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Este Proxecto Educativo de Centro (PEC) é un instrumento para a xestión do 

C.E.I.P. “MENÉNDEZ PELAYO”, que pretende adaptarse ás novas técnicas 

educativas, a partir da nosa realidade como 

 Sendo un centro de Infantil e Primaria que qu

12 anos, procuraremos que a coordinación e a colaboración dos profesionais e 

dos medios sexa o máis intensa posible, de forma que estas etapas educativas 

non sexan dous compartimentos estancos senón que unha sexa continuación da 

outra.  

O presente Proxecto Educativo é o resultado do traballo, a reflexión e o acordo do 

conxunto da Comunidade Educativa da Escola: Profesores, persoal non docente, 

pais e outros membros externos á Escola. 

Este documento pretende proporcionar un marco global que facilite a acción 

coordinada de todos os sectores implicados na práctica educativa. Parte dunha 

análise pormenorizada das características da contorna e das necesidades 

educativas do alumnado. 

Nel establécense os principios e perfís da acción educativa, os obxectivos 

fundamentais que pretendemos alcanzar e a estrutura e funcionamento dos 

diferentes elementos que integran o centro. Así mesmo, regula as canles de 

participación e establece as normas de convivencia. 

Preséntase, desta maneira, unha declaración de intencións e unha expresión dos 

valores que constitúen o ideario do CEIP Menéndez Pelayo.

 A lexislación vixente establece os mecanismos de revisión e avaliación do 

Proxecto Educativo dos centros educativos. 

Todos os membros da comunidade escolar, dentro dos seus respectivos ámbitos 

de competencia, están obrigados a cumprir e aplicar este Proxecto Educativo sen 

que poidan alegar descoñecemento do mesmo como causa de inc

que nel se reflicte. 
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INTRODUCIÓN 

Este Proxecto Educativo de Centro (PEC) é un instrumento para a xestión do 

C.E.I.P. “MENÉNDEZ PELAYO”, que pretende adaptarse ás novas técnicas 

educativas, a partir da nosa realidade como comunidade escolar.

Sendo un centro de Infantil e Primaria que quere una ensinanza global dos 3 ao

12 anos, procuraremos que a coordinación e a colaboración dos profesionais e 

dos medios sexa o máis intensa posible, de forma que estas etapas educativas 

on sexan dous compartimentos estancos senón que unha sexa continuación da 

O presente Proxecto Educativo é o resultado do traballo, a reflexión e o acordo do 

conxunto da Comunidade Educativa da Escola: Profesores, persoal non docente, 

membros externos á Escola.  

Este documento pretende proporcionar un marco global que facilite a acción 

coordinada de todos os sectores implicados na práctica educativa. Parte dunha 

análise pormenorizada das características da contorna e das necesidades 

cativas do alumnado.  

Nel establécense os principios e perfís da acción educativa, os obxectivos 

fundamentais que pretendemos alcanzar e a estrutura e funcionamento dos 

diferentes elementos que integran o centro. Así mesmo, regula as canles de 

n e establece as normas de convivencia.  

Preséntase, desta maneira, unha declaración de intencións e unha expresión dos 

valores que constitúen o ideario do CEIP Menéndez Pelayo. 

A lexislación vixente establece os mecanismos de revisión e avaliación do 

xecto Educativo dos centros educativos.  

Todos os membros da comunidade escolar, dentro dos seus respectivos ámbitos 

de competencia, están obrigados a cumprir e aplicar este Proxecto Educativo sen 

que poidan alegar descoñecemento do mesmo como causa de inc
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Este Proxecto Educativo de Centro (PEC) é un instrumento para a xestión do 

C.E.I.P. “MENÉNDEZ PELAYO”, que pretende adaptarse ás novas técnicas 

comunidade escolar. 

ere una ensinanza global dos 3 aos 

12 anos, procuraremos que a coordinación e a colaboración dos profesionais e 

dos medios sexa o máis intensa posible, de forma que estas etapas educativas 

on sexan dous compartimentos estancos senón que unha sexa continuación da 

O presente Proxecto Educativo é o resultado do traballo, a reflexión e o acordo do 

conxunto da Comunidade Educativa da Escola: Profesores, persoal non docente, 

Este documento pretende proporcionar un marco global que facilite a acción 

coordinada de todos os sectores implicados na práctica educativa. Parte dunha 

análise pormenorizada das características da contorna e das necesidades 

Nel establécense os principios e perfís da acción educativa, os obxectivos 

fundamentais que pretendemos alcanzar e a estrutura e funcionamento dos 

diferentes elementos que integran o centro. Así mesmo, regula as canles de 

Preséntase, desta maneira, unha declaración de intencións e unha expresión dos 

A lexislación vixente establece os mecanismos de revisión e avaliación do 

Todos os membros da comunidade escolar, dentro dos seus respectivos ámbitos 

de competencia, están obrigados a cumprir e aplicar este Proxecto Educativo sen 

que poidan alegar descoñecemento do mesmo como causa de incumprimento do 
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1.- ANÁLISE DO CONTEXTO

 

1.1.- DESCRIPCIÓN DO CENTRO E DO SEU ENTORNO 

O C.E.I.P. “MENÉNDEZ PELAYO” está situado no barrio do Castiñeiro ,ao noroeste 

da  cidade de Lugo. 

 

A) A CIDADE:  

A cidade de Lugo atópase situada  no

emprazamento está nun medio natural óptimo para o desenrolo agroalimentario 

orientado preferentemente cara  a produción e a comercialización de produtos 

agrícolas, gandeiros e forestais.

 Estas boas condicións na

terras de cultivo de boa calidade, explican que este lugar xa fose poboado dende   

tempos moi antigos. 

Poboación: Lugo é un dos máis importantes núcleos urbanos de Galicia cunha 

poboación arredor dos 

importante centro administrativo no que se centralizan moitos servizos

 

B) O BARRIO:  

O barrio no que se inserta o Centro é un barrio periférico  situado ao noroeste da 

cidade de Lugo.Este barrio foise amplian

conviven edificacións e 

equipadas. 

Poboación: No barrio conviven familias 

naceron no barrio, con familias que proceden doutros barr

concellos da provincia. Nos últimos anos empeza a ser significativo o número de 

familias que proceden da emigración: 

romaneses ,….. 

 

1.2.- ANÁLISE DA SITUACIÓN SOCIO

a) O sector primario: Este sector ao tratarse dun barrio urbano  considérase 

residual aínda que permanecen algunhas leiras que producen para o 

autoconsumo. Paseniñamente o empuxe urbanístico vai mermando estas 

actividades complementarias á economía familiar.
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ANÁLISE DO CONTEXTO 

DESCRIPCIÓN DO CENTRO E DO SEU ENTORNO  

O C.E.I.P. “MENÉNDEZ PELAYO” está situado no barrio do Castiñeiro ,ao noroeste 

A cidade de Lugo atópase situada  no interior da provincia do mesmo nome. O seu 

emprazamento está nun medio natural óptimo para o desenrolo agroalimentario 

orientado preferentemente cara  a produción e a comercialización de produtos 

agrícolas, gandeiros e forestais. 

Estas boas condicións naturais, xunto coa suavidade do relevo e a abundancia de 

terras de cultivo de boa calidade, explican que este lugar xa fose poboado dende   

é un dos máis importantes núcleos urbanos de Galicia cunha 

poboación arredor dos 95.000 habitantes. Como capital de provincia é un 

importante centro administrativo no que se centralizan moitos servizos

O barrio no que se inserta o Centro é un barrio periférico  situado ao noroeste da 

cidade de Lugo.Este barrio foise ampliando ao longo do século XX polo que nel 

conviven edificacións e infraestruturas obsoletas con outras máis modernas e 

: No barrio conviven familias autóctonas, cuxos

naceron no barrio, con familias que proceden doutros barr

concellos da provincia. Nos últimos anos empeza a ser significativo o número de 

familias que proceden da emigración: sudamericáns, portugueses,

ANÁLISE DA SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DA ZONA 

Este sector ao tratarse dun barrio urbano  considérase 

residual aínda que permanecen algunhas leiras que producen para o 

autoconsumo. Paseniñamente o empuxe urbanístico vai mermando estas 

actividades complementarias á economía familiar. 

Tfno.: 982 20 20 80  -  Fax: 982 21 81 74 
ceip.menendez.pelayo@edu.xunta.es       

Páxina Web: www.ceipmenendezpelayo.tk  

PÁXINA: 5 

O C.E.I.P. “MENÉNDEZ PELAYO” está situado no barrio do Castiñeiro ,ao noroeste 

interior da provincia do mesmo nome. O seu 

emprazamento está nun medio natural óptimo para o desenrolo agroalimentario 

orientado preferentemente cara  a produción e a comercialización de produtos 

turais, xunto coa suavidade do relevo e a abundancia de 

terras de cultivo de boa calidade, explican que este lugar xa fose poboado dende   

é un dos máis importantes núcleos urbanos de Galicia cunha 

95.000 habitantes. Como capital de provincia é un 

importante centro administrativo no que se centralizan moitos servizos 

O barrio no que se inserta o Centro é un barrio periférico  situado ao noroeste da 

do ao longo do século XX polo que nel 

obsoletas con outras máis modernas e 

cuxos proxenitores xa 

naceron no barrio, con familias que proceden doutros barrios ou de diversos 

concellos da provincia. Nos últimos anos empeza a ser significativo o número de 

portugueses, marroquís, 

Este sector ao tratarse dun barrio urbano  considérase 

residual aínda que permanecen algunhas leiras que producen para o 

autoconsumo. Paseniñamente o empuxe urbanístico vai mermando estas 
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b) O sector industrial: Vencellado historicamente ás industria cárnicas, existiron 

nas inmediacións dúas industrias cárnicas de renome denominadas Abell

Frimisa,hoxe desaparecidas. N

quedan algún vestixios como ch

A fonte de traballo industrial de Lugo e tamén deste barrio é o polígono de O 

Céao no que abundan pequenas e algunha mediana empresa  adicadas ao sector 

lácteo, metalúrxico,alimentario

 

c) O sector servizos : É o de maior actividade e dinamismo do barrio. 

2010 xiraba en torno ao  servizo sanitario que xenera o Hospital Xeral radicado 

nas proximidades do Centro. Servizos como a hostalería, floristería, hospedaxe, 

ortopedia, funerarios,… xeneran m

O cambio de ubicación deste hospital e o descoñecemento da utilización que se 

lle vai dar as instalación xenera dubidas sobre o futuro do barrio.

É posible que os servizos que se radiquen nestes edificios e a ape

área comercial nas inmediacións, actualmente en construción, se convertan nos 

novos motores que dinamicen o barrio.

As empresas de servizos

pequenas empresas xestionadas familiarmente e 

asalariados. 

Unha parte das familias atopan 

seu entorno así como nas áreas comerciais da cidade

O paro e a perda de prestacións por desemprego

duración, afecta a un bo número de familias xerando situacións difíciles. No 

centro percíbese na imposibilidade de facer fronte os gastos ordinarios e 

extraordinarios que xera a educación dos fillos.

 

d) Infraestruturas:  

As infraestruturas do barrio son m

século XX baseadas en rúas estreitas e poucos espazos e dotacións públicas.

Nos últimos anos abríronse novas vías, como a Avenida Breogán, que tentan 

comunicar o barrio coas principais vías e accesos a cidade.
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Vencellado historicamente ás industria cárnicas, existiron 

nas inmediacións dúas industrias cárnicas de renome denominadas Abell

Frimisa,hoxe desaparecidas. Na actualidade do sector cárnico na zona somentes 

quedan algún vestixios como chourizos Ceide. 

A fonte de traballo industrial de Lugo e tamén deste barrio é o polígono de O 

Céao no que abundan pequenas e algunha mediana empresa  adicadas ao sector 

alimentario,de transformación e comercialización, etc.. .

É o de maior actividade e dinamismo do barrio. 

en torno ao  servizo sanitario que xenera o Hospital Xeral radicado 

nas proximidades do Centro. Servizos como a hostalería, floristería, hospedaxe, 

rarios,… xeneran moitos postos de traballo. 

cambio de ubicación deste hospital e o descoñecemento da utilización que se 

lle vai dar as instalación xenera dubidas sobre o futuro do barrio.

É posible que os servizos que se radiquen nestes edificios e a ape

área comercial nas inmediacións, actualmente en construción, se convertan nos 

novos motores que dinamicen o barrio. 

servizos radicadas no barrio son, na súa práctica totalidade, 

pequenas empresas xestionadas familiarmente e con un reducido número de 

Unha parte das familias atopan emprego no sector servizos do casco hist

entorno así como nas áreas comerciais da cidade.  

O paro e a perda de prestacións por desemprego, ,no caso dos parados de longa

duración, afecta a un bo número de familias xerando situacións difíciles. No 

centro percíbese na imposibilidade de facer fronte os gastos ordinarios e 

extraordinarios que xera a educación dos fillos. 

As infraestruturas do barrio son maioritariamente de principios e  mediados do 

século XX baseadas en rúas estreitas e poucos espazos e dotacións públicas.

Nos últimos anos abríronse novas vías, como a Avenida Breogán, que tentan 

comunicar o barrio coas principais vías e accesos a cidade. 

Tfno.: 982 20 20 80  -  Fax: 982 21 81 74 
ceip.menendez.pelayo@edu.xunta.es       

Páxina Web: www.ceipmenendezpelayo.tk  

PÁXINA: 6 

Vencellado historicamente ás industria cárnicas, existiron 

nas inmediacións dúas industrias cárnicas de renome denominadas Abella e 

a actualidade do sector cárnico na zona somentes 

A fonte de traballo industrial de Lugo e tamén deste barrio é o polígono de O 

Céao no que abundan pequenas e algunha mediana empresa  adicadas ao sector 

,de transformación e comercialización, etc.. . 

É o de maior actividade e dinamismo do barrio. Ata finais do 

en torno ao  servizo sanitario que xenera o Hospital Xeral radicado 

nas proximidades do Centro. Servizos como a hostalería, floristería, hospedaxe, 

cambio de ubicación deste hospital e o descoñecemento da utilización que se 

lle vai dar as instalación xenera dubidas sobre o futuro do barrio. 

É posible que os servizos que se radiquen nestes edificios e a apertura dunha gran 

área comercial nas inmediacións, actualmente en construción, se convertan nos 

radicadas no barrio son, na súa práctica totalidade, 

con un reducido número de 

no sector servizos do casco histórico e o 

, ,no caso dos parados de longa 

duración, afecta a un bo número de familias xerando situacións difíciles. No 

centro percíbese na imposibilidade de facer fronte os gastos ordinarios e 

aioritariamente de principios e  mediados do 

século XX baseadas en rúas estreitas e poucos espazos e dotacións públicas. 

Nos últimos anos abríronse novas vías, como a Avenida Breogán, que tentan 
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No tocante a espazos públicos de ocio e esparcimento , ademais de pequenos 

espazos situados no entorno das vivendas sociais, somentes conta coa Praza do 

Castiñeiro.  

Nos arredores do barrio creáronse,algún pendentes de execución, novos espazos 

verdes como parte do proxecto “Residencial Abella”

No barrio existe un Centro Social do Concello que oferta actividades 

trimestralmente,Centro de Día para maiores e

 

 

2. SIGNOS DE IDENTIDADE

 

2.1.- NOME E SITUACIÓN DO CENTRO

 

• Nome do Centro: 

C.E.I.P. “MENENDEZ  PELAYO”

• Situación: 

Rúa Serra de Outes s/n. 27004 

Situado no barrio do Castiñeiro,ao noroeste da cidade de Lugo. Dentro do casco 

urbano.  

• Ano de fundación:

1992 

• Breve historia: 

Foi edificado nun solar  situado entre as rúas Serra de Outes e Alfredo Brañas  que 

conflúen na Praza do Castiñeiro. 

Nun primeiro momento denominouse CEIP Serra de Outes.O feito de que a maior 

parte do profesorado e una parte do alumnado proviña do extint

Menéndez Pelayo provocou que o Consello Escolar decidirá cambiar o nome do 

centro a CEIP Ménéndez Pelayo. 

No ano 2000 procedeuse a dotar a pista polideportiva de cuberta e peche 

perimetral.No ano 2007 

de Usos Múltiples. No ano 2010 pechouse perimetralmente parte do 

infantil. 

Dende a súa fundación, na actual ubicación, funcionou como colexio de E.X.B., 

posteriormente como colexio de infantil e primaria co primeiro ciclo da ESO e na

actualidade e un centro público de infantil e primaria.
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No tocante a espazos públicos de ocio e esparcimento , ademais de pequenos 

espazos situados no entorno das vivendas sociais, somentes conta coa Praza do 

Nos arredores do barrio creáronse,algún pendentes de execución, novos espazos 

parte do proxecto “Residencial Abella” 

No barrio existe un Centro Social do Concello que oferta actividades 

trimestralmente,Centro de Día para maiores e garderías públicas e privadas.

2. SIGNOS DE IDENTIDADE 

NOME E SITUACIÓN DO CENTRO 

 

C.E.I.P. “MENENDEZ  PELAYO” 

Rúa Serra de Outes s/n. 27004 - Lugo 

Situado no barrio do Castiñeiro,ao noroeste da cidade de Lugo. Dentro do casco 

Ano de fundación: 

Foi edificado nun solar  situado entre as rúas Serra de Outes e Alfredo Brañas  que 

conflúen na Praza do Castiñeiro.  

Nun primeiro momento denominouse CEIP Serra de Outes.O feito de que a maior 

parte do profesorado e una parte do alumnado proviña do extint

Menéndez Pelayo provocou que o Consello Escolar decidirá cambiar o nome do 

centro a CEIP Ménéndez Pelayo.  

No ano 2000 procedeuse a dotar a pista polideportiva de cuberta e peche 

perimetral.No ano 2007 construíuse unha cociña utilizando parte do 

de Usos Múltiples. No ano 2010 pechouse perimetralmente parte do 

Dende a súa fundación, na actual ubicación, funcionou como colexio de E.X.B., 

posteriormente como colexio de infantil e primaria co primeiro ciclo da ESO e na

actualidade e un centro público de infantil e primaria. 
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No tocante a espazos públicos de ocio e esparcimento , ademais de pequenos 

espazos situados no entorno das vivendas sociais, somentes conta coa Praza do 

Nos arredores do barrio creáronse,algún pendentes de execución, novos espazos 

No barrio existe un Centro Social do Concello que oferta actividades 

garderías públicas e privadas. 

Situado no barrio do Castiñeiro,ao noroeste da cidade de Lugo. Dentro do casco 

Foi edificado nun solar  situado entre as rúas Serra de Outes e Alfredo Brañas  que 

Nun primeiro momento denominouse CEIP Serra de Outes.O feito de que a maior 

parte do profesorado e una parte do alumnado proviña do extinto colexio 

Menéndez Pelayo provocou que o Consello Escolar decidirá cambiar o nome do 

No ano 2000 procedeuse a dotar a pista polideportiva de cuberta e peche 

unha cociña utilizando parte do espazo da Sá 

de Usos Múltiples. No ano 2010 pechouse perimetralmente parte do pórche de 

Dende a súa fundación, na actual ubicación, funcionou como colexio de E.X.B., 

posteriormente como colexio de infantil e primaria co primeiro ciclo da ESO e na 
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O edificio principal e una estrutura de planta rectangular con dous andares  e un 

pequeno soto. Como edificacións complementarias están o edificio que alberga o 

ximnasio e una pista polideportiva cub

 

2.2.- ENSINO QUE ABARCA

 

Dende o curso 1996-97 é un centro de Educación Infantil e Primaria, é dicir, 

impártese o 2º Ciclo da Educación Infantil e os tres ciclos da Ensinanza Primaria. 

Este centro figura como adscrito ó I.E.S. “Leiras Pulpeiro”.

 

2.3.- UNIDADES 

 

. Nº de unidades: 

O Centro consta dun total de 18 unidades, distribuídas da seguinte forma: 6 

unidades de educación infantil e 12 unidades de educación primaria.

Ademais das titorías o 

/laboratorio, audiovisuais/

A biblioteca e a aula de usos múltiples funcionan ocasionalmente como aulas.

 

2.4.- HORARIO DO CENTRO

 

O horario lectivo iníciase ás 9 e remata ás 14 horas, cun recreo de 25

11:45 a 12:10). Os alumnos de 3 anos teñen un período de adaptación, 

normalmente o primeiro trimestre, no que as mestras, en coordinación cos pais, 

deseñan os horarios de entrada e saída segundo as necesidades individuais do 

alumnado. 

O día de obrigada permanencia de todo o profesorado polas tardes é o martes.

A atención da Secretaría,Xefatura de estudos e Dirección ao público é polas 

mañás segundo horario fixado na porta dos despachos e no taboleiro de 

anuncios. 

 

2.5.- ACCESO AO CENTRO.

Os alumnos accederán ó interior do centro polos sectores destinados a tal fin, é 
dicir: 
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O edificio principal e una estrutura de planta rectangular con dous andares  e un 

pequeno soto. Como edificacións complementarias están o edificio que alberga o 

ximnasio e una pista polideportiva cuberta.  

ENSINO QUE ABARCA 

97 é un centro de Educación Infantil e Primaria, é dicir, 

impártese o 2º Ciclo da Educación Infantil e os tres ciclos da Ensinanza Primaria. 

Este centro figura como adscrito ó I.E.S. “Leiras Pulpeiro”. 

O Centro consta dun total de 18 unidades, distribuídas da seguinte forma: 6 

unidades de educación infantil e 12 unidades de educación primaria.

o Centro dispón de : aula de música, inglés, informática

/laboratorio, audiovisuais/ inglés, P.T., A. y L., atención educativa

usos múltiples funcionan ocasionalmente como aulas.

HORARIO DO CENTRO 

O horario lectivo iníciase ás 9 e remata ás 14 horas, cun recreo de 25

11:45 a 12:10). Os alumnos de 3 anos teñen un período de adaptación, 

normalmente o primeiro trimestre, no que as mestras, en coordinación cos pais, 

deseñan os horarios de entrada e saída segundo as necesidades individuais do 

obrigada permanencia de todo o profesorado polas tardes é o martes.

A atención da Secretaría,Xefatura de estudos e Dirección ao público é polas 

mañás segundo horario fixado na porta dos despachos e no taboleiro de 

ACCESO AO CENTRO. 

alumnos accederán ó interior do centro polos sectores destinados a tal fin, é 
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O edificio principal e una estrutura de planta rectangular con dous andares  e un 

pequeno soto. Como edificacións complementarias están o edificio que alberga o 

97 é un centro de Educación Infantil e Primaria, é dicir, 

impártese o 2º Ciclo da Educación Infantil e os tres ciclos da Ensinanza Primaria. 

O Centro consta dun total de 18 unidades, distribuídas da seguinte forma: 6 

unidades de educación infantil e 12 unidades de educación primaria. 

Centro dispón de : aula de música, inglés, informática 

inglés, P.T., A. y L., atención educativa e ximnasio.  

usos múltiples funcionan ocasionalmente como aulas. 

O horario lectivo iníciase ás 9 e remata ás 14 horas, cun recreo de 25 minutos (de 

11:45 a 12:10). Os alumnos de 3 anos teñen un período de adaptación, 

normalmente o primeiro trimestre, no que as mestras, en coordinación cos pais, 

deseñan os horarios de entrada e saída segundo as necesidades individuais do 

obrigada permanencia de todo o profesorado polas tardes é o martes. 

A atención da Secretaría,Xefatura de estudos e Dirección ao público é polas 

mañás segundo horario fixado na porta dos despachos e no taboleiro de 

alumnos accederán ó interior do centro polos sectores destinados a tal fin, é 
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Alumnado de Educación Infantil.
lateral esquerdo, segundo se mira dende a rúa Serra de Outes.
grupos e en fila. 

Alumnado de Educación Primaria.
na parte posterior dereita segundo se mira dende a rúa Serra de Outes.
e por grupos e en fila. 

Alumnado con discapacidades.
adapte ás súas necesidades.
O profesorado e o persoal non docente 
 
2.6.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO CENTRO

 

As instalacións do colexio están ubicadas no barrio do Castiñeiro, con entradas 

pola  Rúa Serra de Outes e pola rúa 

rectangular. As instalacións existentes son:

a) Edificio principal 

� Pequeno soto, habilitado como almacén

� Planta baixa. Nesta planta atópanse:

• 6 aulas de Educación Infantil (2 aulas de 54 m

de 3 anos e 4 aulas de 46 m

Todas elas posúen servizos e aseos propios.

• Un pórche pechado e outro espazo aberto.

• 1 sala de profesores. Ten unha superficie aproximada de 30 m

• 1 biblioteca cunha superficie de 54 m

• 1 aula de usos múltiples de 138 m

unha división para instalar unha cociña e un comedor.

• 4 despachos: Dirección, Secretaría , Xefatura de Estudios e Departamento 

de Orientación. 

• 1 vestíbulo de 150 m

• 1 conserxería 

• 1 ascensor e sala de cadros eléctricos e chaveiro.

• 1 aseo de profesores 

• 1 aseo de profesoras

• 1 aseo de nenos 
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Alumnado de Educación Infantil.- Accederán ó interior do centro dende o 
lateral esquerdo, segundo se mira dende a rúa Serra de Outes.

Alumnado de Educación Primaria.- Accederán ó interior dende o 
na parte posterior dereita segundo se mira dende a rúa Serra de Outes.

