ocupados no comedor: 

 

. Cociña - comedor. 

. Patio do colexio. 

. Aulas de 1º de Infantil. 

. Sala de audiovisuais/patio 

. Aula de música 

. Aula de tecnoloxía 

 

 Intentarase en todo momento, que o comedor sexa un espazo tranquilo, evitando 

tensións no momento da comida. Para iso é moi importante que a entrada ao comedor se 

realice de forma ordenada, evitando berros e aglomeracións, e a permanencia neste se 

manteña na mesma liña. 

 

Débese coidar e conservar o material e instalacións e procurar en todo momento 

manter o comedor limpo. 

 

quendas: 

 

Estableceranse tres quendas para os usuarios do comedor escolar, debido ao gran 

número de comensais. 

 

. Primeira quenda: a primeira quenda comezará cos nenos e nenas de 1º Infantil. 

. Segunda quenda: composto polo alumnos de 2º e 3º Infantil e 1º ciclo Primaria.  

Tamén o farán nesta quenda o grupo de alumnos que asistan máis tarde ás actividades 

extraescolares. 

 

. Terceira quenda: composto polo resto de alumnos de Primaria e ESO. 

 

Normas de obrigado cumprimento: 

 

Antes da comida: 

 

Aqueles alumnos que desexen permanecer no centro sen asistir a ningunha das clases 

ofrecidas por Activa, quedará baixo a responsabilidade de persoal do centro. 

 

Durante a comida: 

 

1. O persoal do comedor será responsable de que os alumnos se comporten axeitadamente na 

mesa, coidando a postura e os modais. 

 

2. Tanto o persoal do comedor coma o alumnado deberán garantir no momento da comida a 

orde e a tranquilidade, evitando situacións de estres, producidas polos berros ou o exceso de 

ruído e axitación. 

 

3. O persoal procurará que os alumnos realicen unha correcta alimentación, sen actitudes que 

forcen ao alumno contra a súa vontade. 

 

4. O servizo de comedor ofrecerá dietas brandas e os menús especiais no caso de que sexan 

necesarios e se acredite por pais ou titores legais. Se hai algún tipo de intolerancia a certos 
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alimentos, a familia do alumno deberá comunicalo ao centro e acompañalo dun informe 

médico. A intención tanto da empresa responsable como a do colexio é que pouco a pouco se 

vaian acostumando a comer os tres pratos (1º, 2º e sobremesa). O alumnado entrará ao 

comedor devagar, sentándose nos seus sitios correspondentes. 

 

5. As monitoras acompañarán aos alumnos de 1º Infantil ás súas aulas, habilitadas para durmir 

a sesta. 

 

6. Os alumnos e alumnas pedirán aos monitores calquera cousa que necesiten. 

 

7. Procurarase que os alumnos se vaian adaptando a todo tipo de comidas. 

 

8. Traballaranse os modais e comportamento ante a mesa. Mentres os alumnos comen 

manterase sempre a orde evitando xogos e alboroto. 

 

9. Os monitores de comedor son os responsables dos alumnos, estando obrigados estes 

últimos a respectar e obedecer as súas indicacións. O comedor, como servizo complementario 

que se oferta, está sometido ás normas de convivencia aprobadas polo Centro. De igual xeito, 

as correccións a condutas contrarias quedan recollidas no Plan de Convivencia. Toda 

incidencia que vaia en contra das normas de convivencia e de respecto será comunicada á 

coordinadora de comedor. 

 

10. É obrigatorio o uso de mandilón para os alumnos e alumnas de Educación Infantil. 

 

11. Se o neno ou nena ten que saír antes das 15 horas, por algunha circunstancia especial, 

deberán comunicalo por escrito ao titor e este facelo chegar á coordinadora de comedor. 

Ningún neno sairá do recinto escolar de non ter constancia da comunicación. A coordinadora 

levará un rexistro destas ausencias. 

 

12. Coidarase especialmente a situación dos monitores para os efectos de vixilancia dos 

alumnos e alumnas. 

 

13. O Xefe de Estudos de Primaria é a persoa responsable de que estas normas se leven a 

cabo, a través dela canalizaranse todas as dúbidas ou suxestións que existan. 

 

Despois da comida: 

 

Existen os seguintes espazos habilitados para os alumnos despois da comida: 

 

. Aulas de 1º de Infantil, cos seus respectivos aseos. 

. Audiovisuais/patio, cos seus respectivos aseos. 

. Aula de música, cos seus respectivos aseos. 

. Aula de tecnoloxía, cos seus respectivos aseos. 

. O patio escolar. 

 

Estarán controlados en todo momento polos seus monitores. 

 

 Neste período de tempo despois da comida, os nenos lerán, visualizarán vídeos, farán xogos 

cooperativos,… 
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Ás 15:00 da tarde todos os alumnos de Infantil e Primaria baixarán ao patio. Nese momento 

estarán vixiados por todos os monitores do comedor. 

 

Para o aseo e lavado de dentes, utilizarán os baños correspondentes . Os útiles de aseo terán o 

seu nome (bolsa de aseo, con cepillo e pasta de dentes). Os monitores serán os responsables 

da hixiene dos alumnos. Unha vez á semana os alumnos de Infantil e Primaria (os venres) 

levarán á casa a bolsa de aseo para que os pais revisen os útiles de hixiene. 

 

Todos os monitores do comedor deberán rexistrar as incidencias nun modelo de planeilla, a 

coordinadora de comedor enviará o devandito informe á persoa responsable de comedor 

asignada polo centro, a cal o entregará aos titores o mesmo día da incidencia. 