Alumnado con discapacidades.- Accederán pola zona e porta que mellor se 
dapte ás súas necesidades. 

e o persoal non docente  accede pola porta principal.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO CENTRO 

As instalacións do colexio están ubicadas no barrio do Castiñeiro, con entradas 

pola  Rúa Serra de Outes e pola rúa Alfredo Brañas. O edificio principal ten forma 

rectangular. As instalacións existentes son: 

Edificio principal  

Pequeno soto, habilitado como almacén 

Planta baixa. Nesta planta atópanse: 

6 aulas de Educación Infantil (2 aulas de 54 m2 cada unha para o alumnado 

de 3 anos e 4 aulas de 46 m2 cada unha para o alumnado de 4 e 5 anos). 

Todas elas posúen servizos e aseos propios. 

Un pórche pechado e outro espazo aberto. 

1 sala de profesores. Ten unha superficie aproximada de 30 m

ca cunha superficie de 54 m2. 

1 aula de usos múltiples de 138 m2  na que se fixo en setembro de 2007 

unha división para instalar unha cociña e un comedor. 

4 despachos: Dirección, Secretaría , Xefatura de Estudios e Departamento 

de 150 m2. 

1 ascensor e sala de cadros eléctricos e chaveiro. 

1 aseo de profesores  

1 aseo de profesoras 
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Accederán ó interior do centro dende o pórche 
lateral esquerdo, segundo se mira dende a rúa Serra de Outes.O acceso e por 

Accederán ó interior dende o pórche situado 
na parte posterior dereita segundo se mira dende a rúa Serra de Outes. O acceso 

Accederán pola zona e porta que mellor se 

accede pola porta principal. 

As instalacións do colexio están ubicadas no barrio do Castiñeiro, con entradas 

Alfredo Brañas. O edificio principal ten forma 

cada unha para o alumnado 

cada unha para o alumnado de 4 e 5 anos). 

1 sala de profesores. Ten unha superficie aproximada de 30 m2. 

na que se fixo en setembro de 2007 

4 despachos: Dirección, Secretaría , Xefatura de Estudios e Departamento 
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• 1 aseo de nenas 

• 1 aseo de minusválidos

• 1 soportal, para Educación Primaria cunha superficie de 145 m

de recreo de 140 m

• 1 vivenda para subalterno (En parte ocupada pola ANPA)

 

� Planta primeira. Nesta planta atópanse:
 

• 15 aulas de 53 m2 

• 2 aulas de 26 m

Normalización Lingüística , Activid

tamén como aula de Atención Educativa)

• 2 laboratorios de 78 m

aula de música e plástica e o outro como laboratorio e aula de informática).

• 1 vestíbulo de 76 m

• 1 aseo de nenos de 17 m

• 1 aseo de nenas de 17 m

• 1 aseo de profesores

• 1 aseo de profesoras

•  
b) Outras instalacións

Patio (utilizado polos alumnos de Primaria) con soportais pegados ó edificio 

para os días de choiva e unha pista polideportiva cuberta.

Na fronte da pista polideportiva cuberta pequena zona  pavimentada con 

gradas.utilizada por alumnos de primaria.

Ximnasio cuns 90 m

Patio (utilizado polos alumnos de infantil) situado na parte posterior da 

pista polideportiva cuberta.

Zona verde, situada na parte que limita coa zona de acceso ás aulas de 

Educación Infantil. 

 
2.6.- PROFESORADO 

 

Educación infantil……………………….………………………………8
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1 aseo de minusválidos 

1 soportal, para Educación Primaria cunha superficie de 145 m

de recreo de 140 m2. 

1 vivenda para subalterno (En parte ocupada pola ANPA)

Planta primeira. Nesta planta atópanse: 

 cada unha 

2 aulas de 26 m2 cada unha (ocupados por PT, unha, e outra por 

Normalización Lingüística , Actividades extraescolares e que pode funcionar 

tamén como aula de Atención Educativa) 

2 laboratorios de 78 m2 cada un (Un deles utilizado habitualmente como 

aula de música e plástica e o outro como laboratorio e aula de informática).

1 vestíbulo de 76 m2. 

de nenos de 17 m2. 

1 aseo de nenas de 17 m2. 

1 aseo de profesores 

1 aseo de profesoras 

Outras instalacións 

Patio (utilizado polos alumnos de Primaria) con soportais pegados ó edificio 

para os días de choiva e unha pista polideportiva cuberta. 

da pista polideportiva cuberta pequena zona  pavimentada con 

gradas.utilizada por alumnos de primaria. 

Ximnasio cuns 90 m2 e zona de aseos, duchas e vestiarios, cuns 65 m

Patio (utilizado polos alumnos de infantil) situado na parte posterior da 

lideportiva cuberta. 

Zona verde, situada na parte que limita coa zona de acceso ás aulas de 

Educación infantil……………………….………………………………8 
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1 soportal, para Educación Primaria cunha superficie de 145 m2 e un patio 

1 vivenda para subalterno (En parte ocupada pola ANPA) 

cada unha (ocupados por PT, unha, e outra por 

ades extraescolares e que pode funcionar 

cada un (Un deles utilizado habitualmente como 

aula de música e plástica e o outro como laboratorio e aula de informática). 

Patio (utilizado polos alumnos de Primaria) con soportais pegados ó edificio 

da pista polideportiva cuberta pequena zona  pavimentada con 

e zona de aseos, duchas e vestiarios, cuns 65 m2.  

Patio (utilizado polos alumnos de infantil) situado na parte posterior da 

Zona verde, situada na parte que limita coa zona de acceso ás aulas de 
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Ensino primario………………………….…………………………….11

Filoloxía Francés………………………….……………………………..

Filoloxía Inglés .…………………………………………………………..2

Educación Física ……………………………..

Música……………………………………….……………………………….1

Educación Especial (PT) ………………………………………………1

Audición e Linguaxe ... ………………….……………………..…….

Orientador………………………………….…………………..........

 

2.7.- LINGUA DO APRENDIZAXE

Reunións de Claustro e Consello Escolar: A lingua empregada nas intervencións 

varía, pero maioritariamente emprégase o galego. 

Os alumnos utilizan case sempre o castelán.

A lingua de relación entre os alumnos e profesores é maioritariamente o castelán.

A lingua de relación entre o persoal non docente é o galego.

ALUMNADO: Un estudio lingüístico das familias dos nosos alumnos deu o 

seguinte resultado: 

Nas familias fálase maioritariamente en ca

considerable, 33%, o fai indistintamente nos dous idiomas, e só en galego unha 

minoría, un 9%. 

Na familia non se fala galego cos nenos, e menos as nais, sen embargo un 9% dos 

pais fálanlle galego ós fillos. As nais teñ

relacións sociais que na familia, non usan o galego nin na tenda, sendo neste caso 

superior o emprego do galego polos pais. Mais se lles falan en galego contestan 

en galego, o que é bastante significativo respecto o seu co

A maioría dos pais dos nosos nenos, con idades comprendidas entre 35 e 50 anos, 

tiveron como lingua materna o castelán, o que leva consigo que sexa a súa fonte 

de expresión, sen embargo, por oíla ós avós, ou por outros parentes, ir á a

dos seus antergos ou por outros condutos, coñecen o galego aínda que non o 

falan con fluidez e a maioría descoñece as normas lingüísticas. Isto fai que moitos 

deles teñan un certo receo para usalo en público.

de comunicación do alumnado.

Como conclusión importante sinalar que non hai un rechazo ó galego, unicamente 

unha minoría non o considera necesario.
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Ensino primario………………………….…………………………….11 

Filoloxía Francés………………………….……………………………..1 

Filoloxía Inglés .…………………………………………………………..2 

……………………………..………..…………..…..2 

Música……………………………………….……………………………….1 

Educación Especial (PT) ………………………………………………1 

. ………………….……………………..…….1 

………………………………….………………….............1 

LINGUA DO APRENDIZAXE 

Reunións de Claustro e Consello Escolar: A lingua empregada nas intervencións 

varía, pero maioritariamente emprégase o galego.  

Os alumnos utilizan case sempre o castelán. 

n entre os alumnos e profesores é maioritariamente o castelán.

A lingua de relación entre o persoal non docente é o galego. 

ALUMNADO: Un estudio lingüístico das familias dos nosos alumnos deu o 

Nas familias fálase maioritariamente en castelán , un 58%, aínda que unha parte 

considerable, 33%, o fai indistintamente nos dous idiomas, e só en galego unha 

Na familia non se fala galego cos nenos, e menos as nais, sen embargo un 9% dos 

pais fálanlle galego ós fillos. As nais teñen o mesmo comportamento nas súas 

relacións sociais que na familia, non usan o galego nin na tenda, sendo neste caso 

superior o emprego do galego polos pais. Mais se lles falan en galego contestan 

en galego, o que é bastante significativo respecto o seu coñecemento do idioma.

A maioría dos pais dos nosos nenos, con idades comprendidas entre 35 e 50 anos, 

tiveron como lingua materna o castelán, o que leva consigo que sexa a súa fonte 

de expresión, sen embargo, por oíla ós avós, ou por outros parentes, ir á a

dos seus antergos ou por outros condutos, coñecen o galego aínda que non o 

falan con fluidez e a maioría descoñece as normas lingüísticas. Isto fai que moitos 

deles teñan un certo receo para usalo en público.Deste xeito o castelán é a lingua 

cación do alumnado. 

Como conclusión importante sinalar que non hai un rechazo ó galego, unicamente 

unha minoría non o considera necesario. 
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Reunións de Claustro e Consello Escolar: A lingua empregada nas intervencións 

n entre os alumnos e profesores é maioritariamente o castelán. 

ALUMNADO: Un estudio lingüístico das familias dos nosos alumnos deu o 

stelán , un 58%, aínda que unha parte 

considerable, 33%, o fai indistintamente nos dous idiomas, e só en galego unha 

Na familia non se fala galego cos nenos, e menos as nais, sen embargo un 9% dos 

en o mesmo comportamento nas súas 

relacións sociais que na familia, non usan o galego nin na tenda, sendo neste caso 

superior o emprego do galego polos pais. Mais se lles falan en galego contestan 

ñecemento do idioma. 

A maioría dos pais dos nosos nenos, con idades comprendidas entre 35 e 50 anos, 

tiveron como lingua materna o castelán, o que leva consigo que sexa a súa fonte 

de expresión, sen embargo, por oíla ós avós, ou por outros parentes, ir á aldea 

dos seus antergos ou por outros condutos, coñecen o galego aínda que non o 

falan con fluidez e a maioría descoñece as normas lingüísticas. Isto fai que moitos 

Deste xeito o castelán é a lingua 

Como conclusión importante sinalar que non hai un rechazo ó galego, unicamente 
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2.8.- CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DO ALUMNADO.

 

A maioría do alumnado do centro vive no entorno inmediato do mes

tanto pertence a un ambiente urbano. A meirande parte pertence a unha clase 

media ou media-baixa na que traballan o pai, a nai ou os dous, sen moitos apertos 

económicos como o demostra que só unha pequena parte dos alumnos vive 

nunha familia sen que ningún dos seus proxenitores teña traballo. Dispoñen 

tamén, na maioría dos casos, dos medios necesarios para lograr un bo hábito de 

estudio e mellora-lo seu rendemento académico. A maioría ten lugar propio para 

o estudio (soe ser a súa habitación).

Unha maioría de alumnos viven cos seus pais (cos dous) mentres que unha 

porcentaxe baixa, aínda que en aumento nos últimos anos, pertence a unha 

familia monoparental. Outro pequeno grupo vive nos centros de acollida 

próximos ao Centro. As familias dos nosos al

un fillo, seguidas de dous

Tamén se observa que poucas familias conviven con familiares próximos  (avós, 

tíos…) 

 O actual tren de vida, que se instala e 

familias cada vez teña

porcentaxe cada vez máis significativas a atención, coidado e seguimento da 

educación dos fillos delégase en terceiras persoas que desempeñan estas 

funcións como asalariados. Tamén son moitos os proxenito

avós, os que desempeñan estas funcións. 

No barrio e no entorno  percíbese un incremento importante de familias 

emigrantes fundamentalmente 

….  Nestes colectivos ás dificultades de adaptación cultural e lingüística 

tamén maiores dificultades de atención aos fillos ben pola escasez de recursos 

económicos ou polo reducido 

fundamentalmente nos primeiros anos de estadía.

 
3. NOTAS DE IDENTIDADE
 
3.1.- CONFESIONALIDADE.
 
Como público que é, o Centro maniféstase aconfesional, pluralista
con tódalas ideoloxías e crenzas dos membros da
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CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DO ALUMNADO.

A maioría do alumnado do centro vive no entorno inmediato do mes

tanto pertence a un ambiente urbano. A meirande parte pertence a unha clase 

baixa na que traballan o pai, a nai ou os dous, sen moitos apertos 

económicos como o demostra que só unha pequena parte dos alumnos vive 

ue ningún dos seus proxenitores teña traballo. Dispoñen 

tamén, na maioría dos casos, dos medios necesarios para lograr un bo hábito de 

lo seu rendemento académico. A maioría ten lugar propio para 

o estudio (soe ser a súa habitación). 

maioría de alumnos viven cos seus pais (cos dous) mentres que unha 

porcentaxe baixa, aínda que en aumento nos últimos anos, pertence a unha 

familia monoparental. Outro pequeno grupo vive nos centros de acollida 

próximos ao Centro. As familias dos nosos alumnos teñen, nunha alta porc

e dous fillos e de tres. 

Tamén se observa que poucas familias conviven con familiares próximos  (avós, 

que se instala e consolida na sociedade

cada vez teñan menos tempo para adicarllo aos seus fillos. Nunha 

porcentaxe cada vez máis significativas a atención, coidado e seguimento da 

educación dos fillos delégase en terceiras persoas que desempeñan estas 

funcións como asalariados. Tamén son moitos os proxenitores,fundamentalmente 

, os que desempeñan estas funcións.  

No barrio e no entorno  percíbese un incremento importante de familias 

fundamentalmente sudamericáns, caribeños, romanese

….  Nestes colectivos ás dificultades de adaptación cultural e lingüística 

tamén maiores dificultades de atención aos fillos ben pola escasez de recursos 

económicos ou polo reducido ámbito familiar que caracteriza aos emigrantes 

nos primeiros anos de estadía. 

3. NOTAS DE IDENTIDADE 

CONFESIONALIDADE. 

Como público que é, o Centro maniféstase aconfesional, pluralista
e crenzas dos membros da comunidade educativa.
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CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DO ALUMNADO. 

A maioría do alumnado do centro vive no entorno inmediato do mesmo, polo 

tanto pertence a un ambiente urbano. A meirande parte pertence a unha clase 

baixa na que traballan o pai, a nai ou os dous, sen moitos apertos 

económicos como o demostra que só unha pequena parte dos alumnos vive 

ue ningún dos seus proxenitores teña traballo. Dispoñen 

tamén, na maioría dos casos, dos medios necesarios para lograr un bo hábito de 

lo seu rendemento académico. A maioría ten lugar propio para 

maioría de alumnos viven cos seus pais (cos dous) mentres que unha 

porcentaxe baixa, aínda que en aumento nos últimos anos, pertence a unha 

familia monoparental. Outro pequeno grupo vive nos centros de acollida 

umnos teñen, nunha alta porcentaxe, 

Tamén se observa que poucas familias conviven con familiares próximos  (avós, 

na sociedade, supón que moitas 

n menos tempo para adicarllo aos seus fillos. Nunha 

porcentaxe cada vez máis significativas a atención, coidado e seguimento da 

educación dos fillos delégase en terceiras persoas que desempeñan estas 

res,fundamentalmente 

No barrio e no entorno  percíbese un incremento importante de familias 

, caribeños, romaneses, marroquís, 

….  Nestes colectivos ás dificultades de adaptación cultural e lingüística engádense 

tamén maiores dificultades de atención aos fillos ben pola escasez de recursos 

familiar que caracteriza aos emigrantes 

Como público que é, o Centro maniféstase aconfesional, pluralista e respectuoso 
comunidade educativa. 
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Rexeitaranse as manifestacións de calquera tendencia ideolóxica ou
determinada durante o desenvolvemento de calquera actividade
recinto escolar. 
O noso Centro garantirá que toda persoa que traballe nel renuncie
propaganda, adoutrinamento 
 
3.2.- PLURALISMO E VALORES DEMOCRÁTICOS.
 
A labor docente encamiñarase a 
competitividade. 
Inculcaranse valores ecolóxicos de respecto ao
Así mesmo educarase para a paz, potenciando o diálogo e a
calquera tipo de discriminación social, racial ou
Fomentaranse as actitudes de solidariedade e responsabilidade,
traballo e incentivarase 
sociedade en xeral. 
 
3.3.- LINGUA VEHICULAR
 
A lei de Normalización Lingüística 
con absoluto rigor, xa que tendo en conta as características socioculturais dos 
nosos alumnos, é evidente un déficit grave no uso da lingua galega. 
este déficit procurarase 
ensinanza no ámbito escolar
actitudes de autoestima e valoración do noso idioma e a nosa cultura
parte moi importante da nosa identidade persoal e social.
En todo caso deberá garantirse que, ó finaliza
un correcto dominio oral e escrito das dúas linguas
Na medida en que os recursos humanos, organizativos e materiais o permita 
tentarase avanzar cara o trilingüismo.
 
3.4. PRINCIPIOS EDUCATIVOS

1. Calidade de educación para todo o alumnado.

2. Equidade que garanta a igualdade de oportunidades, a 
non discriminación e que actúe como elemento compensador das desigualdades 
persoais de calquera índole.

3. Participación da comunidade educativa e o esforzo compartido de 
familia, profesorado e as administracións para asegurar unha educación de 
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manifestacións de calquera tendencia ideolóxica ou
determinada durante o desenvolvemento de calquera actividade

O noso Centro garantirá que toda persoa que traballe nel renuncie
propaganda, adoutrinamento ou proselitismo no seu interior. 

URALISMO E VALORES DEMOCRÁTICOS. 

A labor docente encamiñarase a educar para a igualdade e non para

valores ecolóxicos de respecto ao Medio Ambiente.
para a paz, potenciando o diálogo e a 

calquera tipo de discriminación social, racial ou económica. 
as actitudes de solidariedade e responsabilidade,

 a participación na mellora da comunidade edu

LINGUA VEHICULAR 

A lei de Normalización Lingüística e o Decreto do Plurilingüismo  
rigor, xa que tendo en conta as características socioculturais dos 

alumnos, é evidente un déficit grave no uso da lingua galega. 
 que esta sexa algo máis a lingua ambiental, vehicular e de 

ensinanza no ámbito escolar segundo a lexislación vixente
autoestima e valoración do noso idioma e a nosa cultura

parte moi importante da nosa identidade persoal e social. 
En todo caso deberá garantirse que, ó finaliza-la escolaridade, os
un correcto dominio oral e escrito das dúas linguas oficiais. 
Na medida en que os recursos humanos, organizativos e materiais o permita 

o trilingüismo. 

4. PRINCIPIOS EDUCATIVOS 

1. Calidade de educación para todo o alumnado. 

2. Equidade que garanta a igualdade de oportunidades, a inclusión educativa e a 
non discriminación e que actúe como elemento compensador das desigualdades 
persoais de calquera índole. 

3. Participación da comunidade educativa e o esforzo compartido de 
as administracións para asegurar unha educación de 
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manifestacións de calquera tendencia ideolóxica ou política 
determinada durante o desenvolvemento de calquera actividade dentro do 

O noso Centro garantirá que toda persoa que traballe nel renuncie a todo tipo de 
 

para a igualdade e non para a 

Medio Ambiente. 
 tolerancia, evitando 

as actitudes de solidariedade e responsabilidade, gusto polo 
dade educativa e da 

e o Decreto do Plurilingüismo  será cumprido 
rigor, xa que tendo en conta as características socioculturais dos 

alumnos, é evidente un déficit grave no uso da lingua galega. Para corrixir 
ambiental, vehicular e de 

segundo a lexislación vixente. Motivaranse as 
autoestima e valoración do noso idioma e a nosa cultura como unha 

la escolaridade, os alumnos teñan 

Na medida en que os recursos humanos, organizativos e materiais o permita 

inclusión educativa e a 
non discriminación e que actúe como elemento compensador das desigualdades 

3. Participación da comunidade educativa e o esforzo compartido de alumnado, 
as administracións para asegurar unha educación de  
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calidade. 

4. A transmisión de valores que favorezan a liberdade persoal, a responsabilidade, 
a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a 
xustiza. 

5. A atención á diversidade co obxectivo de proporcionar a todo o alumnado unha 
educación adecuada ás súas características e necesidades.

6. A adecuada resposta educativa a tódol
principio da inclusión, 
desenvolvemento de todos, favorécese a equidade e contribúese a unha maior 
cohesión social. 

7. A educación para a prevención de conflitos e para a resolución pacífica dos 
mesmos, así como a non violencia en todos os ámbitos da vida persoal, famil
social. 

 3.5. PRINCIPIOS BÁSICOS 

1.Favorecer o clima de convivencia entre os membros da Comunidade Educativa:

- Establecendo relacións equilibradas e construtivas, dentro das funcións que 
cada un ten encomendadas.

-  Baseadas no respecto, a colabora

2. Potenciar a coordinación interciclos e a participación de todos os estamentos 
educativos. 

3. Favorecer nos alumnos procesos de aprendizaxe significativa (que lles permitan 
establecer relacións entre os coñecementos e experiencias previ
contidos) e desenvolver habilidades e estratexias de planificación da propia 
actividade de aprendizaxe, é dicir, aprender a aprender.

- Proporcionar oportunidades para poñer
modo que o alumno poida comprob
consolidar aprendizaxes que transc

- Proporcionar continuamente información ao alumno
proceso de aprendizaxe no que se atopa; clarificando os obxectivos
facéndolle tomar conciencia das súas posibilidades e das súas dificultad
superar servíndolles de g
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4. A transmisión de valores que favorezan a liberdade persoal, a responsabilidade, 
a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a 

versidade co obxectivo de proporcionar a todo o alumnado unha 
educación adecuada ás súas características e necesidades. 

da resposta educativa a tódolos alumnos concíbese a partir do 
principio da inclusión, entendendo que unicamente dese xeito
desenvolvemento de todos, favorécese a equidade e contribúese a unha maior 

7. A educación para a prevención de conflitos e para a resolución pacífica dos 
mesmos, así como a non violencia en todos os ámbitos da vida persoal, famil

PRINCIPIOS BÁSICOS  

1.Favorecer o clima de convivencia entre os membros da Comunidade Educativa:

Establecendo relacións equilibradas e construtivas, dentro das funcións que 
cada un ten encomendadas. 

Baseadas no respecto, a colaboración e o diálogo. 

2. Potenciar a coordinación interciclos e a participación de todos os estamentos 

3. Favorecer nos alumnos procesos de aprendizaxe significativa (que lles permitan 
establecer relacións entre os coñecementos e experiencias previ
contidos) e desenvolver habilidades e estratexias de planificación da propia 
actividade de aprendizaxe, é dicir, aprender a aprender. 

porcionar oportunidades para poñer en práctica os novos coñecementos de 
modo que o alumno poida comprobar o interese e a utilidade do aprendido e así 

solidar aprendizaxes que transcendan o contexto en que se produciron.

nuamente información ao alumno sobre o momento do 
proceso de aprendizaxe no que se atopa; clarificando os obxectivos
facéndolle tomar conciencia das súas posibilidades e das súas dificultad
superar servíndolles de guía para facelo. 
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4. A transmisión de valores que favorezan a liberdade persoal, a responsabilidade, 
a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a 

versidade co obxectivo de proporcionar a todo o alumnado unha 

os alumnos concíbese a partir do 
entendendo que unicamente dese xeito garántese o 

desenvolvemento de todos, favorécese a equidade e contribúese a unha maior 

7. A educación para a prevención de conflitos e para a resolución pacífica dos 
mesmos, así como a non violencia en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e 

1.Favorecer o clima de convivencia entre os membros da Comunidade Educativa: 

Establecendo relacións equilibradas e construtivas, dentro das funcións que 

2. Potenciar a coordinación interciclos e a participación de todos os estamentos 

3. Favorecer nos alumnos procesos de aprendizaxe significativa (que lles permitan 
establecer relacións entre os coñecementos e experiencias previas e os novos 
contidos) e desenvolver habilidades e estratexias de planificación da propia 

en práctica os novos coñecementos de 
ar o interese e a utilidade do aprendido e así 

endan o contexto en que se produciron. 

sobre o momento do 
proceso de aprendizaxe no que se atopa; clarificando os obxectivos por conseguir, 
facéndolle tomar conciencia das súas posibilidades e das súas dificultades por 
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Este tres principios que acabamos de enumerar, porémolos ao servizo de lograr 
como obxectivo: Desenvolver a comprensión
Iso parécenos de máximo interese, pois contribúe de forma especial a que os 
alumnos adquiran a capacidade de aprender por si mesmos de maneira 
autónoma. 
 
3.6. OBXECTIVOS XERAIS
 
1) Este centro é un todo, e como tal debe 
educativas e ciclos deberán marchar coordinadamente o que repercutirá no bo 
desenrolo do ensino. 
Considerando como prioritario o traballo en equipo, medio de enriquecemento 
da práctica educativa, pretendemos:
a. Fomentar o traballo en grupo do profesorado, tanto para a elaboración de 
material como para intercambio de información pedagóxica ou do alumnado.
b. Enriquece-la dinámica do centro establecendo canles de comunicación cos 
CEFORES e outros servizos educativos.
2) As actuacións educativas levadas a cabo terán en conta a situación ambiental, 
familiar, social e cultural do medio de onde procede o alumno, así como o nivel de 
coñecementos. 
a. Dar prioridade á recollida de información sobre o alumnado a través das 
familias e dos expedientes.
b. Adaptar a práctica do ensino ós coñecementos do alumno.
c. Coñecer o nivel madurativo, actitudes e intereses do alumnado para organizar 
de forma axeitada a secuencia de obxectivos e de contidos
competencias básicas. 
3) A integración das dúas linguas oficiais da Comunidade ha de facerse do xeito 
máis positivo e constructivista posible. En ámbalas dúas deben ter os alumnos un 
dominio axeitado ó final da educación primaria.
a. Garantir que a expresión oral e escrita nas dúa
menosprezo de ningunha das dúas.
b. Avanzar na autoestima da lingua galega como lingua propia e sinal de 
identidade da nosa cultura.
c. Adquirir bibliografía axeitada ós niveis educativos para procurar o avance do 
coñecemento delas. 
4) É un factor importante manter contactos culturais e de relación persoais coas 
entidades e sociedades do barrio e da cidade, a través delas palparán as 
inquedanzas sociais máis recentes xa que nelas están integrados os alumnos por 
razóns de vivenda, deportivas e outras actividades de lecer.
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Este tres principios que acabamos de enumerar, porémolos ao servizo de lograr 
como obxectivo: Desenvolver a comprensión e a expresión por escrito.
Iso parécenos de máximo interese, pois contribúe de forma especial a que os 
alumnos adquiran a capacidade de aprender por si mesmos de maneira 

3.6. OBXECTIVOS XERAIS 

1) Este centro é un todo, e como tal debe funcionar, polo que tódalas etapas 
educativas e ciclos deberán marchar coordinadamente o que repercutirá no bo 

Considerando como prioritario o traballo en equipo, medio de enriquecemento 
, pretendemos: 

o traballo en grupo do profesorado, tanto para a elaboración de 
material como para intercambio de información pedagóxica ou do alumnado.

la dinámica do centro establecendo canles de comunicación cos 
CEFORES e outros servizos educativos. 

actuacións educativas levadas a cabo terán en conta a situación ambiental, 
familiar, social e cultural do medio de onde procede o alumno, así como o nivel de 

a. Dar prioridade á recollida de información sobre o alumnado a través das 
e dos expedientes. 

a práctica do ensino ós coñecementos do alumno. 
o nivel madurativo, actitudes e intereses do alumnado para organizar 

de forma axeitada a secuencia de obxectivos e de contidos

A integración das dúas linguas oficiais da Comunidade ha de facerse do xeito 
máis positivo e constructivista posible. En ámbalas dúas deben ter os alumnos un 
dominio axeitado ó final da educación primaria. 
a. Garantir que a expresión oral e escrita nas dúas linguas oficiais sexa real sen 
menosprezo de ningunha das dúas. 
b. Avanzar na autoestima da lingua galega como lingua propia e sinal de 
identidade da nosa cultura. 
c. Adquirir bibliografía axeitada ós niveis educativos para procurar o avance do 

4) É un factor importante manter contactos culturais e de relación persoais coas 
entidades e sociedades do barrio e da cidade, a través delas palparán as 
inquedanzas sociais máis recentes xa que nelas están integrados os alumnos por 

enda, deportivas e outras actividades de lecer. 
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Este tres principios que acabamos de enumerar, porémolos ao servizo de lograr 
e a expresión por escrito. 

Iso parécenos de máximo interese, pois contribúe de forma especial a que os 
alumnos adquiran a capacidade de aprender por si mesmos de maneira 

funcionar, polo que tódalas etapas 
educativas e ciclos deberán marchar coordinadamente o que repercutirá no bo 

Considerando como prioritario o traballo en equipo, medio de enriquecemento 

o traballo en grupo do profesorado, tanto para a elaboración de 
material como para intercambio de información pedagóxica ou do alumnado. 

la dinámica do centro establecendo canles de comunicación cos 

actuacións educativas levadas a cabo terán en conta a situación ambiental, 
familiar, social e cultural do medio de onde procede o alumno, así como o nivel de 

a. Dar prioridade á recollida de información sobre o alumnado a través das 

 
o nivel madurativo, actitudes e intereses do alumnado para organizar 

de forma axeitada a secuencia de obxectivos e de contidos para acadar as 

A integración das dúas linguas oficiais da Comunidade ha de facerse do xeito 
máis positivo e constructivista posible. En ámbalas dúas deben ter os alumnos un 

s linguas oficiais sexa real sen 

b. Avanzar na autoestima da lingua galega como lingua propia e sinal de 

c. Adquirir bibliografía axeitada ós niveis educativos para procurar o avance do 

4) É un factor importante manter contactos culturais e de relación persoais coas 
entidades e sociedades do barrio e da cidade, a través delas palparán as 
inquedanzas sociais máis recentes xa que nelas están integrados os alumnos por 
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a. Oferta-los nosos recursos humanos e materiais ás entidades do barrio ou da 
cidade. 
b. Participar nas actividades propostas por estas entidades que sexan axeitadas ó 
noso alumnado. 
5) Unha das prioridades d
na zona do centro dalgúns dos fogares de acollida da cidade.
A sensibilidade cara a este alumnado e as súas familias é decisivo na súa 
adaptación á escola. 
a. Programar conxuntamente co Equipo de Orie
a un maior coñecemento e fac
educativas especiais. 
b. Coordinar moi estreitamente as actividades e actuacións a levar a cabo con 
estes alumnos entre os titores e os membros do Eq
6) Un dos principios do Centro é o respecto as diversas ideoloxías relixiosas e 
culturais. Rexeitando calquera tipo de intrusismo ou adoutrinamento que violente 
o dereito á liberdade de pensamento.
a. Crear no Centro un clima de diálog
membros da comunidade educativa.
b. Afianzar hábitos e prácticas democráticas na vida do centro.
c. Establecer relacións harmónicas en distintas situación sociais, ofertando 
modelos válidos para a resolución de confli
individuais e rexeitando calquera tipo de discriminación.
7) Potenciaremos no alumnado o amor e o respecto polo medio ambiente, 
propoñendo experiencias que os leven a conquerir coñecementos a través da 
reflexión e da observación da natureza.
a. Propiciar accións que contribúan a crear , coidar e mante
b. Coñecer e valora-lo contorno medio
c. Potenciar actividades que fomenten as relacións entre os membros da 
comunidade educativa (Magosto,
8) Valorar formas de vida saudables tanto psicolóxica como fisicamente, normas 
de convivencia, exercicio e actividades para conquerir unha vida sa.
a. Presentar unha imaxe limpa, coidada e agradable.
b. Fomentar no alumnado h
consumo, concienciándonos das repercusións que determinadas condutas teñen 
sobre a saúde. 
c. Aprender a valorar a influencia que na convivencia teñen as normas sociais de 
educación (respecto ós maiores, ós 
disciplina...) 
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los nosos recursos humanos e materiais ás entidades do barrio ou da 

b. Participar nas actividades propostas por estas entidades que sexan axeitadas ó 

5) Unha das prioridades do centro é a atención á diversidade, debido á ubicación 
na zona do centro dalgúns dos fogares de acollida da cidade. 
A sensibilidade cara a este alumnado e as súas familias é decisivo na súa 

a. Programar conxuntamente co Equipo de Orientación actuacións que nos leven 
a un maior coñecemento e facer educativo sobre os alumnos

b. Coordinar moi estreitamente as actividades e actuacións a levar a cabo con 
estes alumnos entre os titores e os membros do Equipo de Orientación.
6) Un dos principios do Centro é o respecto as diversas ideoloxías relixiosas e 
culturais. Rexeitando calquera tipo de intrusismo ou adoutrinamento que violente 
o dereito á liberdade de pensamento. 
a. Crear no Centro un clima de diálogo, tolerancia e respecto entre tódolos 
membros da comunidade educativa. 
b. Afianzar hábitos e prácticas democráticas na vida do centro.
c. Establecer relacións harmónicas en distintas situación sociais, ofertando 
modelos válidos para a resolución de conflitos, valorando as diferenzas sociais e 
individuais e rexeitando calquera tipo de discriminación. 
7) Potenciaremos no alumnado o amor e o respecto polo medio ambiente, 
propoñendo experiencias que os leven a conquerir coñecementos a través da 

observación da natureza. 
a. Propiciar accións que contribúan a crear , coidar e mante-lo entorno natural.

lo contorno medio-ambiental. 
c. Potenciar actividades que fomenten as relacións entre os membros da 
comunidade educativa (Magosto, Entroido, Letras Galegas...). 
8) Valorar formas de vida saudables tanto psicolóxica como fisicamente, normas 
de convivencia, exercicio e actividades para conquerir unha vida sa.
a. Presentar unha imaxe limpa, coidada e agradable. 
b. Fomentar no alumnado hábitos de seguridade, hixiene, alimentación e 
consumo, concienciándonos das repercusións que determinadas condutas teñen 

c. Aprender a valorar a influencia que na convivencia teñen as normas sociais de 
educación (respecto ós maiores, ós compañeiros, puntualidade, responsabilidade, 
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los nosos recursos humanos e materiais ás entidades do barrio ou da 

b. Participar nas actividades propostas por estas entidades que sexan axeitadas ó 

o centro é a atención á diversidade, debido á ubicación 
 

A sensibilidade cara a este alumnado e as súas familias é decisivo na súa 

ntación actuacións que nos leven 
er educativo sobre os alumnos con necesidades 

b. Coordinar moi estreitamente as actividades e actuacións a levar a cabo con 
uipo de Orientación. 

6) Un dos principios do Centro é o respecto as diversas ideoloxías relixiosas e 
culturais. Rexeitando calquera tipo de intrusismo ou adoutrinamento que violente 

o, tolerancia e respecto entre tódolos 

b. Afianzar hábitos e prácticas democráticas na vida do centro. 
c. Establecer relacións harmónicas en distintas situación sociais, ofertando 

tos, valorando as diferenzas sociais e 

7) Potenciaremos no alumnado o amor e o respecto polo medio ambiente, 
propoñendo experiencias que os leven a conquerir coñecementos a través da 

lo entorno natural. 

c. Potenciar actividades que fomenten as relacións entre os membros da 
 

8) Valorar formas de vida saudables tanto psicolóxica como fisicamente, normas 
de convivencia, exercicio e actividades para conquerir unha vida sa. 

ábitos de seguridade, hixiene, alimentación e 
consumo, concienciándonos das repercusións que determinadas condutas teñen 

c. Aprender a valorar a influencia que na convivencia teñen as normas sociais de 
compañeiros, puntualidade, responsabilidade, 



  C.E.I.P MENÉNDEZ 
       Serra de Outes S/N

27004  Lugo

 

Proxecto Educativo de Centro. PEC

 

9) A búsqueda de recursos para estar ó tanto dos avances e das innovacións 
educativas será un principio prioritario, levándonos a avanzar en novos modos e 
métodos de ensino, así como a utilización
a. Favorece-la utilización das novas tecnoloxías por parte de toda a comunidade 
educativa. 
b. Potencia-la búsqueda de recursos educativos con adquisición de bibliografía 
(libros, revistas, material audiovisual...)
10) Manter unha relación dinámica e positiva coas familias, como medio 
ineludible para o bo funcionamento do Centro educativo e do ensino.
a. Impulsa-la comunicación entre as familias e o profesorado.
b. Potencia-la participación das familias e da ANPA na comunidade educat
c. Colaborar coas familias e co profesorado na búsqueda de solucións ós 
problemas plantexados no proceso de ensino
11) Tódolos recursos humanos e materiais estarán ó servizo dun maior 
rendemento e facer pedagóxico do Centro.
a. Facilitar que tódolos recursos do Centro, humanos e materiais se optimicen ó 
máximo en pro dun bo facer educativo.
12) A formación integral do alumnado será o principio no que redunden tódolos 
esforzos e obxectivos do facer pedagóxico docente, a fin de prepara
para a sociedade da que forma parte creando neles actitudes de crítica 
construtiva. 
a. Desenrolar as capacidades estratéxicas básicas da aprendizaxe a través da 
adquisición de hábitos de traballo e técnicas intelectuais que favorezan unha 
actitude de búsqueda, interrogación, interpretación e opinión.
b. Educar na liberdade e na responsabilidade persoal dos seus actos como 
proceso de consecución duna maneira autónoma de comportarse.
c. Favorecer un clima apropiado para o desenvolvemento da autoestima 
recoñecemento social dos aspectos positivos do alumnado.
 
3.7.- METODOLOXÍA 
 
Dentro da complexidade que supón fixar unha liña metodolóxica
dos distintos estilos docentes, sería desexable un
determinar cales van a se
a) É necesario fomentar no alumnado unha actitude curiosa, crítica
investigadora que, mediante a comunicación e o traballo, se
súa formación implicándoos no seu proceso
pasividade, a lección maxistral e a memorización sistemática.
b) A teoría da aprendizaxe significativa, é dicir, os novos contidos
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9) A búsqueda de recursos para estar ó tanto dos avances e das innovacións 
educativas será un principio prioritario, levándonos a avanzar en novos modos e 
métodos de ensino, así como a utilización das novas metodoloxías.

la utilización das novas tecnoloxías por parte de toda a comunidade 

la búsqueda de recursos educativos con adquisición de bibliografía 
(libros, revistas, material audiovisual...) 

elación dinámica e positiva coas familias, como medio 
ineludible para o bo funcionamento do Centro educativo e do ensino.

la comunicación entre as familias e o profesorado. 
la participación das familias e da ANPA na comunidade educat

c. Colaborar coas familias e co profesorado na búsqueda de solucións ós 
problemas plantexados no proceso de ensino-aprendizaxe. 
11) Tódolos recursos humanos e materiais estarán ó servizo dun maior 
rendemento e facer pedagóxico do Centro. 

que tódolos recursos do Centro, humanos e materiais se optimicen ó 
máximo en pro dun bo facer educativo. 
12) A formación integral do alumnado será o principio no que redunden tódolos 
esforzos e obxectivos do facer pedagóxico docente, a fin de prepara
para a sociedade da que forma parte creando neles actitudes de crítica 

as capacidades estratéxicas básicas da aprendizaxe a través da 
adquisición de hábitos de traballo e técnicas intelectuais que favorezan unha 

e búsqueda, interrogación, interpretación e opinión.
b. Educar na liberdade e na responsabilidade persoal dos seus actos como 
proceso de consecución duna maneira autónoma de comportarse.
c. Favorecer un clima apropiado para o desenvolvemento da autoestima 
recoñecemento social dos aspectos positivos do alumnado. 

Dentro da complexidade que supón fixar unha liña metodolóxica
dos distintos estilos docentes, sería desexable un diálogo e consenso á hora de 

van a se-los principios básicos: 
a) É necesario fomentar no alumnado unha actitude curiosa, crítica
investigadora que, mediante a comunicación e o traballo, se converta
súa formación implicándoos no seu proceso de aprendizaxe. Tratarase

maxistral e a memorización sistemática. 
b) A teoría da aprendizaxe significativa, é dicir, os novos contidos
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9) A búsqueda de recursos para estar ó tanto dos avances e das innovacións 
educativas será un principio prioritario, levándonos a avanzar en novos modos e 

das novas metodoloxías. 
la utilización das novas tecnoloxías por parte de toda a comunidade 

la búsqueda de recursos educativos con adquisición de bibliografía 

elación dinámica e positiva coas familias, como medio 
ineludible para o bo funcionamento do Centro educativo e do ensino. 

 
la participación das familias e da ANPA na comunidade educativa. 

c. Colaborar coas familias e co profesorado na búsqueda de solucións ós 

11) Tódolos recursos humanos e materiais estarán ó servizo dun maior 

que tódolos recursos do Centro, humanos e materiais se optimicen ó 

12) A formación integral do alumnado será o principio no que redunden tódolos 
esforzos e obxectivos do facer pedagóxico docente, a fin de prepara-lo alumnado 
para a sociedade da que forma parte creando neles actitudes de crítica 

as capacidades estratéxicas básicas da aprendizaxe a través da 
adquisición de hábitos de traballo e técnicas intelectuais que favorezan unha 

e búsqueda, interrogación, interpretación e opinión. 
b. Educar na liberdade e na responsabilidade persoal dos seus actos como 
proceso de consecución duna maneira autónoma de comportarse. 
c. Favorecer un clima apropiado para o desenvolvemento da autoestima e o 

Dentro da complexidade que supón fixar unha liña metodolóxica única e partindo 
diálogo e consenso á hora de 

a) É necesario fomentar no alumnado unha actitude curiosa, crítica e 
converta na base da 
Tratarase de evita-la 
 

b) A teoría da aprendizaxe significativa, é dicir, os novos contidos e o proceso de  
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aprendizaxe estarán relacionados coas
anteriormente polo alumno.
c) O entorno debe ser un punto de partida fundamental na
coñecementos posteriores así como para
entorno social no que viven.
d) Os contidos adaptaranse
ritmo evolutivo do alumno.
e) O traballo escolar debe ser primordialmente globalizador ou
debe partir de realidades significativas
disciplinas. 
f) O traballo escolar estará baseado nas seguintes liña
- A colaboración, non a  competencia.
- O respecto entre os compañeiros.
- Orde e disciplina para desenrolar unha labor de clase.
Estas liñas dirixiranse en último termo á consecución de valores,actitudes, normas 
e coñecementos necesarios para a formación integral
O profesorado tratará de unificar criterios de actuación para
cumprimento desas liñas, fundamentos para lograr un
actividade docente e para crear un clima a
 
3.8. PROFESORADO 
 
Tentaremos de conservar unha 
Temos que ter en conta que cada profesor/a posúe un estilo docente persoal, o 
cal non debe ser obstáculo para levar a cabo as prioridades deste Proxecto 
Educativo, que son: 
- É imprescindible a comunicación e colaboración entre os
ciclos. 
- As programacións de aula 
alumnado a raíz da avaliación inicial.
- Cada grupo debe ser obxecto dunha forma de aprender
será necesario aplicar diferentes técnicas e
- A labor dos mestres consiste en proporcionarlles ós/ás
para que aprendan a aprender.
- Tentarase busca-la relación entre os contidos das distintas
proxección no seu entorno inmediato.
 
3.9. A AVALIACIÓN 
A avaliación será continua e 
ensinanza-aprendizaxe: alumno
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aprendizaxe estarán relacionados coas capacidades e contidos adquiridos 
anteriormente polo alumno. 

O entorno debe ser un punto de partida fundamental na
coñecementos posteriores así como para consegui-la inserción dos alumnos no 

viven. 
adaptaranse, no posible, ás etapas de desenrolo

mo evolutivo do alumno. 
e) O traballo escolar debe ser primordialmente globalizador ou
debe partir de realidades significativas buscando a conexión entre as distintas 

f) O traballo escolar estará baseado nas seguintes liñas: 
competencia. 

O respecto entre os compañeiros. 
Orde e disciplina para desenrolar unha labor de clase. 

en último termo á consecución de valores,actitudes, normas 
e coñecementos necesarios para a formación integral da persoa.
O profesorado tratará de unificar criterios de actuación para
cumprimento desas liñas, fundamentos para lograr un desenvo
actividade docente e para crear un clima axeitado de aprendizaxe.

Tentaremos de conservar unha liña metodolóxica común que buscará o equilibrio. 
Temos que ter en conta que cada profesor/a posúe un estilo docente persoal, o 
cal non debe ser obstáculo para levar a cabo as prioridades deste Proxecto 

É imprescindible a comunicación e colaboración entre os

As programacións de aula faranse en función das necesidades
alumnado a raíz da avaliación inicial. 

Cada grupo debe ser obxecto dunha forma de aprender diferente , por tanto 
será necesario aplicar diferentes técnicas e adaptarase a esta diversidade.

A labor dos mestres consiste en proporcionarlles ós/ás alum
para que aprendan a aprender. 

la relación entre os contidos das distintas
proxección no seu entorno inmediato. 

A avaliación será continua e efectuarase sobre tódolos elementos
aprendizaxe: alumno, profesor, entorno,metodoloxía
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pacidades e contidos adquiridos 

O entorno debe ser un punto de partida fundamental na adquisición de 
la inserción dos alumnos no 

, no posible, ás etapas de desenrolo psicolóxico e ó 

e) O traballo escolar debe ser primordialmente globalizador ou integrador, é dicir, 
buscando a conexión entre as distintas 

en último termo á consecución de valores,actitudes, normas 
da persoa. 

O profesorado tratará de unificar criterios de actuación para consegui-lo 
desenvolvemento da 

de aprendizaxe. 

buscará o equilibrio. 
Temos que ter en conta que cada profesor/a posúe un estilo docente persoal, o 
cal non debe ser obstáculo para levar a cabo as prioridades deste Proxecto 

 diferentes niveis e 

en función das necesidades xurdidas entre o 

diferente , por tanto 
a esta diversidade. 

alumnos/as os medios 

la relación entre os contidos das distintas materias e a 

bre tódolos elementos do proceso 
, profesor, entorno,metodoloxía e recursos. 
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Partirase dunha avaliación inicial que permita, por unha banda
contidos e recursos ás capacidades previas dos alumnos e
outra, ir medindo a súa progresió
O fin da avaliación é que o alumno aprenda dos seus erros e
resaltaranse os seus progresos e 
como algo negativo. Así mesmo servirá
empregada, en función dos
A avaliación inicial,continua
elaborar as propostas de mellora.
 
3.10 A COEDUCACIÓN 
 
Formará parte do noso labor educativo como
a igualdade e o respecto cara ós demais.
Este Centro practicará unha educación para a igualdade e traballará
eliminación de discriminacións por razóns de sexo, raza, condición
Evitarase a difusión de roles tradicionalmente sexistas. 
Así mesmo, en calquera tipo de material escolar a tendencia será
fomentar tendencias non sexistas:
deportivas, actividades extraescolares, etc.
 
 
4. ORGANIZACIÓN 
 
4.1 Órganos en funcionamento
 
A) ÓRGANOS UNIPERSOAIS:
 
1.- DIRECTOR OU DIRECTORA: Será un profesor ou profesora, membro
Claustro, elixido/a polo Consello Escolar (previa presentación de
nomeado polo Xefe Territorial 
No caso de que non se presenten candidaturas á Dirección, o
nomeará director/a. 

Son competencias do Director:
a) Representar oficialmente á Administración Educativa no colexio.
b) Representar o Centro.
c) Dirixir e coordinar tódalas actividades do Centro.
d) Visar as certificacións e documentos oficiais do Centro.
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Partirase dunha avaliación inicial que permita, por unha banda
contidos e recursos ás capacidades previas dos alumnos e 
outra, ir medindo a súa progresión na asimilación dos distintos contidos.
O fin da avaliación é que o alumno aprenda dos seus erros e acertos. Con este fin, 

os seus progresos e evitarase que a avaliación sexa contemplada 
como algo negativo. Así mesmo servirá para que o profesor valore a metodoloxía 
empregada, en función dos resultados acadados. 

continua, de diagnóstico … servirá de fonte informativa para 
as propostas de mellora. 

Formará parte do noso labor educativo como un aspecto máis da
a igualdade e o respecto cara ós demais. 
Este Centro practicará unha educación para a igualdade e traballará
eliminación de discriminacións por razóns de sexo, raza, condición

a difusión de roles tradicionalmente sexistas.  
Así mesmo, en calquera tipo de material escolar a tendencia será
fomentar tendencias non sexistas: agrupación do alumnado nas aulas, actividades 

extraescolares, etc. 

funcionamento no Centro: 

A) ÓRGANOS UNIPERSOAIS: 

DIRECTOR OU DIRECTORA: Será un profesor ou profesora, membro
Claustro, elixido/a polo Consello Escolar (previa presentación de

Xefe Territorial da Consellería de Educación. 
No caso de que non se presenten candidaturas á Dirección, o

Son competencias do Director: 
a) Representar oficialmente á Administración Educativa no colexio.

Centro. 
c) Dirixir e coordinar tódalas actividades do Centro. 
d) Visar as certificacións e documentos oficiais do Centro. 
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Partirase dunha avaliación inicial que permita, por unha banda adapta-los 
 das alumnas e, por 

dos distintos contidos. 
acertos. Con este fin, 

avaliación sexa contemplada 
profesor valore a metodoloxía 

, de diagnóstico … servirá de fonte informativa para 

un aspecto máis da educación para 

Este Centro practicará unha educación para a igualdade e traballará pola 
eliminación de discriminacións por razóns de sexo, raza, condición social, etc. 

Así mesmo, en calquera tipo de material escolar a tendencia será e propicia para 
agrupación do alumnado nas aulas, actividades 

DIRECTOR OU DIRECTORA: Será un profesor ou profesora, membro do 
Claustro, elixido/a polo Consello Escolar (previa presentación de candidatura) e 

No caso de que non se presenten candidaturas á Dirección, o Xefe Territorial 

a) Representar oficialmente á Administración Educativa no colexio. 
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e) Propoñer o nomeamento e
Nomea-los coordinadores de Ciclo, o coordinador de Normal
os titores, de acordo coa normativa vixente.
f) Executar os acordos dos órganos colexiados.
g) Coordinar a elaboración do Proxecto Educativo de Centro e Programación 
Xeral. 
h) Presidir os actos académicos e o Claustro, Consello Escola
Coordinación Pedagóxica e Comisión Económica.
i) Cumprir e facer cumprir as leis.
1) Exercer a xefatura de todo o persoal do Centro.
m) Obrigar ó cumprimento deste Regulamento.
n) Garantir o dereito de reunión dos mestres, alumnos, pais de a
lexislación vixente. 
ñ) Xestionar os medios humanos e materiais do Centro.
o) Promover e impulsar as relacións do colexio coas institucións.
p) Coordinar e fomenta
escolar. 
q) Proporcionar a información sobre a vida do Centro ós distintos sectores da 
comunidade escolar. 
r) Autorizar os gastos de acordo co orzamento do Centro e ordena
pagamentos. 
s) Realizar as contratacións dos servizos e subministracións de acordo co que 
regulamentariamente se estableza.
 