 

 

 

M. AUTOBÚS ESCOLAR 

 

O autobús é un lugar máis de convivencia, onde o máis importante é a 

SEGURIDADE. 

 

O tempo que transcorre durante o servizo de autobús está suxeito ás normas de Centro 

vixentes e, polo tanto, os responsables e os alumnos deben esforzarse en cumprilas. O 

incumprimento das normas ou malas condutas intencionadas notificaranse ás familias así 

como ao titor e xefe de estudos e aplicaranse as sancións aprobadas. 

 

Unha vez chegada a hora de saída do centro, o alumnado que acuda ao seu domicilio 

utilizando o transporte escolar, dirixirase á porta correspondente:  

 

.- Rúa Maestranza, acompañados polos profesores. Os alumnos baixarán en fila 

acompañados dun profesor ata o lugar correspondente e unha vez alí esperarán a que se abra a 

porta de acceso ao autobús e a que o persoal de transporte lles indique que suban. O profesor 

non abandonará a porta ata que os alumnos suban ao autobús e comprobará que a porta de 

saída do Centro se pecha. 

 

O servizo de autobús conta con monitores acompañantes que se encargan da orde e a 

seguridade dos alumnos dentro do autobús, así como nas subidas e baixadas deste. O traballo 

dos responsables é a vixilancia dos nenos dende que soben ao autobús nas súas respectivas 

paradas ata o colexio e viceversa. 

 

Durante o tempo existente entre a chegada do autobús ao colexio e o comezo das 

clases permanecerán sempre dentro do recinto escolar. 

 

Cando os alumnos soben ao autobús deben facelo de modo ordenado, sen empurrarse, 

dando preferencia aos máis pequenos e seguindo a orde establecida polo monitor. Sempre 

viaxarán sentados ocupando un asento.  

 

O autobús non é o lugar habilitado para comer. 

 

Cando un alumno non cumpra as normas mínimas de convivencia será amoestado polo 

responsable. Se a actitude negativa é repetitiva, informará ao xefe de estudos de etapa.  
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Cando un alumno sexa recollido á saída do colexio polos seus familiares ou 

autorizados legais, estes deberán obrigatoriamente dar aviso por escrito ao responsable do 

autobús, comunicándollo posteriormente á monitora do bus. 

 

Terase especial coidado en non distraer a condución do condutor, evitando alborotos, 

berros ou calquera outra circunstancia. 

 

Deberes do alumnado: 

1. Respectar ao condutor e acompañante, así como aos seus propios compañeiros. 

2. Respectar as normas. 

3. Respectar o autobús e os seus aparellos bo uso ao vehículo, manténdoo limpo e evitando: 

tirar papeis, cascas, escribir nos asentos ou laterais, golpear,... 

5. Ir sentado durante o traxecto correctamente. 

6. Ir en orde dende o colexio ata o autobús sen correr nin berrar cando se suba, dentro, nin ao 

baixar do autobús. 

7. Ser puntuais.  

 

N. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

As empresas encargadas de xestionar as actividades extraescolares que oferta o centro 

educativo son o Club Asociación Antigos Alumnos Colexio Sto. Domingo (Hóckey), só en 

horario de 17.15 a 18.30, Judo Club Coruña  e Actividades Formativas S.L. (ACTIVA).  

Dende principio de curso, os profesores do centro especialistas en lingua estranxeira 

facilitarán as programacións de contidos referidos á área coa secuencia temporal destes;  desta 

forma as clases de lingua estranxeira impartidas nesta sesión extraescolar constituirán unha 

actividade de reforzo e ampliación dos contidos traballados nesta área en período lectivo. 

En ningún caso se  permite a entrada de animais ao centro, incluído o patio. 

Aos monitores das actividades extraescolares que se lles facilite algunha chave do 

centro serán os responsables do bo uso das mesmas, non permitindo, en ningún caso, que os 

alumnos teñan copia delas.  

Todos os monitores destas actividades levarán o distintivo correspondente de xeito  

que sempre estean identificados. 

Os traballadores do servizo de actividades extraescolares deberán velar porque as 

normas de convivencia do centro se cumpran. No caso de Infantil e Primaria, os monitores das 

actividades extraescolares deixarán ao titor o informe diario das incidencias. Cando as 

condutas contrarias á convivencia sexan reiteradas, actuará o director de etapa de EP.  

As incidencias non graves que se produzan na etapa de ESO durante calquera 

actividade extraescolar, serán comunicadas mediante un informe que deixará en  Información 

a persoa encargada da devandita actividade. A responsable de Información será a encargada 

de trasladar a información ao xefe de estudos de etapa. 
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As incidencias moi graves de saúde ou de conduta que se produzan en calquera etapa e 

en calquera actividade extraescolar deberán comunicarse ao teléfono corporativo da directora 

xeral quen habilitará os procedementos necesarios. 

Cada titor deixará constancia por escrito a cada monitor dos distintos destinos dos 

alumnos ao remate deste período extraescolar (autobús, comedor, vestíbulo). O monitor ha de 

garantir a orde na chegada dos mesmos a través dun tránsito tranquilo e ordenado. 

A comunicación das incidencias salientables neste tempo serán transmitidas polo titor 

ás familias. 

Normas de convivencia na aula en horario extraescolar: 

- Os alumnos permanecerán correctamente sentados no sitio asignado polo monitor. 

- Non se pode falar sen permiso nin interromper. 

- Os alumnos se absterán de comer e beber no aula. 

- Os alumnos manterán a clase limpa e ordenada, tendo especial coidado e respecto cara ao 

material. 

 