2.- XEFE OU XEFA DE ESTUD
cargo polo Director/a. 
Son competencias do Xefe/a de Estud
a) Exercer, por delegación do director e baixo a súa autoridade, a xefatura do 
persoal docente en todo o relativo ó réxime académico.
b) Substituír o director en caso de ausencia, enfermidade ou suspensión de 
funcións. 
c) Coordinar e velar pola execución das actividades de carácter académico.
d) Elaborar os horarios de alumnos e profesores.
e) Coordinar as actividades dos coordinadores de Ciclo.
f) Coordinar e orientar a acción dos titores.
g) Coordinar a actividade docente do Centro: avaliacións, adaptacións 
curriculares, actividades de recuperación e reforzo ou ampliación.
h) Establecer os mecanismos par
alumnos accidentados ou calquera actividade que incida no normal 
funcionamento do Centro.
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e) Propoñer o nomeamento e destitución do xefe/a de Estud
los coordinadores de Ciclo, o coordinador de Normal

os titores, de acordo coa normativa vixente. 
f) Executar os acordos dos órganos colexiados. 
g) Coordinar a elaboración do Proxecto Educativo de Centro e Programación 

h) Presidir os actos académicos e o Claustro, Consello Escola
Coordinación Pedagóxica e Comisión Económica. 
i) Cumprir e facer cumprir as leis. 
1) Exercer a xefatura de todo o persoal do Centro. 
m) Obrigar ó cumprimento deste Regulamento. 
n) Garantir o dereito de reunión dos mestres, alumnos, pais de a

os medios humanos e materiais do Centro. 
o) Promover e impulsar as relacións do colexio coas institucións.
p) Coordinar e fomenta-la participación dos distintos sectores da comunidade 

información sobre a vida do Centro ós distintos sectores da 

r) Autorizar os gastos de acordo co orzamento do Centro e ordena

s) Realizar as contratacións dos servizos e subministracións de acordo co que 
te se estableza. 

XEFE OU XEFA DE ESTUDOS: será un profesor/a do centro designado

n competencias do Xefe/a de Estudos: 
a) Exercer, por delegación do director e baixo a súa autoridade, a xefatura do 

o o relativo ó réxime académico. 
b) Substituír o director en caso de ausencia, enfermidade ou suspensión de 

c) Coordinar e velar pola execución das actividades de carácter académico.
d) Elaborar os horarios de alumnos e profesores. 

s actividades dos coordinadores de Ciclo. 
f) Coordinar e orientar a acción dos titores. 
g) Coordinar a actividade docente do Centro: avaliacións, adaptacións 
curriculares, actividades de recuperación e reforzo ou ampliación.
h) Establecer os mecanismos para corrixir ausencias do profesorado, atención a 
alumnos accidentados ou calquera actividade que incida no normal 
funcionamento do Centro. 
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destitución do xefe/a de Estudos e Secretario/a. 
los coordinadores de Ciclo, o coordinador de Normalización Lingüística e 

g) Coordinar a elaboración do Proxecto Educativo de Centro e Programación 

h) Presidir os actos académicos e o Claustro, Consello Escolar, Comisión de 

n) Garantir o dereito de reunión dos mestres, alumnos, pais de acordo coa 

o) Promover e impulsar as relacións do colexio coas institucións. 
la participación dos distintos sectores da comunidade 

información sobre a vida do Centro ós distintos sectores da 

r) Autorizar os gastos de acordo co orzamento do Centro e ordena-los 

s) Realizar as contratacións dos servizos e subministracións de acordo co que 

OS: será un profesor/a do centro designado para o 

a) Exercer, por delegación do director e baixo a súa autoridade, a xefatura do 

b) Substituír o director en caso de ausencia, enfermidade ou suspensión de 

c) Coordinar e velar pola execución das actividades de carácter académico. 

g) Coordinar a actividade docente do Centro: avaliacións, adaptacións 
curriculares, actividades de recuperación e reforzo ou ampliación. 

a corrixir ausencias do profesorado, atención a 
alumnos accidentados ou calquera actividade que incida no normal 
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3.- SECRETARIO OU SECRETARIA: será un profesor/a do Centro
Director/a. 
Son competencias do Secretario
a) Ordenar o réxime administrativo do Centro.
b) Actuar como secretario dos órganos colexiados.
c) Custodiar os libros e arquivos do Centro coa colaboración dos coordinadores de 
Ciclo. 
d) Expedir as certificacións que se soliciten.
e) Realizar o inventario xeral do Centro e mantelo actualizado.
f) Custodiar e dispoñe-la utilización dos medios audiovisuais, material didáctico, 
etc. 
g) Elaborar o anteproxecto de orzamento do Centro de acordo coas directrices do 
Consello Escolar e oída a Comisión 
h) Velar polo mantemento material do Centro en tódolos seus aspectos, de 
acordo coas indicación do director.
i) Difundi-la normativa e disposicións legais que poidan interesar á Comunidade 
Educativa. 
 
B) ÓRGANOS COLEXIADOS DE GOBERNO:
 
1.- CONSELLO ESCOLAR.
comunidade escolar: profesores, pais/nais/titores
representación do Concello. O
- O Director/a que será o seu 
- O xefe/a de estudos. 
- O secretario/a que actuará como secretario do Consello, con
- Un representante do Concello de Lugo.
- Cinco profesores elixidos polo Claustro.
- Cinco representantes dos pais/nais/titores legais dos 
- Un representante do persoal non docente.
Se o Consello Escolar o considera oportuno funcionarán:
1.- Comisión Económica
representante dos pais e un representante dos profesores.
2.- Comisión Permanent
estudos, un representante dos pais e un representante dos

O Consello Escolar terá as seguintes atribucións:
a) Establecer as directrices para a elaboración do proxecto PEC, aprobalo, avalialo 
e, se é o caso, introducir modificacións, sen prexuízo das competencias que o 
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SECRETARIO OU SECRETARIA: será un profesor/a do Centro

Son competencias do Secretario/a: 
o réxime administrativo do Centro. 

b) Actuar como secretario dos órganos colexiados. 
os libros e arquivos do Centro coa colaboración dos coordinadores de 

as certificacións que se soliciten. 
ario xeral do Centro e mantelo actualizado.

la utilización dos medios audiovisuais, material didáctico, 

o anteproxecto de orzamento do Centro de acordo coas directrices do 
Consello Escolar e oída a Comisión Económica. 
h) Velar polo mantemento material do Centro en tódolos seus aspectos, de 
acordo coas indicación do director. 

la normativa e disposicións legais que poidan interesar á Comunidade 

B) ÓRGANOS COLEXIADOS DE GOBERNO: 

LLO ESCOLAR.- Nel estarán representados tódolos
comunidade escolar: profesores, pais/nais/titores legais, persoal non docente e a 
representación do Concello. O número de representantes será o seguinte:

O Director/a que será o seu presidente. 

O secretario/a que actuará como secretario do Consello, con 
Un representante do Concello de Lugo. 
Cinco profesores elixidos polo Claustro. 
Cinco representantes dos pais/nais/titores legais dos alumnos.
Un representante do persoal non docente. 

Se o Consello Escolar o considera oportuno funcionarán: 
Comisión Económica (constituída): Integrada polo Director/a, un 

dos pais e un representante dos profesores. 
Comisión Permanente ( sen constituír): Integrada polo Director/a, Xefe/a de

representante dos pais e un representante dos profesores.

O Consello Escolar terá as seguintes atribucións: 
directrices para a elaboración do proxecto PEC, aprobalo, avalialo 

e, se é o caso, introducir modificacións, sen prexuízo das competencias que o 
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SECRETARIO OU SECRETARIA: será un profesor/a do Centro designado polo 

os libros e arquivos do Centro coa colaboración dos coordinadores de 

ario xeral do Centro e mantelo actualizado. 
la utilización dos medios audiovisuais, material didáctico, 

o anteproxecto de orzamento do Centro de acordo coas directrices do 

h) Velar polo mantemento material do Centro en tódolos seus aspectos, de 

la normativa e disposicións legais que poidan interesar á Comunidade 

Nel estarán representados tódolos estamentos da 
legais, persoal non docente e a 

número de representantes será o seguinte: 

 voz, pero sen voto. 

alumnos. 

: Integrada polo Director/a, un 

: Integrada polo Director/a, Xefe/a de 
profesores. 

directrices para a elaboración do proxecto PEC, aprobalo, avalialo 
e, se é o caso, introducir modificacións, sen prexuízo das competencias que o 
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Claustro de profesores ten atribuídas en relación coa planificación e organización 
docente. 
b) Elixir  ao director do Colexio.
c) Propoñer a revogación do nomeamento do director, adoptado por maioría de 
dous terzos. 
d) Decidir sobre a admisión de alumnos, de acordo coas leis vixentes (Decreto 
87/1995 do 16 de marzo (DOG do 28 de marzo, 12 e 25 de abril), así como 
Orde do 5 de abril de 1995 (DOG do 10 de maio).
e) Aprobar e modifica-lo Regulamento de R. I.
f) Resolve-los conflitos e impoñe
prexudiquen gravemente a convivencia no Centro.
g) Aproba-lo proxecto de orzament
h) Aprobar e avalia-la Programación Xeral, respectando, en todo caso, os aspectos 
docentes que competen ó Claustro.
i) Aproba-la programación das actividades extraescolares e complementarias.
1) Establece-las directrices para
deportivas ou recreativas.
m) Establece-los criterios de colaboración con outros Centros, entidades ou 
organismos. 
n) Promove-la renovación das instalacións e equipamento do Centro, e vixia
súa conservación. 
ñ) Analizar e valora-lo funcionamento xeral do Centro. 
o) Colaborar coa inspección na avaliación do Centro.
 
2.- CLAUSTRO DE PROFESORES.
que preste servizo nel e será presidido polo director/a
Son competencias do Claustro:
a) Elevar ó equipo directivo propostas para a elaboración dos proxectos 
educativos e da programación xeral anual.
b) Aprobar e avaliar os aspectos docentes da programación xeral anual, conforme 
ó proxecto educativo do 
c) Determinar cal é a lingua materna predominante entre os alumnos e alumnas, 
así como a lingua ambiental, co fin de que o profesorado do primeiro ciclo a use 
na clase coidando á súa vez que adquiran de forma oral e escrita o coñecemento 
da outra lingua oficial de Galicia.
d) Promover iniciativas no ámbito da experimentación pedagóxica e na formación 
do profesorado. 
e) Elixi-los seus representantes no Consello Escolar.
f) Propoñer todo tipo de iniciativas para mellora do funcionamento do Centro.
g) Aproba-los criterios pedagóxicos para a elaboración dos horarios dos alumnos.
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Claustro de profesores ten atribuídas en relación coa planificación e organización 

ctor do Colexio. 
revogación do nomeamento do director, adoptado por maioría de 

d) Decidir sobre a admisión de alumnos, de acordo coas leis vixentes (Decreto 
87/1995 do 16 de marzo (DOG do 28 de marzo, 12 e 25 de abril), así como 
Orde do 5 de abril de 1995 (DOG do 10 de maio). 

lo Regulamento de R. I. 
los conflitos e impoñe-las correccións de condutas do alumnado que 

prexudiquen gravemente a convivencia no Centro. 
lo proxecto de orzamento do centro e a súa execución.

la Programación Xeral, respectando, en todo caso, os aspectos 
docentes que competen ó Claustro. 

la programación das actividades extraescolares e complementarias.
las directrices para a participación do Centro en actividades culturais, 

deportivas ou recreativas. 
los criterios de colaboración con outros Centros, entidades ou 

la renovación das instalacións e equipamento do Centro, e vixia

lo funcionamento xeral do Centro.  
o) Colaborar coa inspección na avaliación do Centro. 

CLAUSTRO DE PROFESORES.- Estará integrado pola totalidade do
nel e será presidido polo director/a do Centro.

Son competencias do Claustro: 
a) Elevar ó equipo directivo propostas para a elaboración dos proxectos 
educativos e da programación xeral anual. 
b) Aprobar e avaliar os aspectos docentes da programación xeral anual, conforme 
ó proxecto educativo do Centro. 
c) Determinar cal é a lingua materna predominante entre os alumnos e alumnas, 
así como a lingua ambiental, co fin de que o profesorado do primeiro ciclo a use 
na clase coidando á súa vez que adquiran de forma oral e escrita o coñecemento 

ingua oficial de Galicia. 
d) Promover iniciativas no ámbito da experimentación pedagóxica e na formación 

los seus representantes no Consello Escolar. 
f) Propoñer todo tipo de iniciativas para mellora do funcionamento do Centro.

los criterios pedagóxicos para a elaboración dos horarios dos alumnos.
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Claustro de profesores ten atribuídas en relación coa planificación e organización 

revogación do nomeamento do director, adoptado por maioría de 

d) Decidir sobre a admisión de alumnos, de acordo coas leis vixentes (Decreto 
87/1995 do 16 de marzo (DOG do 28 de marzo, 12 e 25 de abril), así como na 

las correccións de condutas do alumnado que 

o do centro e a súa execución. 
la Programación Xeral, respectando, en todo caso, os aspectos 

la programación das actividades extraescolares e complementarias. 
a participación do Centro en actividades culturais, 

los criterios de colaboración con outros Centros, entidades ou 

la renovación das instalacións e equipamento do Centro, e vixia-la 

Estará integrado pola totalidade do profesorado 
ntro. 

a) Elevar ó equipo directivo propostas para a elaboración dos proxectos 

b) Aprobar e avaliar os aspectos docentes da programación xeral anual, conforme 

c) Determinar cal é a lingua materna predominante entre os alumnos e alumnas, 
así como a lingua ambiental, co fin de que o profesorado do primeiro ciclo a use 
na clase coidando á súa vez que adquiran de forma oral e escrita o coñecemento 

d) Promover iniciativas no ámbito da experimentación pedagóxica e na formación 

f) Propoñer todo tipo de iniciativas para mellora do funcionamento do Centro. 
los criterios pedagóxicos para a elaboración dos horarios dos alumnos. 
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h) Aproba-la planificación xeral das sesións de avaliación e cualificación.
i) Analizar e valora-lo rendemento escolar.
1) Coñece-las candidaturas á dirección e os programas pres
m) Coordina-las funcións referentes á orientación, titoría, avaliación e 
recuperación dos alumnos e alumnas.
n) Analizar e valora-los resultados da avaliación que do Centro realice a 
Administración educativa ou calquera informe referente a súa mar
o) Colaborar coa inspección educativa nos planos de avaliación do Centro.
 
C.- COMISIÓN ECONÓMICA
 
A Comisión Económica exercerá as funcións encomendadas pola lexislación 
vixente e estará composta por:
O director/a 
O secretario/a 
Un mestre en representación do Claustro
Un pai/ nai membro do Consello Escolar.
A Comisión Económica reunirase polo menos unha vez ao ano co obxecto de 
supervisar a aprobar as contas 

D.- OBSERVATORIO DA CONVIVENCIA.

- Avaliar a convivencia escolar.
- Propoñer iniciativas de mellora do clima escolar ao Consello e realizar o 
seguimento e avaliación destas. 
- Informar e asesorar sobre aspectos normativos relacionados coa convivencia e a 
súa mellora. 
- Asesorar a toda a comunidade educativa
Integrada polos membros da Dinamización da Convivencia coa presenza do 
orientador/a e a dirección ou xefatura de estudos do Centro.
Elaborará, sempre que se estime oportuno e, en todo caso unha vez ó ano, un 
informe que formará parte da memoria final do curso onde s
resultados da aplicación das normas de convivencia.
 
E.- COMISIÓN DE CONVIVENCIA
 
FUNCIÓNS A REALIZAR POR ESTE ÓRGANO
- Velar polo correcto exercicio dos dereitos e deberes dos alumnos.
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la planificación xeral das sesións de avaliación e cualificación.
lo rendemento escolar. 

las candidaturas á dirección e os programas presentados.
las funcións referentes á orientación, titoría, avaliación e 

recuperación dos alumnos e alumnas. 
los resultados da avaliación que do Centro realice a 

Administración educativa ou calquera informe referente a súa mar
o) Colaborar coa inspección educativa nos planos de avaliación do Centro.

COMISIÓN ECONÓMICA 

A Comisión Económica exercerá as funcións encomendadas pola lexislación 
vixente e estará composta por: 

representación do Claustro 
Un pai/ nai membro do Consello Escolar. 
A Comisión Económica reunirase polo menos unha vez ao ano co obxecto de 
supervisar a aprobar as contas anuais do Centro. 

OBSERVATORIO DA CONVIVENCIA. 

Avaliar a convivencia escolar. 
Propoñer iniciativas de mellora do clima escolar ao Consello e realizar o 

seguimento e avaliación destas.  
Informar e asesorar sobre aspectos normativos relacionados coa convivencia e a 

Asesorar a toda a comunidade educativa. 

polos membros da Dinamización da Convivencia coa presenza do 
orientador/a e a dirección ou xefatura de estudos do Centro. 

, sempre que se estime oportuno e, en todo caso unha vez ó ano, un 
informe que formará parte da memoria final do curso onde s
resultados da aplicación das normas de convivencia. 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

FUNCIÓNS A REALIZAR POR ESTE ÓRGANO 
Velar polo correcto exercicio dos dereitos e deberes dos alumnos.
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la planificación xeral das sesións de avaliación e cualificación. 

entados. 
las funcións referentes á orientación, titoría, avaliación e 

los resultados da avaliación que do Centro realice a 
Administración educativa ou calquera informe referente a súa marcha. 
o) Colaborar coa inspección educativa nos planos de avaliación do Centro. 

A Comisión Económica exercerá as funcións encomendadas pola lexislación 

A Comisión Económica reunirase polo menos unha vez ao ano co obxecto de 

Propoñer iniciativas de mellora do clima escolar ao Consello e realizar o 

Informar e asesorar sobre aspectos normativos relacionados coa convivencia e a 

polos membros da Dinamización da Convivencia coa presenza do 
 

, sempre que se estime oportuno e, en todo caso unha vez ó ano, un 
informe que formará parte da memoria final do curso onde se avaliarán os 

Velar polo correcto exercicio dos dereitos e deberes dos alumnos. 
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- Resolver e mediar nos conflitos e canaliza
comunidade educativa para mellora
tolerancia no Centro. 
- Adopta-las medidas preventivas necesarias para garanti
alumnos e para impedi
convivencia do Centro. 
Esta comisión estará integrada por:
- O/A Xefe/a de Estudos 
- O Xefe/a do Departamento de Orientación
- Un mestre elixido entre os membros do Claustro.
- Un pai/nai elixido entre os membros do 
 
F) ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.
 
1.- EQUIPOS DE CICLO: 
 Agrupan a tódolos mestres que imparten
e desenvolver, baixo a s
do ciclo. Cada Ciclo será dirixido por un coordinador.
Son competencias do equipo de ciclo:
a) Formular propostas ó equipo directivo e o Claustro para a elaboración do 
programa xeral e os proxectos curriculares.
b) Formular propostas a comisión de Coordinación Pedagóxica.
c) Manter actualizada a metodoloxía didáctica.
d) Deberán terse en conta os seguintes aspectos:
1.a) Secuenciar os obxectivos mínimos.
2.b) Determinar as pautas de avaliación.
3.c) Coordinar e controlar a programación.
4.d) Propoñer o material didáctico.
5.e) Propoñer ó Equipo de Actividades Extraescolares e complementarias ás 
actividades previstas. 
2. As reunións de ciclo serán mensuais ou cando se crea preciso.
 
2.- A COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA: integrada por:
 
- O/a Director/a. 
- O/a Xefe/a de Estudos.
- Os coordinadores de Ciclo.
- O/a Profesor/a de P.T. 
- O/a Profesor/a de A.L 
- O/a Coordinador/a do Equipo de Normalización Lingüística.
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Resolver e mediar nos conflitos e canaliza-las iniciativas de tódolos sectores da 
comunidade educativa para mellora-la convivencia, o respecto mutuo e a 

las medidas preventivas necesarias para garanti
alumnos e para impedi-la realización de feitos contrar

 
rá integrada por: 

 e / ou o Director/a 
O Xefe/a do Departamento de Orientación 
Un mestre elixido entre os membros do Claustro. 
Un pai/nai elixido entre os membros do Consello Escolar. 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

grupan a tódolos mestres que imparten docencia nel, e encárganse de organizar 
supervisión do/a Xefe/a de Estudos, as ensinanzas propias 

clo será dirixido por un coordinador. 
Son competencias do equipo de ciclo: 
a) Formular propostas ó equipo directivo e o Claustro para a elaboración do 
programa xeral e os proxectos curriculares. 
b) Formular propostas a comisión de Coordinación Pedagóxica.
c) Manter actualizada a metodoloxía didáctica. 
d) Deberán terse en conta os seguintes aspectos: 
1.a) Secuenciar os obxectivos mínimos. 
2.b) Determinar as pautas de avaliación. 
3.c) Coordinar e controlar a programación. 
4.d) Propoñer o material didáctico. 

.e) Propoñer ó Equipo de Actividades Extraescolares e complementarias ás 

2. As reunións de ciclo serán mensuais ou cando se crea preciso.

A COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA: integrada por:

os. 
Os coordinadores de Ciclo. 

P.T.  
 

O/a Coordinador/a do Equipo de Normalización Lingüística. 
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iniciativas de tódolos sectores da 
la convivencia, o respecto mutuo e a 

las medidas preventivas necesarias para garanti-los dereitos dos 
la realización de feitos contrarios ás normas de 

docencia nel, e encárganse de organizar 
os, as ensinanzas propias 

a) Formular propostas ó equipo directivo e o Claustro para a elaboración do 

b) Formular propostas a comisión de Coordinación Pedagóxica. 

.e) Propoñer ó Equipo de Actividades Extraescolares e complementarias ás 

2. As reunións de ciclo serán mensuais ou cando se crea preciso. 

A COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA: integrada por: 
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- Orientador/a. 
Da organización da Comisión Pedagóxica
1. Reunirase cunha periodicidade mensual e realizará unha sesión extr
ó comezo e ó finaliza-lo curso escolar.
2. A Comisión de Coordinación Pedagóxica deseñará as directrices xerais para a 
elaboración e revisión do PCC.
 
3.- EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA: 
 
Formado por un mestre/a
proposta da Comisión de Coordinación Pedagóxica
Coordinador nomeado polo director, por proposta dos membros do equipo e por 
un período de dous anos
Reunirase cunha periodicidade mensual, cunha sesión 
de curso e outra ao final.
Ten por único obxectivo a potenciación da Lingua Galega
 
4.- EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES:
 
Encargarase de promover, organizar e facilita
traballos de campo, viaxes de estudio.
Así será función do Equipo organizar
del: 
 Estará constituído por un xefe, nomeado polo director a proposta do xefe de 
estudios, oída a Comisión de C
concreta, polos profesores que participen nela.
 Este Equipo reunirase unha vez ao trimestre, cunha reunión extraordinaria ó 
principio e ó final do ano escolar.
 
 
5.- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
 
Membros do departamento
Dacordo co artigo 4º do Decreto 120/1998, do 23 de abril,
1998, polo que se regula a orientación educativa
Autónoma de Galicia, forman parte de
C.E.I.P.Menéndez pelayo
- O xefe do departamento de orientación.
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Da organización da Comisión Pedagóxica 
1. Reunirase cunha periodicidade mensual e realizará unha sesión extr

lo curso escolar. 
2. A Comisión de Coordinación Pedagóxica deseñará as directrices xerais para a 
elaboración e revisión do PCC. 

EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA:  

ormado por un mestre/a representante de cada ciclo nomeado polo director a 
proposta da Comisión de Coordinación Pedagóxica. Ó seu 

nomeado polo director, por proposta dos membros do equipo e por 
un período de dous anos. 
Reunirase cunha periodicidade mensual, cunha sesión extraordinaria a principios 
de curso e outra ao final. 
Ten por único obxectivo a potenciación da Lingua Galega. 

EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES:

de promover, organizar e facilita-las visitas,
traballos de campo, viaxes de estudio.  

erá función do Equipo organizar as actividades do Colexio e as realizadas fóra 

Estará constituído por un xefe, nomeado polo director a proposta do xefe de 
estudios, oída a Comisión de Coordinación Pedagóxica e, para cada actividade 
concreta, polos profesores que participen nela. 
Este Equipo reunirase unha vez ao trimestre, cunha reunión extraordinaria ó 
principio e ó final do ano escolar. 

DE ORIENTACIÓN 

Membros do departamento 
co artigo 4º do Decreto 120/1998, do 23 de abril, D.O.G. 27 de abril de 

1998, polo que se regula a orientación educativa e profesional na Comunidade 
Autónoma de Galicia, forman parte de departamento de orientación do 

Menéndez pelayo: 
partamento de orientación. 
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1. Reunirase cunha periodicidade mensual e realizará unha sesión extraordinaria 

2. A Comisión de Coordinación Pedagóxica deseñará as directrices xerais para a 

nomeado polo director a 
. Ó seu fronte estará un 

nomeado polo director, por proposta dos membros do equipo e por 

extraordinaria a principios 

EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES:  

las visitas, conmemoracións, 

as actividades do Colexio e as realizadas fóra 

Estará constituído por un xefe, nomeado polo director a proposta do xefe de 
e, para cada actividade 

Este Equipo reunirase unha vez ao trimestre, cunha reunión extraordinaria ó 

D.O.G. 27 de abril de 
e profesional na Comunidade 

departamento de orientación do 
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- As profesoras de pedagoxía terapéutica e a profesora de
que exercen a función de apoio á atención
educativas especiais. 
- As coordinadoras de ciclo 
- O/A Xefe/a de Estudos 
 
Funcións 
O departamento de orientación que 
1999, está na procura de realiza
Orde 24 de xullo 1998. D.O.G
A nosa orientación educativa pretende optimiza
mediante o asesoramento ó alumno para 
aprendizaxe. Esta actividade
práctica docente. 
Baseámonos nos principios xerais da orientación educativa , nos
maioría dos investigadores :
- A orientación é para tódolos suxeitos, si ben presta 
aqueles que presentan problemas.
- Debe ter carácter preventivo, non
inmediato dun problema pode evitar outros
suxeito. 
- E un proceso continuo: afecta a tódalas idades e diferentes
- Debe atender a tódalas facetas da 
- Basearase nas diferenzas
- Estimulará o autocoñecemento e a autorrealización persoal.
- A orientación será cooperativa que comprometa, non só ós
tamén o propio suxeito, á familia, o
 
- Debe utilizalos recursos da comunidade e coordinalos coa
familia. 
Dacordo co artigo 10º e tendo en conta que o centro atende
educación infantil e primaria, prioriza as funcións seguintes:
 
- Valoralas necesidades 
educativas específicas. 
Cada alumno ten necesidades propias. O que 
normais e menos especiais, 
afectan ao menor número de nenos
necesidades, específicas e
comúns ata as máisnsingulares.
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As profesoras de pedagoxía terapéutica e a profesora de audición e linguaxe, 
que exercen a función de apoio á atención do alumnado con necesidades 

As coordinadoras de ciclo de primaria e de educación infantil.
 e/ou o Director/a. 

O departamento de orientación que comezou a funcionar o curso
, está na procura de realiza-las funcións propostas no Decreto 120/1998

Orde 24 de xullo 1998. D.O.G. 31 de xullo do mesmo ano . 
A nosa orientación educativa pretende optimiza-lo rendemento do

sesoramento ó alumno para contribuír á eficacia da
actividade orientadora realízase , en vinculación estreita coa 

nos principios xerais da orientación educativa , nos
maioría dos investigadores : 

A orientación é para tódolos suxeitos, si ben presta una particular atención a 
aqueles que presentan problemas. 

Debe ter carácter preventivo, non só terapéutico. A prevención
inmediato dun problema pode evitar outros moitos no desenrolo persoal dun 

: afecta a tódalas idades e diferentes niveis educativos.
Debe atender a tódalas facetas da personalidade. 

diferenzas individuais. 
Estimulará o autocoñecemento e a autorrealización persoal. 
A orientación será cooperativa que comprometa, non só ós

tamén o propio suxeito, á familia, o profesorado e a dirección 

los recursos da comunidade e coordinalos coa labor da escola e da 

Dacordo co artigo 10º e tendo en conta que o centro atende
educación infantil e primaria, prioriza as funcións seguintes: 

las necesidades educativas dos alumnos e atendelas
 

ten necesidades propias. O que ocorre é que
normais e menos especiais, mentres que as necesidades mais diferenciadas que 

menor número de nenos son cualificadas de “máis especiais”
necesidades, específicas e individualizadas abarcan , desde as máis xerais e 

singulares. 
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audición e linguaxe, 
do alumnado con necesidades 

antil. 

a funcionar o curso escolar 1998-
no Decreto 120/1998. 

lo rendemento do ensino 
á eficacia da ensinanza-
vinculación estreita coa 

nos principios xerais da orientación educativa , nos que se rexe a 

particular atención a 

só terapéutico. A prevención e o tratamento 
moitos no desenrolo persoal dun 

niveis educativos. 

 
A orientación será cooperativa que comprometa, non só ós expertos, senón 

 do centro. 

labor da escola e da 

Dacordo co artigo 10º e tendo en conta que o centro atende alumnos de 

educativas dos alumnos e atendelas necesidades 

é que algunhas son mais 
mais diferenciadas que 

de “máis especiais”. Estas 
individualizadas abarcan , desde as máis xerais e 
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Para atende-las necesidades educativas dos alumnos ,
variedades da intervención 
 
- Traballo de apoio e reforzo
aprendizaxes, onde teñen dificultades, un
realizado con todo o grupo de
personalizada, e frecuentemente de metodoloxía específica.Un reforzo no que as 
veces hai que adicar máis tempo a algúns alumnos.Outras veces, non se
tempo, senón de distintos modos de ensinanza, 
o resto da clase. 
 
- A aplicación de métodos específicos e especializados
determinados aprendizaxes para algúns alumnos con
derivan da historia familiar e educativa do
algunhas dificultades e problemas
técnicas e estratexias educativas que o titor poderá desenrolar co asesoramento e
cooperación das especialistas.
 
- Participación na avaliación psicopedagóxica , deseño e
medidas de atención á diversidade.
Na avaliación psicopedagóxica preténdese obter información
elementos (alumnos,profesores e contidos) que
ensinanza-aprendizaxe coa finalidade de
axudas que precisa o alumno para
No diagnóstico,o avaliador
explicativo da situación actual dun alumno co fin
intervención. 
A avaliación do rendemento xeral, permítenos situa
comparación cos seus compañeiros, para analizalas
alumno. 
Desexamos unha escola para todos, na cal é o currículo o que
desenvolver de forma que os seus 
necesidades dos alumnos
poidan estimular e fomenta
 
- Atención temperá. 
Un aspecto prioritario da nosa 
dificultades de aprendizaxe, non só asistilas cando se
anticiparse a elas evitando o fracaso e
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las necesidades educativas dos alumnos , considéranse diferentes 
riedades da intervención orientadora: 

Traballo de apoio e reforzo con certos alumnos para a adquisicións dalgunhas 
aprendizaxes, onde teñen dificultades, un traballo de igual natureza que o 
realizado con todo o grupo de alumnos, pero que require de intervención 

frecuentemente de metodoloxía específica.Un reforzo no que as 
hai que adicar máis tempo a algúns alumnos.Outras veces, non se

tempo, senón de distintos modos de ensinanza, aínda que no

métodos específicos e especializados para a
determinados aprendizaxes para algúns alumnos con problemas que ás veces 
derivan da historia familiar e educativa do alumno.O tratamento educativo de 
algunhas dificultades e problemas comúns que se dan no centro, require de 

educativas que o titor poderá desenrolar co asesoramento e
cooperación das especialistas. 

Participación na avaliación psicopedagóxica , deseño e desenvolvemento de 
medidas de atención á diversidade. 

avaliación psicopedagóxica preténdese obter información
elementos (alumnos,profesores e contidos) que interveñen no proceso de 

aprendizaxe coa finalidade de guia-las decisións en relación coas 
axudas que precisa o alumno para progresar nas aprendizaxes.

avaliador elabora, a partir da información recollida, un modelo 
explicativo da situación actual dun alumno co fin de orientar un programa de 

A avaliación do rendemento xeral, permítenos situa-lo alumno
comparación cos seus compañeiros, para analizalas habilidades concretas do 

Desexamos unha escola para todos, na cal é o currículo o que
desenvolver de forma que os seus obxectivos e procedementos se adapten ás 

es dos alumnos Intentamos ofrecer novas respostas didácticas que 
estimular e fomenta-la participación de tódolos membros da clase.

Un aspecto prioritario da nosa actividade orientadora é a prevención
aprendizaxe, non só asistilas cando se producen,senón tamén, 

anticiparse a elas evitando o fracaso e inadaptación escolar. 

Tfno.: 982 20 20 80  -  Fax: 982 21 81 74 
ceip.menendez.pelayo@edu.xunta.es       

Páxina Web: www.ceipmenendezpelayo.tk  

PÁXINA: 27 

considéranse diferentes 

adquisicións dalgunhas 
traballo de igual natureza que o 

alumnos, pero que require de intervención 
frecuentemente de metodoloxía específica.Un reforzo no que as 

hai que adicar máis tempo a algúns alumnos.Outras veces, non se trata de 
que no mesmo tempo que 

para a adquisición de 
problemas que ás veces 

alumno.O tratamento educativo de 
dan no centro, require de 

educativas que o titor poderá desenrolar co asesoramento e 

desenvolvemento de 

avaliación psicopedagóxica preténdese obter información sobre tódolos 
interveñen no proceso de 

las decisións en relación coas 
sar nas aprendizaxes. 

recollida, un modelo 
de orientar un programa de 

lo alumno nun certo nivel en 
habilidades concretas do 

Desexamos unha escola para todos, na cal é o currículo o que ten que se 
procedementos se adapten ás 

Intentamos ofrecer novas respostas didácticas que 
la participación de tódolos membros da clase. 

orientadora é a prevención das 
producen,senón tamén, 
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A atención temperá vai dirixida ós alumnos pero é imprescindible a
das familias. E importante a adopción de criterios 
familia-escola. 
A colaboración dos pais ten dous puntos claves: intercambio de
escola-fogar, e a implicación e intervención directa.
Os pais son fonte de información privilexiada, imprescindible no
identificación e valoración das 
O alumno que no momen
necesario que aporte informes médicos que xustifiquen
situación.Desta maneira
satisfacción de las necesidades 
lo posible, al logro de los fines de la
van desde as medidas de
acceso alternativos, tanto técnico
 
- Facilitar á comunidade educativa os apoios e asesoramento
O concepto de apoio xorde coa incorporación de alumnos con
centros ordinarios e caracterízase por 
directo, de carácter terapéutico con estes
O apoio pasa a formar parte do núcleo da oferta educativa da
incorpórase en igualdade de condicións ó groso de seu
Trátase de que a escola 
que persoas cunha diversidade de
poidan comparti-los mesmos
O profesor de apoio está a desenvolve
significativa, tanto para os demais docentes como para
actividade de axuda , facilita,
eficaz actividade docente.O profesor de apoio deixa de ser un recurso pensado 
para as actividades dos alumnos con.n.e.e. en exclusiva e pasa a dirixi
funcións e o seu labor como recurso para o conxunto da escola,
incluídos estes alumnos e moitos outros que poden ser
proceso de aprendizaxe coa partic
O profesor de apoio ha de ter unha actitude aberta de
abano de recursos , co fin de adaptarse ás
manifestadas polos profesores do
A actuación do profesor
interacción prevista co profesor titor . Nalgún caso esta
realizar fóra da aula , cando as circunstancias o
os contidos adquiridos polo alumno,
retrasos importantes o deficiencias específicas.

C.E.I.P MENÉNDEZ PELAYO   
Serra de Outes S/N           
27004  Lugo 

         Tfno.: 982 20 20 80  
        E-mail: ceip.menendez.pelayo@edu.xunta.es
          Páxina Web: www.ceipmenendezpelayo.tk

Proxecto Educativo de Centro. PEC 

A atención temperá vai dirixida ós alumnos pero é imprescindible a
das familias. E importante a adopción de criterios común de actuación na relación 

A colaboración dos pais ten dous puntos claves: intercambio de
fogar, e a implicación e intervención directa. 

Os pais son fonte de información privilexiada, imprescindible no
ficación e valoración das .n.e.e. 

O alumno que no momento do ingreso no centro amose n.e.e. ,
necesario que aporte informes médicos que xustifiquen dalgún xeito a súa 

maneira e seguindo a (Warnock,1987) 
satisfacción de las necesidades especiais de un niño con objeto de acercarse , en 
lo posible, al logro de los fines de la educación”. Fixarémonos nos recursos, que 
van desde as medidas de adaptación curricular ata a provisión de medios de 

tanto técnico-pedagóxicos como materiais.

Facilitar á comunidade educativa os apoios e asesoramento
O concepto de apoio xorde coa incorporación de alumnos con
centros ordinarios e caracterízase por potenciar unha intervención de tipo 
directo, de carácter terapéutico con estes alumnos. 
O apoio pasa a formar parte do núcleo da oferta educativa da
incorpórase en igualdade de condicións ó groso de seu proxecto educativo.
Trátase de que a escola poida arbitra-los mecanismos necesarios que permitan 
que persoas cunha diversidade de coñecementos, valores, habilidades, etc.. 

los mesmos procesos de ensinanza-aprendizaxe.
O profesor de apoio está a desenvolve-las súas funcións dunha
significativa, tanto para os demais docentes como para o conxunto da escola. A 
actividade de axuda , facilita, colabora,mellora, co fin de posibilitar unha máis 

docente.O profesor de apoio deixa de ser un recurso pensado 
actividades dos alumnos con.n.e.e. en exclusiva e pasa a dirixi

funcións e o seu labor como recurso para o conxunto da escola,
estes alumnos e moitos outros que poden ser beneficiados no seu 

proceso de aprendizaxe coa participación dun equipo de profesionais.
O profesor de apoio ha de ter unha actitude aberta de participación e un amplo 
abano de recursos , co fin de adaptarse ás distintas peticións e necesidades 
manifestadas polos profesores do centro. 
A actuación do profesor de apoio desenvolverase na aula ordinaria
interacción prevista co profesor titor . Nalgún caso esta 
realizar fóra da aula , cando as circunstancias o aconsellen, especialmente cando 
os contidos adquiridos polo alumno, estean moi distantes do grupo de referencia, 

deficiencias específicas. 
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A atención temperá vai dirixida ós alumnos pero é imprescindible a colaboración 
de actuación na relación 

A colaboración dos pais ten dous puntos claves: intercambio de información 

Os pais son fonte de información privilexiada, imprescindible no proceso de 

n.e.e. , consideramos 
dalgún xeito a súa 
 Procuraremos “la 

con objeto de acercarse , en 
educación”. Fixarémonos nos recursos, que 

adaptación curricular ata a provisión de medios de 
pedagóxicos como materiais. 

Facilitar á comunidade educativa os apoios e asesoramento necesarios. 
O concepto de apoio xorde coa incorporación de alumnos con n.e.e. ás aulas dos 

unha intervención de tipo 

O apoio pasa a formar parte do núcleo da oferta educativa da escola e 
proxecto educativo. 

necesarios que permitan 
coñecementos, valores, habilidades, etc.. 

aprendizaxe. 
las súas funcións dunha maneira útil e 

o conxunto da escola. A 
colabora,mellora, co fin de posibilitar unha máis 

docente.O profesor de apoio deixa de ser un recurso pensado 
actividades dos alumnos con.n.e.e. en exclusiva e pasa a dirixi-las súas 

funcións e o seu labor como recurso para o conxunto da escola, onde están 
beneficiados no seu 

equipo de profesionais. 
participación e un amplo 

distintas peticións e necesidades 

de apoio desenvolverase na aula ordinaria a partir da 
 actuación poderase 

aconsellen, especialmente cando 
o grupo de referencia, 
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O departamento de orientación está sempre disposto a
circunstancias puntuais como son ingreso no centro,
conflito de relación interpersoal.
 
- Impulsa-la participación do profesorado en programas de
A nosa acción orientadora tamén vai dirixida a proporcionar ó
información actualizada ó noso alcance así como
realización das súas tarefas docentes.
Na medida das nosas posibili
adquiri-los mellores programas de actuación na
eficaz a actuación docente.
- Participar nos proxectos do centro, 
para a atención á diversidade dos alumnos e nos
como a adecuación de criterios de
 
- Promove-la cooperación entre o centro e as familias.
A familia xoga un papel moi 
determinación das características individuais.
A institución equiparable á familia, e 
desde idades cada vez máis 
Establecer conexión entre a familia e a escola e un 
departamento 
É importante o axuste entre a cultura familiar de orixe e a
adaptación do neno á escola.
Pretendemos que os pais en colaboración coa escola,
habilidades cognitivas, háb
estar na procura de motiva
e normas escolares, desta 
aprendizaxe e sentiranse
O departamento de orientación deste centro considera que o
ou fenómeno que implica a non asistencia a
tolerarse , agás cando ocorre por
interrupción continuada
socialización e obstaculiza a convivencia; conleva así mesmo retraso na 
aprendizaxe escolar. 
 
- Establecer canles de comunicación cos diferentes 
A nosa laboura está a propiciar a colaboración e coordinación con
instancias e institucións.

C.E.I.P MENÉNDEZ PELAYO   
Serra de Outes S/N           
27004  Lugo 

         Tfno.: 982 20 20 80  
        E-mail: ceip.menendez.pelayo@edu.xunta.es
          Páxina Web: www.ceipmenendezpelayo.tk

Proxecto Educativo de Centro. PEC 

O departamento de orientación está sempre disposto a
circunstancias puntuais como son ingreso no centro, cambio de ciclo e calquera 

terpersoal. 

la participación do profesorado en programas de investigación
orientadora tamén vai dirixida a proporcionar ó

información actualizada ó noso alcance así como estratexias de actuación para a 
realización das súas tarefas docentes. 
Na medida das nosas posibilidades económicas, o departamento

los mellores programas de actuación na aula , que poidan facer máis 
eficaz a actuación docente. 

Participar nos proxectos do centro, incidindo en criterios de carácter
para a atención á diversidade dos alumnos e nos principios de avaliación, así 

adecuación de criterios de promoción. 

la cooperación entre o centro e as familias. 
A familia xoga un papel moi importante e de primeira magnitude
determinación das características individuais. 
A institución equiparable á familia, e sen dúbida a escola. A ela acoden os nenos 
desde idades cada vez máis temperás. 
Establecer conexión entre a familia e a escola e un obxectivo

É importante o axuste entre a cultura familiar de orixe e a escolar, facilitando a 
adaptación do neno á escola. 
Pretendemos que os pais en colaboración coa escola, desenrolen na familia 
habilidades cognitivas, hábitos de hixiene e autonomía, relacións interpersoais e 
estar na procura de motiva-los seus fillos para que acepten de 

escolares, desta maneira terán grandes posibilidades de éxito na súa
sentiranse contentos no centro escolar. 

O departamento de orientación deste centro considera que o
ou fenómeno que implica a non asistencia a escola de forma regular, non debe 
tolerarse , agás cando ocorre por motivos de saúde. Consideramos que es
interrupción continuada rompe o ritmo de traballo do alumno, dificulta a súa 

obstaculiza a convivencia; conleva así mesmo retraso na 

Establecer canles de comunicación cos diferentes servizos e
laboura está a propiciar a colaboración e coordinación con

instancias e institucións. 
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O departamento de orientación está sempre disposto a colaborar en 
cambio de ciclo e calquera 

investigación 
orientadora tamén vai dirixida a proporcionar ó profesorado toda a 

estratexias de actuación para a 

des económicas, o departamento procurará de 
aula , que poidan facer máis 

incidindo en criterios de carácter pedagóxico 
ipios de avaliación, así 

importante e de primeira magnitude na 

A ela acoden os nenos 

obxectivo prioritario no noso 

escolar, facilitando a 

desenrolen na familia 
autonomía, relacións interpersoais e 

seus fillos para que acepten de bo grado as tarefas 
terán grandes posibilidades de éxito na súa 

O departamento de orientación deste centro considera que o absentismo escolar 
escola de forma regular, non debe 

motivos de saúde. Consideramos que esta 
rompe o ritmo de traballo do alumno, dificulta a súa 

obstaculiza a convivencia; conleva así mesmo retraso na 

e institucións. 
laboura está a propiciar a colaboración e coordinación con outras 
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Servizo de inspección, Centro de profesores, Equipos de
Centros de acollida onde residen algúns dos
concello, de maneira que se
caso, derivar determinadas intervencións.
A función de “instruír” debe compartirse con outras institucións, xa
contrario, a nosa labor educativa non tería sentido, si
comunidade educativa na que están insertos
A educación nunca é unha tarefa dunha soa persoa. A sociedade
polo futuro, mellor planifica a educación dos seus
interdisciplinar é a garantía do
A través do traballo conxunto poderemos ofrecer ó alumnado 
curricular que de resposta educativa completa dirixida a tódolos
aprendizaxe e desenrolo persoal dos nosos alumnos.
 
G) DINAMIZACIÓNS 

No centro funcionarán po
cada unha por un dinamizador, nomeado polo director, en sesión do Claustro de 
Profesores. 

As Dinamizacións en funcionamento no CEIP Menéndez Pelayo son:

- Dinamización das TIC
- Dinamización  da Convivencia
- Dinamización Lingüística.
- Dinamización da Biblioteca e Plan Lector.

H) TITORIAS 

Da organización das titorías:
1. Cada grupo de alumnos terá un titor, de acordo co artigo 80 do Regulamento 
Orgánico. 
2. A asignación de titorías os especialistas farase sempre ós que teñan máis horas 
dispoñibles e máis horas de docencia co grupo.
3. Co fin de facilitar a relación pais
reunións que serán os martes de 17 a 18 hora
4. Programaranse tamén 
ciclos. Unha destas reunións terá lugar antes do mes de novembro.
5. Serán funcións propias do titor:
a) Participar no desenvolvemento do plano de acción titorial e nas activi
orientación. 
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de inspección, Centro de profesores, Equipos de orientación 
Centros de acollida onde residen algúns dos nosos alumnos ,

ncello, de maneira que se poidan proxectar actuacións conxuntas e, no seu 
determinadas intervencións. 

” debe compartirse con outras institucións, xa
contrario, a nosa labor educativa non tería sentido, si actuásem
comunidade educativa na que están insertos os alumnos. 
A educación nunca é unha tarefa dunha soa persoa. A sociedade
polo futuro, mellor planifica a educación dos seus alumnos. Esta implicación 
interdisciplinar é a garantía do desenrolo dos pobos. 
A través do traballo conxunto poderemos ofrecer ó alumnado 

resposta educativa completa dirixida a tódolos
desenrolo persoal dos nosos alumnos. 

polo menos catro dinamizacións  que serán coordinadas 
cada unha por un dinamizador, nomeado polo director, en sesión do Claustro de 

As Dinamizacións en funcionamento no CEIP Menéndez Pelayo son:

Dinamización das TIC. 
Dinamización  da Convivencia. 

Lingüística.  
Dinamización da Biblioteca e Plan Lector. 

Da organización das titorías: 
1. Cada grupo de alumnos terá un titor, de acordo co artigo 80 do Regulamento 

asignación de titorías os especialistas farase sempre ós que teñan máis horas 
dispoñibles e máis horas de docencia co grupo. 
3. Co fin de facilitar a relación pais-titores fixarase unha hora á semana para estas 

que serán os martes de 17 a 18 horas. 
4. Programaranse tamén dúas reunións globais cos pais por titorías, niveis ou 
ciclos. Unha destas reunións terá lugar antes do mes de novembro.
5. Serán funcións propias do titor: 
a) Participar no desenvolvemento do plano de acción titorial e nas activi
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orientación específicos, 
nosos alumnos ,Servizos sociais do 

poidan proxectar actuacións conxuntas e, no seu 

” debe compartirse con outras institucións, xa que do 
actuásemos ó marxe da 

A educación nunca é unha tarefa dunha soa persoa. A sociedade que máis aposta 
alumnos. Esta implicación 

A través do traballo conxunto poderemos ofrecer ó alumnado una oferta 
resposta educativa completa dirixida a tódolos aspectos da 

menos catro dinamizacións  que serán coordinadas 
cada unha por un dinamizador, nomeado polo director, en sesión do Claustro de 

As Dinamizacións en funcionamento no CEIP Menéndez Pelayo son: 

1. Cada grupo de alumnos terá un titor, de acordo co artigo 80 do Regulamento 

asignación de titorías os especialistas farase sempre ós que teñan máis horas 

titores fixarase unha hora á semana para estas 

reunións globais cos pais por titorías, niveis ou 
ciclos. Unha destas reunións terá lugar antes do mes de novembro. 

a) Participar no desenvolvemento do plano de acción titorial e nas actividades de 
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b) Proporcionar ós alumnos e pais información: calendario escolar, horario, horas 
de titoría, actividades extraescolares e complementarias previstas, programas 
escolares e criterios de avaliación.
d) Coñecer as características persoai
e) Efectuar un seguimento global dos procesos de ensinanza
alumnos para detectar deficiencias e poñerlles remedio.
f) Coordinar as adaptacións curriculares.
g) Orientar ós alumnos dun xeito direc
grupo, coa axuda dos outros profesores.
h) Coordinar o axuste das metodoloxías e avaliacións co resto dos profesores que 
imparten clase no grupo.
i) Organizar e presidi-las sesións de avaliación.
j) Atender ós alumnos, xunto cos outros profesores, no período de lecer.
k) Cubrir os documentos oficiais relativos ó seu grupo de alumnos.
l) Controlar a falta de asistencia e puntualidade.
m) Fomentar a colaboración das familias nas actividades
orientación. 
 
I).- COORDINADOR DE FORMACIÓN DO PROFESORADO
 
Esta función será realizada por un profesor designado polo Claustro de Profesores 
a proposta da dirección do Centro.
Entre as súas funcións estará a de informar aos profesores sobre a oferta de 
cursos de formación, seminarios,
escolar. Informará e coordinará as actividades de formación en centros que teñan 
lugar no colexio. 
 
J).- PERSOAL DOCENTE 
 
Dereitos dos profesores:
1. Dereito de reunión. 
2. Liberdade de cátedra, dentro do respecto á Constitución.
3. Participar activamente na xestión do Centro, persoalmente ou a través dos seus 
representantes. 
4. Convocar ós pais ou titores legais dos alumnos para tratar asuntos relacionados 
coa educación dos seus fillo
5. Usar as instalacións, servizos e equipamento do Colexio, respectando a 
Programación Xeral Anual
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b) Proporcionar ós alumnos e pais información: calendario escolar, horario, horas 
de titoría, actividades extraescolares e complementarias previstas, programas 
escolares e criterios de avaliación. 
d) Coñecer as características persoais do alumno e a situación familiar e social.
e) Efectuar un seguimento global dos procesos de ensinanza
alumnos para detectar deficiencias e poñerlles remedio. 
f) Coordinar as adaptacións curriculares. 
g) Orientar ós alumnos dun xeito directo, facilitando a integración do alumno no 
grupo, coa axuda dos outros profesores. 
h) Coordinar o axuste das metodoloxías e avaliacións co resto dos profesores que 
imparten clase no grupo. 

las sesións de avaliación. 
mnos, xunto cos outros profesores, no período de lecer.

) Cubrir os documentos oficiais relativos ó seu grupo de alumnos.
) Controlar a falta de asistencia e puntualidade. 

) Fomentar a colaboración das familias nas actividades educativas, de apoio e 

DE FORMACIÓN DO PROFESORADO 

Esta función será realizada por un profesor designado polo Claustro de Profesores 
a proposta da dirección do Centro. 
Entre as súas funcións estará a de informar aos profesores sobre a oferta de 
cursos de formación, seminarios,xornadas que se oferten durante  o curso 
escolar. Informará e coordinará as actividades de formación en centros que teñan 

 

Dereitos dos profesores: 

de cátedra, dentro do respecto á Constitución. 
3. Participar activamente na xestión do Centro, persoalmente ou a través dos seus 

4. Convocar ós pais ou titores legais dos alumnos para tratar asuntos relacionados 
coa educación dos seus fillos. 
5. Usar as instalacións, servizos e equipamento do Colexio, respectando a 

Anual. 
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b) Proporcionar ós alumnos e pais información: calendario escolar, horario, horas 
de titoría, actividades extraescolares e complementarias previstas, programas 

s do alumno e a situación familiar e social. 
e) Efectuar un seguimento global dos procesos de ensinanza-aprendizaxe dos 

to, facilitando a integración do alumno no 

h) Coordinar o axuste das metodoloxías e avaliacións co resto dos profesores que 

mnos, xunto cos outros profesores, no período de lecer. 
) Cubrir os documentos oficiais relativos ó seu grupo de alumnos. 

educativas, de apoio e 

Esta función será realizada por un profesor designado polo Claustro de Profesores 

Entre as súas funcións estará a de informar aos profesores sobre a oferta de 
que se oferten durante  o curso 

escolar. Informará e coordinará as actividades de formación en centros que teñan 

3. Participar activamente na xestión do Centro, persoalmente ou a través dos seus 

4. Convocar ós pais ou titores legais dos alumnos para tratar asuntos relacionados 

5. Usar as instalacións, servizos e equipamento do Colexio, respectando a 
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6. Recorrer en primeira instancia ante os órganos de goberno por acordos 
adoptados, que estimen lesionen os seus dereitos, sen prexuízo das canles que a 
normativa legal vixente contemple.
Deberes dos profesores:
1. Formar parte dos órganos colexiados que integren e asistir as súas reunións.
2. Asistir con puntualidade ó Colexio e as diferentes reunións: órganos colexiados, 
ciclos, C. Pedagóxica, etc.
3. Respecta-las decisións dos órganos colexiados.
4. Respecta-las normas do
5. Manter cos alumnos e pais un clima de respecto e colaboración.
6. Colaborar na educación e disciplina da totalidade dos alumnos do Colexio: 
clases, corredores, recreos ...
7. Facer os cambios de aula con puntualidade.
8. Aplicar as normas de disciplina de acordo 
9. Comunicar as ausencias ou retrasos
poder ser substituído coa maior brevidade.
10. Permanecer no seu lugar de traballo ou na sala de profesores durante os 
períodos de “garda” coa finalidade de atende
11. Organizar con antelación a burocracia que conlevan as actividades 
extraescolares. 
12. Asistir ás sesións de avaliación.
13.Calquera outra enmarcada na normativa vixente.
 
K).- PERSOAL NON DOCENTE 
 
 O persoal laboral non docente deste Centro, ademais de tódolos dereitos 
contemplados na súa contratación laboral e demais lexislación ó respecto, terá os 
seguintes dereitos: 
a) Participar activamente na xestión do Colexio a través da súa representación no
Consello Escolar. 
b) Os dereitos sindicais recoñecidos na lexislación vixente.
c) A usa-las dependencias e instalacións do Centro no ámbito da súa competencia.
d) Propoñer medidas para o bo funcionamento e mellora do servizo que teña ó 
seu cargo. 
 Ademais dos deberes que dimanan da súa contratación, o persoal laboral 
cooperará coa súa conduta e traballo a favorece
Ademais terá as seguintes obrigas:
a) Respecta-lo horario de traballo segundo o seu contrato laboral e 
regulamentación específica.
b) Coñecer e cumpri-los acordos dos órganos de goberno.
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6. Recorrer en primeira instancia ante os órganos de goberno por acordos 
adoptados, que estimen lesionen os seus dereitos, sen prexuízo das canles que a 
normativa legal vixente contemple. 
Deberes dos profesores: 
1. Formar parte dos órganos colexiados que integren e asistir as súas reunións.
2. Asistir con puntualidade ó Colexio e as diferentes reunións: órganos colexiados, 
ciclos, C. Pedagóxica, etc. 

las decisións dos órganos colexiados. 
las normas do Regulamento de Réxime Interior do Centro

5. Manter cos alumnos e pais un clima de respecto e colaboración.
6. Colaborar na educación e disciplina da totalidade dos alumnos do Colexio: 
clases, corredores, recreos ... 
7. Facer os cambios de aula con puntualidade. 
8. Aplicar as normas de disciplina de acordo ao Regulamento de Réxime Interior 
9. Comunicar as ausencias ou retrasos ó Xefe de Estudos o antes posible para 

o coa maior brevidade. 
10. Permanecer no seu lugar de traballo ou na sala de profesores durante os 
períodos de “garda” coa finalidade de atende-las necesidades do momento.
11. Organizar con antelación a burocracia que conlevan as actividades 

12. Asistir ás sesións de avaliación. 
.Calquera outra enmarcada na normativa vixente. 

PERSOAL NON DOCENTE  

O persoal laboral non docente deste Centro, ademais de tódolos dereitos 
contemplados na súa contratación laboral e demais lexislación ó respecto, terá os 

a) Participar activamente na xestión do Colexio a través da súa representación no

b) Os dereitos sindicais recoñecidos na lexislación vixente. 
las dependencias e instalacións do Centro no ámbito da súa competencia.

d) Propoñer medidas para o bo funcionamento e mellora do servizo que teña ó 

Ademais dos deberes que dimanan da súa contratación, o persoal laboral 
cooperará coa súa conduta e traballo a favorecelo ambiente educativo do Centro.
Ademais terá as seguintes obrigas: 

lo horario de traballo segundo o seu contrato laboral e 
regulamentación específica. 

los acordos dos órganos de goberno. 
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6. Recorrer en primeira instancia ante os órganos de goberno por acordos 
adoptados, que estimen lesionen os seus dereitos, sen prexuízo das canles que a 

1. Formar parte dos órganos colexiados que integren e asistir as súas reunións. 
2. Asistir con puntualidade ó Colexio e as diferentes reunións: órganos colexiados, 

de Réxime Interior do Centro. 
5. Manter cos alumnos e pais un clima de respecto e colaboración. 
6. Colaborar na educación e disciplina da totalidade dos alumnos do Colexio: 

de Réxime Interior . 
os o antes posible para 

10. Permanecer no seu lugar de traballo ou na sala de profesores durante os 
las necesidades do momento. 

11. Organizar con antelación a burocracia que conlevan as actividades 

O persoal laboral non docente deste Centro, ademais de tódolos dereitos 
contemplados na súa contratación laboral e demais lexislación ó respecto, terá os 

a) Participar activamente na xestión do Colexio a través da súa representación no 

las dependencias e instalacións do Centro no ámbito da súa competencia. 
d) Propoñer medidas para o bo funcionamento e mellora do servizo que teña ó 

Ademais dos deberes que dimanan da súa contratación, o persoal laboral 
lo ambiente educativo do Centro. 

lo horario de traballo segundo o seu contrato laboral e 
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c) Coidar o equipamento e material dos servizos e dependencias que ten ó seu 
cargo. 
d) Comunicar ó director de forma puntual calquera deficiencia,modificación ou 
avaría do equipamento do equipo ou servizo que teña asignado.
e) Reparar aquelas deficiencias ou avarías para as que estea preparado e conte co 
material preciso. 
f) Velar polo mantemento xeral das instalacións do Centro, segundo as normas do 
Concello no caso dos con
 
L).- ASOCIACIÓNS DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS (
 
Competencias das Asociacións de 
As asociacións de nais e 
Regulamento Orgánico das Escolas de Educación Infantil e dos 
Educación Primaria, decreto 374/1996 de 17 de outubro (DOG do 21 de outubro) 
e tamén na Orde de 16 de xaneiro de 1987 (DOG do 22 de xaneiro) en canto non 
se opoña ó citado Regulamento, poderán:
1. Elevar propostas ó consello escolar para a 
ó equipo directivo para a elaboración da programación xeral anual.
2. Informar ó Consello Escolar daqueles aspectos da marcha do Centro que 
consideren oportuno. 
3. Informar ós asociados da súa actividade.
4. Recibir información, a través dos seus representantes no Consello Escolar, 
sobre os temas tratados nel.
5. Elaborar informes para o Consello Escolar a iniciativa propia ou a petición 
deste. 
6. Elaborar propostas de modificación do Regulamento de réxime interior.
7. Formular propostas para a realización de actividades extraescolares e 
complementarias. 
8. Coñece-los resultados académicos referidos ó Centro e a valoración que deles 
realice o Consello Escolar.
9. Recibir un exemplar da Programación Xeral Anual e do Proxect
Centro. 
10. Recibir información sobre os libros de texto e os materiais didácticos 
adoptados polo Centro. 
11. Fomenta-la colaboración entre tódolos membros da Comunidade Educativa.
12. Facer uso das instalacións do Centro nos termos que esta
Escolar de acordo coa lexislación vixente.
 
4.2. ESPECIALIDADES IMPARTIDAS NO CENTRO
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c) Coidar o equipamento e material dos servizos e dependencias que ten ó seu 

d) Comunicar ó director de forma puntual calquera deficiencia,modificación ou 
equipamento do equipo ou servizo que teña asignado.

e) Reparar aquelas deficiencias ou avarías para as que estea preparado e conte co 

f) Velar polo mantemento xeral das instalacións do Centro, segundo as normas do 
Concello no caso dos conserxes. 

ASOCIACIÓNS DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS (A.N.P.As) 

ompetencias das Asociacións de nais e pais de alumnos. 
nais e pais, que se rexerán polas normas recollidos no 

Regulamento Orgánico das Escolas de Educación Infantil e dos 
Educación Primaria, decreto 374/1996 de 17 de outubro (DOG do 21 de outubro) 
e tamén na Orde de 16 de xaneiro de 1987 (DOG do 22 de xaneiro) en canto non 
se opoña ó citado Regulamento, poderán: 
1. Elevar propostas ó consello escolar para a elaboración do proxecto educativo e 
ó equipo directivo para a elaboración da programación xeral anual.
2. Informar ó Consello Escolar daqueles aspectos da marcha do Centro que 

3. Informar ós asociados da súa actividade. 
rmación, a través dos seus representantes no Consello Escolar, 

sobre os temas tratados nel. 
. Elaborar informes para o Consello Escolar a iniciativa propia ou a petición 

. Elaborar propostas de modificación do Regulamento de réxime interior.
rmular propostas para a realización de actividades extraescolares e 

los resultados académicos referidos ó Centro e a valoración que deles 
realice o Consello Escolar. 

. Recibir un exemplar da Programación Xeral Anual e do Proxect

. Recibir información sobre os libros de texto e os materiais didácticos 
 

la colaboración entre tódolos membros da Comunidade Educativa.
. Facer uso das instalacións do Centro nos termos que esta

Escolar de acordo coa lexislación vixente. 

ESPECIALIDADES IMPARTIDAS NO CENTRO 
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c) Coidar o equipamento e material dos servizos e dependencias que ten ó seu 

d) Comunicar ó director de forma puntual calquera deficiencia,modificación ou 
equipamento do equipo ou servizo que teña asignado. 

e) Reparar aquelas deficiencias ou avarías para as que estea preparado e conte co 

f) Velar polo mantemento xeral das instalacións do Centro, segundo as normas do 

pais, que se rexerán polas normas recollidos no 
Regulamento Orgánico das Escolas de Educación Infantil e dos Colexios de 
Educación Primaria, decreto 374/1996 de 17 de outubro (DOG do 21 de outubro) 
e tamén na Orde de 16 de xaneiro de 1987 (DOG do 22 de xaneiro) en canto non 

elaboración do proxecto educativo e 
ó equipo directivo para a elaboración da programación xeral anual. 
2. Informar ó Consello Escolar daqueles aspectos da marcha do Centro que 

rmación, a través dos seus representantes no Consello Escolar, 

. Elaborar informes para o Consello Escolar a iniciativa propia ou a petición 

. Elaborar propostas de modificación do Regulamento de réxime interior. 
rmular propostas para a realización de actividades extraescolares e 

los resultados académicos referidos ó Centro e a valoración que deles 

. Recibir un exemplar da Programación Xeral Anual e do Proxecto Educativo do 

. Recibir información sobre os libros de texto e os materiais didácticos 

la colaboración entre tódolos membros da Comunidade Educativa. 
. Facer uso das instalacións do Centro nos termos que estableza o Consello 
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A) Música. 
B) Educación Física. 
C) Idioma Estranxeiro. 
Estas especialidades impártense tendo en conta a normativa recollida no D.O.G. 
do 2 de setembro do 97(orde do 22 de xullo do 97).
 
4.3. ESCOLAS DE NAIS E PAIS.

 
A Administración educativa impulsará nos centros educativos a creación de 
escolas de nais e pais, contando cos recursos humanos dos departamentos de 
orientación e dos centros de formación, para 
familias no proceso educativo e mellorar a convivencia.
O centro incluirá na súa páxina web información e enlaces sobre a escola de país 
e nais. 
O departamento de orientación exercerá, previa 
asesoramento e información as nais e país
 
5.- PROCEDEMENTO DE ATENCIÓN ÓS ALUMNOS
 
Co obxecto de facilitárlle
Centro que sufran algún tipo de accidente durante a
solicitaráselle a cada un dos pais titulares da
estean inscritos os alumnos,
- En caso de accidente dun alumno, 
familia. 
- No suposto de que un familiar non
ou indisposto ou a urxencia o requira,
unha institución sanitaria da Seguridade Social
Centro, provisto, se procede, da fotocopia da tarxeta
Seguridade Social. 
- Cando se trate dun alumno que non sexa beneficiario da
non exista un centro dela, 
 
 
6.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

6.1. SOBRE AS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

As actividades complementarias son aquelas que poden implicar unha saída do 
Centro, tanto dunha xornada como de varios días.
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Estas especialidades impártense tendo en conta a normativa recollida no D.O.G. 
97(orde do 22 de xullo do 97). 

4.3. ESCOLAS DE NAIS E PAIS. 

A Administración educativa impulsará nos centros educativos a creación de 
escolas de nais e pais, contando cos recursos humanos dos departamentos de 
orientación e dos centros de formación, para fomentar a participación das 
familias no proceso educativo e mellorar a convivencia. 
O centro incluirá na súa páxina web información e enlaces sobre a escola de país 

de orientación exercerá, previa petición, función de 
información as nais e país con alumnos no Centro.

PROCEDEMENTO DE ATENCIÓN ÓS ALUMNOS ACCIDENTADOS

Co obxecto de facilitárlle-la asistencia sanitaria en urxencias ós
Centro que sufran algún tipo de accidente durante a 
solicitaráselle a cada un dos pais titulares da tarxeta da Seguridade So

alumnos, fotocopia desta. 
En caso de accidente dun alumno, porase de inmediato en

No suposto de que un familiar non puidera facerse cargo do alumno accidentado 
ou indisposto ou a urxencia o requira, acompañará ó alumno-

sanitaria da Seguridade Social- o seu titor ou outro mestre do
Centro, provisto, se procede, da fotocopia da tarxeta 

Cando se trate dun alumno que non sexa beneficiario da Seguridade Social ou 
non exista un centro dela, acudirase á institución sanitaria máis próxima.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

As actividades complementarias son aquelas que poden implicar unha saída do 
Centro, tanto dunha xornada como de varios días. 
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Estas especialidades impártense tendo en conta a normativa recollida no D.O.G. 

A Administración educativa impulsará nos centros educativos a creación de 
escolas de nais e pais, contando cos recursos humanos dos departamentos de 

fomentar a participación das 

O centro incluirá na súa páxina web información e enlaces sobre a escola de país 

petición, función de 
entro. 

ACCIDENTADOS 

la asistencia sanitaria en urxencias ós escolares deste 
 actividade escolar, 

tarxeta da Seguridade Social na que 

de inmediato en coñecemento da 

alumno accidentado 
- preferentemente a 

o seu titor ou outro mestre do 
 de beneficiario da 

Seguridade Social ou 
institución sanitaria máis próxima. 

As actividades complementarias son aquelas que poden implicar unha saída do 
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 Realízanse cunha finalidade pedagóxica e/ou convivencial. Durante o 
desenvolvemento das m
normativa en vigor. 

As normas de convivencia xerais seguirán en vigor durante o desenvolvemento 
das devanditas actividades, ademais das específicas que poidan xurdir en relación 
á actividade a realizar e/ou ao 

6.1.1 MEDIDAS DE SEGURIDADE

- Antes da realización da actividade, o alumno/a debe presentar a autorización 
paterna, materna ou da persoa que ostente a patria potestade.

- O profesor responsable deberá  ter coñecemento por escrito 
daqueles alumnos que requiran atención especial.

- Presentaranse na Xefatura de Estudos, con 2 ou 3 días de antelación, unha 
relación dos alumnos/as que vaian participar na devandita actividade, así como 
dos profesores e acompañantes resp

- O profesorado encargado da actividade informará detalladamente ao alumnado 
do tipo de roupa e útiles necesarios ou adecuados para efectuar a saída escolar.

- En toda saída escolar que se desenvolva en zonas afastadas de centros de 
atención sanitaria, será necesario levar un botiquín de emerxencias.

- Os pais estarán informados previamente, por medio dunha circular, de todo o 
relacionado coa actividade a realiza

- No transcurso da actividade 
seguridade deben adecuarse ao lugar de celebración, tipo de actividade e idade 
dos alumnos/as; sobre todo daqueles que presenten algún tipo de discapacidade.

- Os responsables non poderán autorizar actividades que
alumnado. 

- Durante o transcurso da actividade, o profesorado e os acompañantes non 
poderán ausentarse en ningún momento, salvo por causas lexítimas.

- En caso de accidente, comunicarase o antes posibl

- O alumno accidentado será trasladado ao Centro Sanitario máis próximo, polo 
profesor ou acompañante responsable que estea ao seu cargo.

- O traslado do alumno deberá facerse cos medios ao seu alcance, ambulancia  ou 
taxi. En calquera caso os gastos ocasionado
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Realízanse cunha finalidade pedagóxica e/ou convivencial. Durante o 
desenvolvemento das mesmas, o alumnado estará atendido de acordo á 

As normas de convivencia xerais seguirán en vigor durante o desenvolvemento 
das devanditas actividades, ademais das específicas que poidan xurdir en relación 
á actividade a realizar e/ou ao lugar concreto a visitar. 

MEDIDAS DE SEGURIDADE 

Antes da realización da actividade, o alumno/a debe presentar a autorización 
paterna, materna ou da persoa que ostente a patria potestade.

O profesor responsable deberá  ter coñecemento por escrito 
daqueles alumnos que requiran atención especial. 

Presentaranse na Xefatura de Estudos, con 2 ou 3 días de antelación, unha 
relación dos alumnos/as que vaian participar na devandita actividade, así como 
dos profesores e acompañantes responsables. 

O profesorado encargado da actividade informará detalladamente ao alumnado 
do tipo de roupa e útiles necesarios ou adecuados para efectuar a saída escolar.

En toda saída escolar que se desenvolva en zonas afastadas de centros de 
taria, será necesario levar un botiquín de emerxencias.

Os pais estarán informados previamente, por medio dunha circular, de todo o 
relacionado coa actividade a realizar salvo que a actividade figuras

No transcurso da actividade complementaria, as medidas de vixilancia e 
seguridade deben adecuarse ao lugar de celebración, tipo de actividade e idade 
dos alumnos/as; sobre todo daqueles que presenten algún tipo de discapacidade.

Os responsables non poderán autorizar actividades que impliquen perigo para o 

Durante o transcurso da actividade, o profesorado e os acompañantes non 
poderán ausentarse en ningún momento, salvo por causas lexítimas.

idente, comunicarase o antes posible ao Centro e á familia.

lumno accidentado será trasladado ao Centro Sanitario máis próximo, polo 
profesor ou acompañante responsable que estea ao seu cargo.

O traslado do alumno deberá facerse cos medios ao seu alcance, ambulancia  ou 
taxi. En calquera caso os gastos ocasionados serán a cargo do orzamento do 
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Realízanse cunha finalidade pedagóxica e/ou convivencial. Durante o 
esmas, o alumnado estará atendido de acordo á 

As normas de convivencia xerais seguirán en vigor durante o desenvolvemento 
das devanditas actividades, ademais das específicas que poidan xurdir en relación 

Antes da realización da actividade, o alumno/a debe presentar a autorización 
paterna, materna ou da persoa que ostente a patria potestade. 

O profesor responsable deberá  ter coñecemento por escrito dos datos médicos 

Presentaranse na Xefatura de Estudos, con 2 ou 3 días de antelación, unha 
relación dos alumnos/as que vaian participar na devandita actividade, así como 

O profesorado encargado da actividade informará detalladamente ao alumnado 
do tipo de roupa e útiles necesarios ou adecuados para efectuar a saída escolar. 

En toda saída escolar que se desenvolva en zonas afastadas de centros de 
taria, será necesario levar un botiquín de emerxencias. 

Os pais estarán informados previamente, por medio dunha circular, de todo o 
r salvo que a actividade figurase xa na P.X.A. 

complementaria, as medidas de vixilancia e 
seguridade deben adecuarse ao lugar de celebración, tipo de actividade e idade 
dos alumnos/as; sobre todo daqueles que presenten algún tipo de discapacidade. 

impliquen perigo para o 

Durante o transcurso da actividade, o profesorado e os acompañantes non 
poderán ausentarse en ningún momento, salvo por causas lexítimas. 

e ao Centro e á familia. 

lumno accidentado será trasladado ao Centro Sanitario máis próximo, polo 
profesor ou acompañante responsable que estea ao seu cargo. 

O traslado do alumno deberá facerse cos medios ao seu alcance, ambulancia  ou 
s serán a cargo do orzamento do 
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Colexio polo que será preciso solicitar factura
emisor. 

 

6.2. SOBRE AS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

As actividades extraescolares funcionan no co
18:00h, de luns a venres.

As actividades subvencionadas polo Concello de Lugo  resultan gratuítas para os 
alumnos/as que a elas asisten.

Os monitores,a través da empresa concesionaria,
traballo anual e levalo a cabo.

As normas de convivencia x
das devanditas actividades. No caso de que houbese que sancionar por conduta 
inadecuada a algún alumno/a en este espazo horario, o monitor/a comunicarao 
ao profesor de quenda de garda que
aterase a normativa o máis axiña posible.
segundo RRI o alumno/a pode ser excluí

As actividades programadas directamente pola ANPA 
o criterio que estableza a dirección da Asociación
establecido no P.E.C. e no R.R.I

6.2.1 PLAN DE MEDIDAS DE SEGURIDADE PARA AS
EXTRAESCOLARES. 

 - Antes de participar na actividade 
paterna, materna ou da persoa que ostente a patria potestade.

- O monitor de cada actividade deberá levar un control das faltas de asistencia do 
alumnado.A acumulación de ausencias provocará a substitución do 
outro segundo a lista de reserva.

- No transcurso da actividade extraescolar as medidas de vixilancia e seguridade 
deben adecuarse ao lugar de celebración, tipo de actividade e idades dos 
alumnos/as. 

- Durante o desenvolvemento da actividade, 
ningún momento, salvo por causas lexítimas.
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Colexio polo que será preciso solicitar factura ou tiquet no que figure o CIF

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

As actividades extraescolares funcionan no colexio en horario de 16:00h. a 
venres. 

As actividades subvencionadas polo Concello de Lugo  resultan gratuítas para os 
alumnos/as que a elas asisten. 

vés da empresa concesionaria, deben presentar un proxecto de 
traballo anual e levalo a cabo. 

As normas de convivencia xerais seguirán en vigor durante o desenvolvemento 
das devanditas actividades. No caso de que houbese que sancionar por conduta 
inadecuada a algún alumno/a en este espazo horario, o monitor/a comunicarao 
ao profesor de quenda de garda quen o escribirá no caderno de incidencias e 
aterase a normativa o máis axiña posible. Si a falta fose gravemente 

o RRI o alumno/a pode ser excluído da actividade polo director/a.

As actividades programadas directamente pola ANPA serán  xestionadas segundo 
riterio que estableza a dirección da Asociación, aínda

establecido no P.E.C. e no R.R.I do Centro así como a lexislación vixente

DE MEDIDAS DE SEGURIDADE PARA AS

Antes de participar na actividade o alumno/a debe presentar a autorización 
paterna, materna ou da persoa que ostente a patria potestade.

O monitor de cada actividade deberá levar un control das faltas de asistencia do 
alumnado.A acumulación de ausencias provocará a substitución do 
outro segundo a lista de reserva. 

No transcurso da actividade extraescolar as medidas de vixilancia e seguridade 
deben adecuarse ao lugar de celebración, tipo de actividade e idades dos 

Durante o desenvolvemento da actividade, o monitor non poderá ausentarse en 
ningún momento, salvo por causas lexítimas. 
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ou tiquet no que figure o CIF do 

lexio en horario de 16:00h. a 

As actividades subvencionadas polo Concello de Lugo  resultan gratuítas para os 

deben presentar un proxecto de 

erais seguirán en vigor durante o desenvolvemento 
das devanditas actividades. No caso de que houbese que sancionar por conduta 
inadecuada a algún alumno/a en este espazo horario, o monitor/a comunicarao 

derno de incidencias e 
gravemente prexudicial 

do da actividade polo director/a. 

xestionadas segundo 
aínda que se aterán o 

do Centro así como a lexislación vixente.  

DE MEDIDAS DE SEGURIDADE PARA AS ACTIVIDADES 

o alumno/a debe presentar a autorización 
paterna, materna ou da persoa que ostente a patria potestade. 

O monitor de cada actividade deberá levar un control das faltas de asistencia do 
alumnado.A acumulación de ausencias provocará a substitución do alumno/a por 

No transcurso da actividade extraescolar as medidas de vixilancia e seguridade 
deben adecuarse ao lugar de celebración, tipo de actividade e idades dos 

o monitor non poderá ausentarse en 
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- En caso de accidente comunicarase a empresa concesionaria da activ
profesorado de garda. O monitor ou a empresa
legais o sucedido. 

- Se por algunha circunstancia, non se puidese localizar aos pais,
profesor/a de garda ou 
en consecuencia. 

- Cada monitor debe chegar ao Centro con anterioridade a hora de inicio da 
actividade extraescolar recoller ao seu  alumnado e conducilos a dependencia 
onde leva a cabo a actividade.A hora de remate da actividade, cada monitor/a 
dirixirase até o lugar de entrega dos alumnos as fa
da entrega dos alumnos aos pais,

 

7.- NORMAS PARA A UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DO CENTRO
 
7.1. QUEN PODE UTILIZA
 
- Os nenos matriculados no Centro terán a súa disposición tódalas instalacións do 
Centro, utilizándoas nas horas adxudicadas ó Centro, 
- As persoas alleas ao Centro, ulitizaranas mediante equipos federados, grupos 
organizados, competicións programadas, etc. pero nunca desordenadamente e 
sen persoa nin entidade responsable. Farán uso axeitado de ditas instalacións e 
responsabilizándose dos posibles desperfe
resto das instalación escolares.
 
7.2. UTILIZACIÓN NO PERIODO ESCOLAR
 
A) DENTRO DAS HORAS LECTIVAS
- As instalacións estarán cerradas a toda persoa allea ó Centro.
- Nas horas de recreo tódalas instalacións estarán á disposición dos alumnos 
matriculados no Centro.
- A Educación Física impartirase en calquera das zonas deportivas.
 
B) FORA DAS HORAS LECTIVAS
- Fixarase un horario para o disfrute das instalacións , tendo prioridade
alumnos do Centro,fixando un horario xustificado de actividades.
Tratarase de atender tódalas peticións posibles.
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En caso de accidente comunicarase a empresa concesionaria da activ
. O monitor ou a empresa comunicará aos pais ou titores 

e por algunha circunstancia, non se puidese localizar aos pais,
 o pai/nai do ANPA presente chamarán ao 112 e obrarán 

Cada monitor debe chegar ao Centro con anterioridade a hora de inicio da 
extraescolar recoller ao seu  alumnado e conducilos a dependencia 

onde leva a cabo a actividade.A hora de remate da actividade, cada monitor/a 
dirixirase até o lugar de entrega dos alumnos as familias.O monitor cerciorarase 
da entrega dos alumnos aos pais,nais,….  

NORMAS PARA A UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DO CENTRO

.1. QUEN PODE UTILIZA-LAS INSTALACIÓNS. 

Os nenos matriculados no Centro terán a súa disposición tódalas instalacións do 
Centro, utilizándoas nas horas adxudicadas ó Centro, de forma organizada.

As persoas alleas ao Centro, ulitizaranas mediante equipos federados, grupos 
organizados, competicións programadas, etc. pero nunca desordenadamente e 
sen persoa nin entidade responsable. Farán uso axeitado de ditas instalacións e 

sponsabilizándose dos posibles desperfectos que as actividades supoñan para o 
resto das instalación escolares. 

.2. UTILIZACIÓN NO PERIODO ESCOLAR 

A) DENTRO DAS HORAS LECTIVAS 
As instalacións estarán cerradas a toda persoa allea ó Centro.

e recreo tódalas instalacións estarán á disposición dos alumnos 
matriculados no Centro. 

A Educación Física impartirase en calquera das zonas deportivas.

B) FORA DAS HORAS LECTIVAS 
Fixarase un horario para o disfrute das instalacións , tendo prioridade

alumnos do Centro,fixando un horario xustificado de actividades.
Tratarase de atender tódalas peticións posibles. 
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En caso de accidente comunicarase a empresa concesionaria da actividade e ao 
comunicará aos pais ou titores 

e por algunha circunstancia, non se puidese localizar aos pais, o monitor, o 
chamarán ao 112 e obrarán 

Cada monitor debe chegar ao Centro con anterioridade a hora de inicio da 
extraescolar recoller ao seu  alumnado e conducilos a dependencia 

onde leva a cabo a actividade.A hora de remate da actividade, cada monitor/a 
milias.O monitor cerciorarase 

NORMAS PARA A UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DO CENTRO 

Os nenos matriculados no Centro terán a súa disposición tódalas instalacións do 
de forma organizada. 

As persoas alleas ao Centro, ulitizaranas mediante equipos federados, grupos 
organizados, competicións programadas, etc. pero nunca desordenadamente e 
sen persoa nin entidade responsable. Farán uso axeitado de ditas instalacións e 

tos que as actividades supoñan para o 

As instalacións estarán cerradas a toda persoa allea ó Centro. 
e recreo tódalas instalacións estarán á disposición dos alumnos 

A Educación Física impartirase en calquera das zonas deportivas. 

Fixarase un horario para o disfrute das instalacións , tendo prioridade os 
alumnos do Centro,fixando un horario xustificado de actividades. 
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- As instalacións deportivas serán utilizadas baixo a dirección da A.N.P.A., segundo 
a programación de actividades extraescolares e deport
asociacións de nais e pais, que figuran na Programación Xeral Anual.
 - O profesorado de garda,segundo quendas, supervisará as actividades 
extraescolares gratuítas financiadas polo Concello de Lugo.
- Nas horas adxudicadas ao Centro
alumnos matriculados no Colexio.
- Toda entidade que utilice as instalacións deportivas comunicará á Dirección a 
programación detallada das actividades e as posibles variacións que vaian 
xurdindo. 
- As entidade que utilice as instalacións deportivas responsabilizaranse do bo uso 
e conservación das mesmas. Os desperfectos ou subtraccións serán reparadas ou 
repostas polas persoas ou entidades autorizadas como usuarios.
- Os nenos non terán acceso indiscriminado 
formando parte de equipos ou grupos, que tramitarán anteriormente a solicitude, 
e sempre tutelados por unha persoa responsable.
- Para a utilización das instalacións do Centro por parte de entidades ou persoas 
alleas á comunidade escolar do Centro, presentarase a solicitude ante a dirección 
do Centro, que solicitará do Consello Escolar o preceptivo informe para a súa 
posterior tramitación á Delegación Provincial de Educación, que resolverá o que 
proceda, logo do informe
- Para uso ocasional ou con carácter excepcional, o director poderá autoriza
uso das instalacións sempre que non se altere o normal desenvolvemento das 
actividades docentes. 
- A utilización das instalacións por parte da Asociación 
asociacións de antigos alumnos e as súas respectivas federacións, sindicatos, 
movementos de renovación pedagóxica e grupos de profesores, só require a 
solicitude previa ó director do Centro, cunha antelación mínima de tres días, 
concederá a autorización, no marco das directrices fixadas polo Consello Escolar, 
se o seu destino é a finalidade propia das distintas institucións, sempre que non 
se altere o normal funcionamento do Centro.
- As instalacións do Centro
da Administración para a formación do profesorado, cursos para a educación de 
adultos, presencial ou a distancia, etc.
 

8.- COMEDOR ESCOLAR E OUROS SERVIZOS TENDENTES A FACILITAR A 
CONCILIACIÓN LABORAL E FAMILIAR.

O comedor escolar e os outros servizos de atención ao alumnado fora do horario 
escolar  funciona con xest
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As instalacións deportivas serán utilizadas baixo a dirección da A.N.P.A., segundo 
a programación de actividades extraescolares e deportivas, xestionadas polas 
asociacións de nais e pais, que figuran na Programación Xeral Anual.

O profesorado de garda,segundo quendas, supervisará as actividades 
extraescolares gratuítas financiadas polo Concello de Lugo. 

Nas horas adxudicadas ao Centro terán acceso a tódalas instalación soamente os 
alumnos matriculados no Colexio. 

Toda entidade que utilice as instalacións deportivas comunicará á Dirección a 
programación detallada das actividades e as posibles variacións que vaian 

de que utilice as instalacións deportivas responsabilizaranse do bo uso 
e conservación das mesmas. Os desperfectos ou subtraccións serán reparadas ou 
repostas polas persoas ou entidades autorizadas como usuarios.

Os nenos non terán acceso indiscriminado ás instalacións do Centro, senón 
formando parte de equipos ou grupos, que tramitarán anteriormente a solicitude, 
e sempre tutelados por unha persoa responsable. 

Para a utilización das instalacións do Centro por parte de entidades ou persoas 
nidade escolar do Centro, presentarase a solicitude ante a dirección 

do Centro, que solicitará do Consello Escolar o preceptivo informe para a súa 
posterior tramitación á Delegación Provincial de Educación, que resolverá o que 
proceda, logo do informe da Inspección Educativa. 

Para uso ocasional ou con carácter excepcional, o director poderá autoriza
uso das instalacións sempre que non se altere o normal desenvolvemento das 

A utilización das instalacións por parte da Asociación de nais e 
asociacións de antigos alumnos e as súas respectivas federacións, sindicatos, 
movementos de renovación pedagóxica e grupos de profesores, só require a 
solicitude previa ó director do Centro, cunha antelación mínima de tres días, 
concederá a autorización, no marco das directrices fixadas polo Consello Escolar, 
se o seu destino é a finalidade propia das distintas institucións, sempre que non 
se altere o normal funcionamento do Centro. 

As instalacións do Centro poranse, si as circunstancias o permiten,
da Administración para a formación do profesorado, cursos para a educación de 
adultos, presencial ou a distancia, etc. 

COMEDOR ESCOLAR E OUROS SERVIZOS TENDENTES A FACILITAR A 
CONCILIACIÓN LABORAL E FAMILIAR. 

comedor escolar e os outros servizos de atención ao alumnado fora do horario 
escolar  funciona con xestión indirecta e por servizo de catering, é dicir, a comida  
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As instalacións deportivas serán utilizadas baixo a dirección da A.N.P.A., segundo 
ivas, xestionadas polas 

asociacións de nais e pais, que figuran na Programación Xeral Anual. 
O profesorado de garda,segundo quendas, supervisará as actividades 

terán acceso a tódalas instalación soamente os 

Toda entidade que utilice as instalacións deportivas comunicará á Dirección a 
programación detallada das actividades e as posibles variacións que vaian 

de que utilice as instalacións deportivas responsabilizaranse do bo uso 
e conservación das mesmas. Os desperfectos ou subtraccións serán reparadas ou 
repostas polas persoas ou entidades autorizadas como usuarios. 

ás instalacións do Centro, senón 
formando parte de equipos ou grupos, que tramitarán anteriormente a solicitude, 

Para a utilización das instalacións do Centro por parte de entidades ou persoas 
nidade escolar do Centro, presentarase a solicitude ante a dirección 

do Centro, que solicitará do Consello Escolar o preceptivo informe para a súa 
posterior tramitación á Delegación Provincial de Educación, que resolverá o que 

Para uso ocasional ou con carácter excepcional, o director poderá autoriza-lo 
uso das instalacións sempre que non se altere o normal desenvolvemento das 

nais e pais de alumnos, 
asociacións de antigos alumnos e as súas respectivas federacións, sindicatos, 
movementos de renovación pedagóxica e grupos de profesores, só require a 
solicitude previa ó director do Centro, cunha antelación mínima de tres días, quen 
concederá a autorización, no marco das directrices fixadas polo Consello Escolar, 
se o seu destino é a finalidade propia das distintas institucións, sempre que non 

circunstancias o permiten, a disposición 
da Administración para a formación do profesorado, cursos para a educación de 

COMEDOR ESCOLAR E OUROS SERVIZOS TENDENTES A FACILITAR A 

comedor escolar e os outros servizos de atención ao alumnado fora do horario 
atering, é dicir, a comida  
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non se elabora na cociña do propio Centro
empresa cun concerto co Concello
Primaria. 

A elección do persoal e o
concesionaria do servizo.En todo caso a empresa facilitará ao centro a relación de 
comensais e as variacións que se

O encargado destes serviz
axeitada recollida dos alumnos e a posterior entrega dos mesmos ás familias.
alumnos usuarios do comedor deberán ser recollidos na aula ou dentro do 
edificio donde está situada a súa aula. En ningún c
pórches e patios antes de acceder ao comedor.

A empresa vixiará a axeitada utilización do mobiliario do
que utiliza. 

As dependencias onde se desenvolve o servizo de c
Múltiples que ademais de albergar o comedor funciona como Salón de Actos,aula 
de atención educativa, aula de atención a diversidade, etc.
recomenda que os distintos usuarios eludan xerar calquera impedimento no
necesario que distorsione o funcionamento ou actividade dos outros usuarios. 

O servizo de comedor e os outros servizos que se presten
establecido no PEC e no RRI do Centro

Deberán respectarse as seguintes normas e/ou ademais das e
empresa concesionaria do servizo.
concesionaria deberán ser comunicadas a dirección do Centro e non contravir o 
PEC, o RRI, ou a lexislación vixente. 

 Ao baño irase  antes de empezar a comer pero esperando 
evacuación total dos alumnos

Durante a comida, as vixiantes son as únicas que poderán permanecer de pé no 
recinto do comedor. 

 Salvo causa de forza maior, se prohibe a entrada de famili
comedor mentres dure o servizo.

Ao entrar ao comedor o alumnado colocará as súas pertenzas nos lugares 
habilitados pero sempre fora do camiño de acceso ao Comedor.

En caso de emerxencia aplicarase o plan de Autoprotección
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non se elabora na cociña do propio Centro e o comedor e atendido por unha 
to co Concello. A el asisten comensais de Ed. Infantil e 

persoal e o encargado/a do comedor é competencia da empresa 
concesionaria do servizo.En todo caso a empresa facilitará ao centro a relación de 

e as variacións que se produzan.  

s servizos e a empresa concesionaria garantirá a ordenada e 
recollida dos alumnos e a posterior entrega dos mesmos ás familias.

alumnos usuarios do comedor deberán ser recollidos na aula ou dentro do 
está situada a súa aula. En ningún caso os alumnos  poden saír os 

rches e patios antes de acceder ao comedor. 

A empresa vixiará a axeitada utilización do mobiliario do Centro nas dependencias 

As dependencias onde se desenvolve o servizo de comedor é unha sala de Usos 
Múltiples que ademais de albergar o comedor funciona como Salón de Actos,aula 
de atención educativa, aula de atención a diversidade, etc.
recomenda que os distintos usuarios eludan xerar calquera impedimento no
necesario que distorsione o funcionamento ou actividade dos outros usuarios. 

e os outros servizos que se presten está
establecido no PEC e no RRI do Centro. 

Deberán respectarse as seguintes normas e/ou ademais das e
empresa concesionaria do servizo. As normas que arbitre a empresa 
concesionaria deberán ser comunicadas a dirección do Centro e non contravir o 
PEC, o RRI, ou a lexislación vixente.  

Ao baño irase  antes de empezar a comer pero esperando 
dos alumnos do Centro para evitar situacións de inseguridade.  

Durante a comida, as vixiantes son as únicas que poderán permanecer de pé no 

Salvo causa de forza maior, se prohibe a entrada de familiar
comedor mentres dure o servizo. 

Ao entrar ao comedor o alumnado colocará as súas pertenzas nos lugares 
habilitados pero sempre fora do camiño de acceso ao Comedor.

aplicarase o plan de Autoprotección 
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e o comedor e atendido por unha 
. A el asisten comensais de Ed. Infantil e 

o comedor é competencia da empresa 
concesionaria do servizo.En todo caso a empresa facilitará ao centro a relación de 

os e a empresa concesionaria garantirá a ordenada e 
recollida dos alumnos e a posterior entrega dos mesmos ás familias. Os 

alumnos usuarios do comedor deberán ser recollidos na aula ou dentro do 
aso os alumnos  poden saír os 

Centro nas dependencias 

omedor é unha sala de Usos 
Múltiples que ademais de albergar o comedor funciona como Salón de Actos,aula 
de atención educativa, aula de atención a diversidade, etc. Esta circunstancia 
recomenda que os distintos usuarios eludan xerar calquera impedimento non 
necesario que distorsione o funcionamento ou actividade dos outros usuarios.  

están  afectados polo 

Deberán respectarse as seguintes normas e/ou ademais das establecidas pola 
As normas que arbitre a empresa 

concesionaria deberán ser comunicadas a dirección do Centro e non contravir o 

Ao baño irase  antes de empezar a comer pero esperando a que se produza a 
do Centro para evitar situacións de inseguridade.   

Durante a comida, as vixiantes son as únicas que poderán permanecer de pé no 

ares de alumnos ao 

Ao entrar ao comedor o alumnado colocará as súas pertenzas nos lugares 
habilitados pero sempre fora do camiño de acceso ao Comedor. 
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Manterase en todo momento a orde e a hixiene

Ningún alumno/a poderá  acceder a outras dependencias do Centro nin entrar 
nas aulas. 

Prohíbense  terminantemente os xogos violentos ou os xoguetes ou utensilios 
perigosos. 

Non se autoriza a utilización da 
nin  as empresas concesionaria

Todo o persoal destes servizos e do c
con chave tanto ao acceder como ao abandonar o Centro, non permitindo o 
acceso a outras persoas non autorizadas.

Durante o horario de comedor e até a hora estipulada  para a saída está 
terminantemente prohibido saír do recinto escolar. Os alumnos que queiran saír 
antes da hora prevista serán recolleitos por un adulto autorizad
unha autorización de saída que lle facilitará a empresa concesionaria.

Unha vez finalizado o tempo para comer, as coidadoras permanecerán nas zonas 
de esparcimento establecidas para coidar ao alumnado. 

De utilizarse o patio superior para act
solicitado, por escrito e ao inicio de cada curso escolar, ao presidente/a do 
Consello Escolar.Neste espazo as coidadoras ou outro persoal que os acompañe 
deberás ter especial coidado e vixiancia dos espazos que pod
maior perigo para os alumnos tales como as escaleiras e barandilla da rampla de 
acceso ao polideportivo,rexistro elevado colindante coa cancela posterior,gradas, 
parte posterior do ximnasio,…

A empresa concesionaria do servizo de comedor 
necasaria,a dirección do centro a relación de menús de xeito semanal,quincenal 
ou mensual. A empresa presentará tamén ao final do curso unha memoria da 
actividade co tempo suficiente para que sexa incluída na Memoria Anual d
Centro e poder ser aprobada polo C

Todo o persoal destes servizos e do catering  cercioraranse de cerrar as portas  
con chave tanto ao acceder como ao abandonar o Centro, non permitindo o 
acceso a outras persoas non autorizadas.

No servizo de apertura anticipada rexerán as mesmas normas  que para o servizo 
de comedor.Neste servizo unha vez realizada a entrega de alumnos á hora 
estipulada pecharanse as cancelas exteriores
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do momento a orde e a hixiene. 

Ningún alumno/a poderá  acceder a outras dependencias do Centro nin entrar 

Prohíbense  terminantemente os xogos violentos ou os xoguetes ou utensilios 

Non se autoriza a utilización da imaxe dos alumnos nas dependencias do Centro 
concesionarias dos servizos nin  aos seus traballadores.

o persoal destes servizos e do catering  cercioraranse de cerrar as portas 
tanto ao acceder como ao abandonar o Centro, non permitindo o 

acceso a outras persoas non autorizadas. 

Durante o horario de comedor e até a hora estipulada  para a saída está 
terminantemente prohibido saír do recinto escolar. Os alumnos que queiran saír 
antes da hora prevista serán recolleitos por un adulto autorizad
unha autorización de saída que lle facilitará a empresa concesionaria.

Unha vez finalizado o tempo para comer, as coidadoras permanecerán nas zonas 
de esparcimento establecidas para coidar ao alumnado.  

De utilizarse o patio superior para actividades durante este período deberá ser 
solicitado, por escrito e ao inicio de cada curso escolar, ao presidente/a do 
Consello Escolar.Neste espazo as coidadoras ou outro persoal que os acompañe 
deberás ter especial coidado e vixiancia dos espazos que pod
maior perigo para os alumnos tales como as escaleiras e barandilla da rampla de 
acceso ao polideportivo,rexistro elevado colindante coa cancela posterior,gradas, 
parte posterior do ximnasio,… 

A empresa concesionaria do servizo de comedor deberá facilitar,coa antelación 
necasaria,a dirección do centro a relación de menús de xeito semanal,quincenal 
ou mensual. A empresa presentará tamén ao final do curso unha memoria da 
actividade co tempo suficiente para que sexa incluída na Memoria Anual d

e poder ser aprobada polo Consello Escolar.  

Todo o persoal destes servizos e do catering  cercioraranse de cerrar as portas  
con chave tanto ao acceder como ao abandonar o Centro, non permitindo o 
acceso a outras persoas non autorizadas. 

zo de apertura anticipada rexerán as mesmas normas  que para o servizo 
de comedor.Neste servizo unha vez realizada a entrega de alumnos á hora 
estipulada pecharanse as cancelas exteriores non sendo abertas ata que o fa
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Ningún alumno/a poderá  acceder a outras dependencias do Centro nin entrar 

Prohíbense  terminantemente os xogos violentos ou os xoguetes ou utensilios 

as dependencias do Centro 
os seus traballadores. 

nse de cerrar as portas  
tanto ao acceder como ao abandonar o Centro, non permitindo o 

Durante o horario de comedor e até a hora estipulada  para a saída está 
terminantemente prohibido saír do recinto escolar. Os alumnos que queiran saír 
antes da hora prevista serán recolleitos por un adulto autorizado que cubrirá 
unha autorización de saída que lle facilitará a empresa concesionaria. 

Unha vez finalizado o tempo para comer, as coidadoras permanecerán nas zonas 

ividades durante este período deberá ser 
solicitado, por escrito e ao inicio de cada curso escolar, ao presidente/a do 
Consello Escolar.Neste espazo as coidadoras ou outro persoal que os acompañe 
deberás ter especial coidado e vixiancia dos espazos que poden representar un 
maior perigo para os alumnos tales como as escaleiras e barandilla da rampla de 
acceso ao polideportivo,rexistro elevado colindante coa cancela posterior,gradas, 

deberá facilitar,coa antelación 
necasaria,a dirección do centro a relación de menús de xeito semanal,quincenal 
ou mensual. A empresa presentará tamén ao final do curso unha memoria da 
actividade co tempo suficiente para que sexa incluída na Memoria Anual do 

Todo o persoal destes servizos e do catering  cercioraranse de cerrar as portas  
con chave tanto ao acceder como ao abandonar o Centro, non permitindo o 

zo de apertura anticipada rexerán as mesmas normas  que para o servizo 
de comedor.Neste servizo unha vez realizada a entrega de alumnos á hora 

non sendo abertas ata que o faga o 
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conserxe do centro nos momentos p
Calquer incorporación entre estes dous momentos poderase facer mediante 
chamada ou “toque” telefónico sempre e cando se volva a pechar a cancela 
exterior.  

 
9. –BIBLIOTECA 
 
A Biblioteca escolar é un 
seguintes obxectivos: 
a) Espertar e estimula-lo interés dos escolares pola lectura.
b) Orientalos sobre o que deben ler.
c) Brindárlle-las obras e os elementos máis idóneos dispoñibles.
d) Desenrola-la ensinanza activa.
e) Ensinárlle-la eficacia e utilización da Biblioteca.
 

Preténdese a implantación dun modelo de biblioteca escolar concibida como 
centro de recursos de lectura, información e aprendizaxe, cunha xestión 
centralizada dos seus fondos, para un mel
biblioteca que facilite o uso de fontes documentais diversas para o tratamento 
dos contidos curriculares, integre plenamente as TIC, participe activamente no 
deseño e práctica do proxecto lector de centro e favoreza o seu u
toda a comunidade educativa. As actividades de fomento da lectura e de 
educación en información deben constituír a base da dinamización da biblioteca.
 
9.1 NORMAS DE UTILIZACIÓN
 
- O horario da Biblioteca s
dos martes. 
- Durante a xornada lectiva será responsable cada un dos mestres que
ela co seu respectivo grupo de alumnos.
- O resto da xornada serán responsables os mestres que por 
Claustro. 
- Durante a xornada lectiva os mestres establecerán a oportuna
que non haxa interferencias no seu uso.
- Os usuarios da Biblioteca quedan obrigados a respecta
comportamento, silencio, etc. que garantan o correcto
- Cada alumno poderá levar ao
consulta. 
- O período de tenencia dos libros será a criterio 
o seu coordinador/dinamizador
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conserxe do centro nos momentos previos ao inicio das actividades lectivas. 
Calquer incorporación entre estes dous momentos poderase facer mediante 
chamada ou “toque” telefónico sempre e cando se volva a pechar a cancela 

A Biblioteca escolar é un servizo creado dentro do Centro, co fin

lo interés dos escolares pola lectura. 
b) Orientalos sobre o que deben ler. 

las obras e os elementos máis idóneos dispoñibles.
nza activa. 

la eficacia e utilización da Biblioteca.  

Preténdese a implantación dun modelo de biblioteca escolar concibida como 
centro de recursos de lectura, información e aprendizaxe, cunha xestión 
centralizada dos seus fondos, para un mellor aproveitamento destes; unha 
biblioteca que facilite o uso de fontes documentais diversas para o tratamento 
dos contidos curriculares, integre plenamente as TIC, participe activamente no 

ño e práctica do proxecto lector de centro e favoreza o seu u
toda a comunidade educativa. As actividades de fomento da lectura e de 
educación en información deben constituír a base da dinamización da biblioteca.

.1 NORMAS DE UTILIZACIÓN 

O horario da Biblioteca será de 9 a 2 da mañá, e de 4 a 5 da tarde,

Durante a xornada lectiva será responsable cada un dos mestres que
ela co seu respectivo grupo de alumnos. 

O resto da xornada serán responsables os mestres que por 

nada lectiva os mestres establecerán a oportuna
que non haxa interferencias no seu uso. 

Os usuarios da Biblioteca quedan obrigados a respecta-las elementais
comportamento, silencio, etc. que garantan o correcto funcionamento.

Cada alumno poderá levar ao seu domicilio calquera libro que non sexa

ia dos libros será a criterio  da dinamización
/dinamizador . 
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revios ao inicio das actividades lectivas. 
Calquer incorporación entre estes dous momentos poderase facer mediante 
chamada ou “toque” telefónico sempre e cando se volva a pechar a cancela 

creado dentro do Centro, co fin de alcanza-los 

las obras e os elementos máis idóneos dispoñibles. 

Preténdese a implantación dun modelo de biblioteca escolar concibida como 
centro de recursos de lectura, información e aprendizaxe, cunha xestión 

lor aproveitamento destes; unha 
biblioteca que facilite o uso de fontes documentais diversas para o tratamento 
dos contidos curriculares, integre plenamente as TIC, participe activamente no 

ño e práctica do proxecto lector de centro e favoreza o seu uso por parte de 
toda a comunidade educativa. As actividades de fomento da lectura e de 
educación en información deben constituír a base da dinamización da biblioteca. 

da tarde, agás a tarde 

Durante a xornada lectiva será responsable cada un dos mestres que acudan a 

O resto da xornada serán responsables os mestres que por quendas designe o 

nada lectiva os mestres establecerán a oportuna coordinación para 

las elementais normas de 
funcionamento. 

seu domicilio calquera libro que non sexa de 

dinamización da  Biblioteca e 
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- Cando a un libro se lle cause un desperfec
abona-lo importe ou repoñelo.
 
 
10.- PLANO DE AUTOPROTECCIÓN
EMERXENCIA  

O plano de autoprotección, documento diferenciado deste 
seguintes aspectos: 
1. Estudio do edificio. 
2. Localización e equipamento das caixas de urxencia. As caixas de urxencia, co 
equipamento básico necesario para atender primeiras urxencias, atópanse no 
corredor de E. Infantil, no ximnasio e en conserxería.
3. Plan de evacuación. 
4. Control de persoas que 
5. Protección do alumnado.
6. Localización das saídas de emerxencia.
7. Sistemas de seguridade que ten o colexio.
8. Este documento deberá ser coñecido por tódolos membros da Comunidade 
Educativa. 
 

10.1. SIMULACROS DE EVACUACIÓN

O Plan de Emerxencia 

seguridade que con caráct

outras cousas, debe conter as instrucións para a realización, de forma periódica e 

sistemática, de exercicios d

emerxencia de tipo diverso. 

10.2. CONSIDERACIÓNS XERAIS.

1° As actuais condicións están orientadas á realización dun simulacro de 

emerxencia con evacuación do edificio.

2° Este simulacro permitirá familiarizar 

que non lle sorprenda totalmente ou lle pille desprevido.

3° Igualmente, o simulacro posibilitará poder usar adecuadamente todos os 

medios dispoñibles para minorar a magnitude dun imprevisto desastroso, con 

independencia da cantidade de medios.
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libro se lle cause un desperfecto grave ou se perda, o
lo importe ou repoñelo. 

PLANO DE AUTOPROTECCIÓN E ORIENTACIÓNS PARA CASOS DE 

O plano de autoprotección, documento diferenciado deste 

Localización e equipamento das caixas de urxencia. As caixas de urxencia, co 
equipamento básico necesario para atender primeiras urxencias, atópanse no 
corredor de E. Infantil, no ximnasio e en conserxería. 

4. Control de persoas que acceden ó Centro. 
5. Protección do alumnado. 
6. Localización das saídas de emerxencia. 
7. Sistemas de seguridade que ten o colexio. 
8. Este documento deberá ser coñecido por tódolos membros da Comunidade 

SIMULACROS DE EVACUACIÓN 

 de centros docentes define os controis e medidas de 

seguridade que con carácter obrigatorio deben rexer nos centros escolares. Entre 

outras cousas, debe conter as instrucións para a realización, de forma periódica e 

sistemática, de exercicios de evacuación en simulación das condicións de 

emerxencia de tipo diverso.  

CONSIDERACIÓNS XERAIS. 

1° As actuais condicións están orientadas á realización dun simulacro de 

emerxencia con evacuación do edificio. 

2° Este simulacro permitirá familiarizar ao colectivo escolar cunha actuación real e 

que non lle sorprenda totalmente ou lle pille desprevido. 

3° Igualmente, o simulacro posibilitará poder usar adecuadamente todos os 

medios dispoñibles para minorar a magnitude dun imprevisto desastroso, con 

endencia da cantidade de medios. 
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ou se perda, o alumno deberá 

ORIENTACIÓNS PARA CASOS DE 

O plano de autoprotección, documento diferenciado deste PEC, contén os 

Localización e equipamento das caixas de urxencia. As caixas de urxencia, co 
equipamento básico necesario para atender primeiras urxencias, atópanse no 

8. Este documento deberá ser coñecido por tódolos membros da Comunidade 

ocentes define os controis e medidas de 

entros escolares. Entre 

outras cousas, debe conter as instrucións para a realización, de forma periódica e 

e evacuación en simulación das condicións de 

1° As actuais condicións están orientadas á realización dun simulacro de 

ao colectivo escolar cunha actuación real e 

3° Igualmente, o simulacro posibilitará poder usar adecuadamente todos os 

medios dispoñibles para minorar a magnitude dun imprevisto desastroso, con 
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4° Así mesmo, o simulacro pretenderá detectar as principais insuficiencias no 

edificio, do mesmo xeito que, definir as medidas correctoras oportunas a efectos 

de evacuación e actuación en caso de emerxencia.

5° Deberase determinar previamente o tipo de emerxencia de que se trata (Lume, 

inundación, ameaza de bomba, terremoto, etc.) co fin de determinar a actuación 

máis adecuada ás condicións de emerxencia.

6° Considerarase se a situación de emerxencia é de tal magnitude que p

xustificar a evacuación inmediata e rápida do edificio.

7° A realización de simulacros non pretende conseguir resultados inmediatos, 

senón o adestramento e a corrección de hábitos por parte dos ocupantes do 

Centro, e a súa acomodación ás característic

edificio.  

  

10.3. CARACTERÍSTICAS DA EVACUACIÓN. 

 

1° O tempo máximo para a evacuación do edificio deberá ser de 10 minutos. 

O tempo máximo para a evacuación de cada planta deberá ser de 3 minutos. 

A duración máxima dun 

dicir, a interrupción das actividades escolares non debería ser superior a ese 

tempo. 

2° O simulacro pretenderá detectar as principais insuficiencias do edificio, así 

como definir as medidas correctoras p

súa evacuación. 

3° O simulacro deberá realizarse na situación de máxima ocupación do Centro, na 

súa actividade escolar. Co mobiliario na súa disposición habitual. Sen aviso previo 

para os alumnos. Os profesores

planificación do simulacro, pero sen saber o día e a hora do mesmo. O día e a 

hora fixaraa o Director do Centro, segundo o seu propio criterio e 

responsabilidade. 

4° O simulacro realizarase sen axuda exte

etc.) xa que en motivos reais iníciase sen este auxilio. 

5° Ante a posibilidade dunha evacuación, a Dirección do Centro informará os pais 

de alumnos achega do exercicio que se pretende realizar, con obxecto de 

alarmas ou efectos de pánico, pero sen precisar o día, nin a hora da realización da 

actividade. E no seu caso a Dirección do Centro comunicará por escrito aos pais 
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4° Así mesmo, o simulacro pretenderá detectar as principais insuficiencias no 

edificio, do mesmo xeito que, definir as medidas correctoras oportunas a efectos 

de evacuación e actuación en caso de emerxencia. 

erminar previamente o tipo de emerxencia de que se trata (Lume, 

inundación, ameaza de bomba, terremoto, etc.) co fin de determinar a actuación 

máis adecuada ás condicións de emerxencia. 

6° Considerarase se a situación de emerxencia é de tal magnitude que p

a evacuación inmediata e rápida do edificio. 

7° A realización de simulacros non pretende conseguir resultados inmediatos, 

senón o adestramento e a corrección de hábitos por parte dos ocupantes do 

Centro, e a súa acomodación ás características físicas e ambientais de cada 

CARACTERÍSTICAS DA EVACUACIÓN.  

1° O tempo máximo para a evacuación do edificio deberá ser de 10 minutos. 

O tempo máximo para a evacuación de cada planta deberá ser de 3 minutos. 

A duración máxima dun simulacro de evacuación deberá ser de 30 minutos, é 

dicir, a interrupción das actividades escolares non debería ser superior a ese 

2° O simulacro pretenderá detectar as principais insuficiencias do edificio, así 

como definir as medidas correctoras particulares para cada edificio aos efectos da 

3° O simulacro deberá realizarse na situación de máxima ocupación do Centro, na 

súa actividade escolar. Co mobiliario na súa disposición habitual. Sen aviso previo 

para os alumnos. Os profesores só recibirán as instrucións oportunas a efectos de 

planificación do simulacro, pero sen saber o día e a hora do mesmo. O día e a 

hora fixaraa o Director do Centro, segundo o seu propio criterio e 

4° O simulacro realizarase sen axuda exterior (bombeiros, Policía Local, Sanitarios, 

etc.) xa que en motivos reais iníciase sen este auxilio. - 

5° Ante a posibilidade dunha evacuación, a Dirección do Centro informará os pais 

de alumnos achega do exercicio que se pretende realizar, con obxecto de 

alarmas ou efectos de pánico, pero sen precisar o día, nin a hora da realización da 

actividade. E no seu caso a Dirección do Centro comunicará por escrito aos pais 
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4° Así mesmo, o simulacro pretenderá detectar as principais insuficiencias no 

edificio, do mesmo xeito que, definir as medidas correctoras oportunas a efectos 

erminar previamente o tipo de emerxencia de que se trata (Lume, 

inundación, ameaza de bomba, terremoto, etc.) co fin de determinar a actuación 

6° Considerarase se a situación de emerxencia é de tal magnitude que poida 

7° A realización de simulacros non pretende conseguir resultados inmediatos, 

senón o adestramento e a corrección de hábitos por parte dos ocupantes do 

as físicas e ambientais de cada 

1° O tempo máximo para a evacuación do edificio deberá ser de 10 minutos.  

O tempo máximo para a evacuación de cada planta deberá ser de 3 minutos.  

simulacro de evacuación deberá ser de 30 minutos, é 

dicir, a interrupción das actividades escolares non debería ser superior a ese 

2° O simulacro pretenderá detectar as principais insuficiencias do edificio, así 

articulares para cada edificio aos efectos da 

3° O simulacro deberá realizarse na situación de máxima ocupación do Centro, na 

súa actividade escolar. Co mobiliario na súa disposición habitual. Sen aviso previo 

só recibirán as instrucións oportunas a efectos de 

planificación do simulacro, pero sen saber o día e a hora do mesmo. O día e a 

hora fixaraa o Director do Centro, segundo o seu propio criterio e 

rior (bombeiros, Policía Local, Sanitarios, 

5° Ante a posibilidade dunha evacuación, a Dirección do Centro informará os pais 

de alumnos achega do exercicio que se pretende realizar, con obxecto de evitar 

alarmas ou efectos de pánico, pero sen precisar o día, nin a hora da realización da 

actividade. E no seu caso a Dirección do Centro comunicará por escrito aos pais 



  C.E.I.P MENÉNDEZ 
       Serra de Outes S/N

27004  Lugo

 

Proxecto Educativo de Centro. PEC

 

sobre a realización do devandito simulacro, por se existise algunha obxección 

para impedir a participación dos seus fillos no devandito simulacro, e 

indirectamente, obter o seu consentimento. 

 

10.4. RECOMENDACIÓNS PARA  A EVACUACIÓN
 
1° Os alumnos deberán seguir sempre as indicacións do seu profesor e en ningún 
caso deberán seguir iniciat
2° Os alumnos que recibisen funcións concretas do seu profesor deberán 
responsabilizarse do seu cumprimento e colaborar no mantemento da orde do 
grupo. 
3° Os alumnos non recollerán obxectos persoais, co fin de evitar obstáculos e 
demoras. 
4° Os alumnos que se atopen nos aseos ou en locais anexos, ao soar a alarma, 
deberán incorporarse rapidamente ao seu grupo. Se se atopasen nunha planta 
distinta, incorporaranse ao grupo máis próximo, e xa no exterior, buscarán ao seu 
grupo e incorporaranse ao
5° Todos os movementos realizaranse con rapidez e con orde, nunca correndo, 
nin empuxando ou atropelando aos demais.
6° Ninguén deberá deterse xunto ás portas de saída.
7° Os alumnos deberán evacuar o Centro en 
e axudando aos que teñan dificultades ou sufran caídas. A evacuación
como máximo en dúas filas, polos laterais.
8° Na evacuación deberase respectar o mobiliario e o equipamento escolar. 
9° No caso de que nas vías de evacuación haxa algún obstáculo que dificulte a 
saída, será apartado polos alumnos, se fose posible, de forma que non provoque 
caídas das persoas ou deterioración do obxecto.
10° En ningún caso, o alumno deberá volver atrás, sexa cal for
11° En todos os casos, os grupos permanecerán unidos, non se disgregarán e 
concentraranse no lugar exterior previamente establecido, co fin de facilitar ao 
profesor o control dos alumnos.
12° No caso de afundimento ou explosión 
deberase facer preto das paredes, nunca por medio das mesmas.
13° No caso de ter que atravesar zonas alagadas de fume, deberanse protexer as 
vías respiratorias con panos
alta, non se deberá pasar polas devanditas zonas.
14° No caso de inundación por fume de corredores e escaleiras, o grupo ha de 
permanecer na clase, pechar as portas e xanelas, colocar trapos
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sobre a realización do devandito simulacro, por se existise algunha obxección 

pedir a participación dos seus fillos no devandito simulacro, e 

indirectamente, obter o seu consentimento.  

. RECOMENDACIÓNS PARA  A EVACUACIÓN 

1° Os alumnos deberán seguir sempre as indicacións do seu profesor e en ningún 
caso deberán seguir iniciativas propias. 
2° Os alumnos que recibisen funcións concretas do seu profesor deberán 
responsabilizarse do seu cumprimento e colaborar no mantemento da orde do 

3° Os alumnos non recollerán obxectos persoais, co fin de evitar obstáculos e 

Os alumnos que se atopen nos aseos ou en locais anexos, ao soar a alarma, 
deberán incorporarse rapidamente ao seu grupo. Se se atopasen nunha planta 
distinta, incorporaranse ao grupo máis próximo, e xa no exterior, buscarán ao seu 
grupo e incorporaranse ao mesmo comunicándollo ao seu profesor.
5° Todos os movementos realizaranse con rapidez e con orde, nunca correndo, 
nin empuxando ou atropelando aos demais. 
6° Ninguén deberá deterse xunto ás portas de saída. 
7° Os alumnos deberán evacuar o Centro en silencio, con orde, evitando atropelos 
e axudando aos que teñan dificultades ou sufran caídas. A evacuación

filas, polos laterais. 
8° Na evacuación deberase respectar o mobiliario e o equipamento escolar. 

nas vías de evacuación haxa algún obstáculo que dificulte a 
saída, será apartado polos alumnos, se fose posible, de forma que non provoque 
caídas das persoas ou deterioración do obxecto. 
10° En ningún caso, o alumno deberá volver atrás, sexa cal fora
11° En todos os casos, os grupos permanecerán unidos, non se disgregarán e 
concentraranse no lugar exterior previamente establecido, co fin de facilitar ao 
profesor o control dos alumnos. 
12° No caso de afundimento ou explosión si temos que atravesa
deberase facer preto das paredes, nunca por medio das mesmas.
13° No caso de ter que atravesar zonas alagadas de fume, deberanse protexer as 
vías respiratorias con panos a poder ser mollados. Se a intensidade do fume é 

pasar polas devanditas zonas. 
14° No caso de inundación por fume de corredores e escaleiras, o grupo ha de 
permanecer na clase, pechar as portas e xanelas, colocar trapos
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sobre a realización do devandito simulacro, por se existise algunha obxección 

pedir a participación dos seus fillos no devandito simulacro, e 

1° Os alumnos deberán seguir sempre as indicacións do seu profesor e en ningún 

2° Os alumnos que recibisen funcións concretas do seu profesor deberán 
responsabilizarse do seu cumprimento e colaborar no mantemento da orde do 

3° Os alumnos non recollerán obxectos persoais, co fin de evitar obstáculos e 

Os alumnos que se atopen nos aseos ou en locais anexos, ao soar a alarma, 
deberán incorporarse rapidamente ao seu grupo. Se se atopasen nunha planta 
distinta, incorporaranse ao grupo máis próximo, e xa no exterior, buscarán ao seu 

mesmo comunicándollo ao seu profesor. 
5° Todos os movementos realizaranse con rapidez e con orde, nunca correndo, 

silencio, con orde, evitando atropelos 
e axudando aos que teñan dificultades ou sufran caídas. A evacuación realizarase 

8° Na evacuación deberase respectar o mobiliario e o equipamento escolar.  
nas vías de evacuación haxa algún obstáculo que dificulte a 

saída, será apartado polos alumnos, se fose posible, de forma que non provoque 

a o pretexto. 
11° En todos os casos, os grupos permanecerán unidos, non se disgregarán e 
concentraranse no lugar exterior previamente establecido, co fin de facilitar ao 

atravesar algunhas salas, 
deberase facer preto das paredes, nunca por medio das mesmas. 
13° No caso de ter que atravesar zonas alagadas de fume, deberanse protexer as 

mollados. Se a intensidade do fume é 

14° No caso de inundación por fume de corredores e escaleiras, o grupo ha de 
permanecer na clase, pechar as portas e xanelas, colocar trapos a poder ser 
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mollados nas xuntas das portas, para evitar a entrada de fume. A través 
xanelas chamarase a atención do exterior.
 
10.5. ORGANIZACIÓN E DESENRROLO DA EVACUACIÓN
 
1.Pola Dirección do Centro designarase un coordinador xeral que asuma a 
responsabilidade total do simulacro e coordine todas as operacións do mesmo. 
Igualmente designarase un coordinador suplente. 
2.Designarase por cada planta un coordinador, que se respons
accións que se efectúen na devandita planta, así como de controlar o tempo de 
evacuación total da mesma e o número de alumnos desaloxados. 
3.Con anterioridade suficiente ao día do simulacro, todos os Profesores 
reuniranse co coordinador xera
elaborar o plan a seguir, de acordo coas características arquitectónicas de cada 
edificio, e prever todas as incidencias da operación, planificar os fluxos de saída, 
determinar os puntos críticos do edificio, 
alumnos e as saídas que se vaian a utilizar e cal delas se considerará bloqueada 
aos efectos deste exercicio. 
4.No caso de que os alumnos evacuados deban saír do recinto escolar e ocupar 
zonas alleas ao Centro, toma
para o que, se fose necesario, debe advertirse ás autoridades ou particulares que 
corresponda.  
5.Igualmente designarase unha persoa que controlará o tempo total de 
evacuación do mesmo.  
6.Cada Profesor responsabilizarase de controlar os movementos dos alumnos ao 
seu cargo, de acordo coas instrucións recibidas do coordinador xeral e dos 
coordinadores de planta. 
7.Cada Profesor, na súa aula, organizará a estratexia do seu grupo designando aos 
alumnos máis responsables para realizar funcións concretas como pechar xanelas, 
contar aos alumnos, controlar que non leven obxectos persoais, etc. Con iso 
preténdese dar aos alumnos maior participación nestes exercicios. 
8.Cando desaloxasen todos os alumnos, un p
recintos que ten asignados quedan baleiros, deixando as portas e xanelas 
pechadas e comprobando que ningún alumno quede nos servizos e locais anexos. 
9. Designarase a unha ou varias persoas, que se responsabilizarán de desconect
despois de soar os sinais de alarma, as instalacións xerais do edificio pola orde 
seguinte:  
a. Gas (na actualidade o centro non dispón deste suministro enerxético). 
b. Electricidade.  
c. Subministración de gasóleo. 
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mollados nas xuntas das portas, para evitar a entrada de fume. A través 
xanelas chamarase a atención do exterior. 

. ORGANIZACIÓN E DESENRROLO DA EVACUACIÓN 

Pola Dirección do Centro designarase un coordinador xeral que asuma a 
responsabilidade total do simulacro e coordine todas as operacións do mesmo. 
Igualmente designarase un coordinador suplente.  

Designarase por cada planta un coordinador, que se respons
accións que se efectúen na devandita planta, así como de controlar o tempo de 
evacuación total da mesma e o número de alumnos desaloxados. 

Con anterioridade suficiente ao día do simulacro, todos os Profesores 
reuniranse co coordinador xeral e os coordinadores de planta, con obxecto de 
elaborar o plan a seguir, de acordo coas características arquitectónicas de cada 
edificio, e prever todas as incidencias da operación, planificar os fluxos de saída, 
determinar os puntos críticos do edificio, as zonas exteriores de concentración de 
alumnos e as saídas que se vaian a utilizar e cal delas se considerará bloqueada 
aos efectos deste exercicio.  

No caso de que os alumnos evacuados deban saír do recinto escolar e ocupar 
zonas alleas ao Centro, tomaranse precaucións oportunas en canto ao tráfico, 
para o que, se fose necesario, debe advertirse ás autoridades ou particulares que 

Igualmente designarase unha persoa que controlará o tempo total de 
 

onsabilizarase de controlar os movementos dos alumnos ao 
seu cargo, de acordo coas instrucións recibidas do coordinador xeral e dos 
coordinadores de planta.  

Cada Profesor, na súa aula, organizará a estratexia do seu grupo designando aos 
ponsables para realizar funcións concretas como pechar xanelas, 

contar aos alumnos, controlar que non leven obxectos persoais, etc. Con iso 
preténdese dar aos alumnos maior participación nestes exercicios. 

saloxasen todos os alumnos, un profesor comprobará que as aulas e 
recintos que ten asignados quedan baleiros, deixando as portas e xanelas 
pechadas e comprobando que ningún alumno quede nos servizos e locais anexos. 
9. Designarase a unha ou varias persoas, que se responsabilizarán de desconect
despois de soar os sinais de alarma, as instalacións xerais do edificio pola orde 

Gas (na actualidade o centro non dispón deste suministro enerxético). 

Subministración de gasóleo.  
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mollados nas xuntas das portas, para evitar a entrada de fume. A través das 

Pola Dirección do Centro designarase un coordinador xeral que asuma a 
responsabilidade total do simulacro e coordine todas as operacións do mesmo. 

Designarase por cada planta un coordinador, que se responsabilizará das 
accións que se efectúen na devandita planta, así como de controlar o tempo de 
evacuación total da mesma e o número de alumnos desaloxados.  

Con anterioridade suficiente ao día do simulacro, todos os Profesores 
l e os coordinadores de planta, con obxecto de 

elaborar o plan a seguir, de acordo coas características arquitectónicas de cada 
edificio, e prever todas as incidencias da operación, planificar os fluxos de saída, 

as zonas exteriores de concentración de 
alumnos e as saídas que se vaian a utilizar e cal delas se considerará bloqueada 

No caso de que os alumnos evacuados deban saír do recinto escolar e ocupar 
ranse precaucións oportunas en canto ao tráfico, 

para o que, se fose necesario, debe advertirse ás autoridades ou particulares que 

Igualmente designarase unha persoa que controlará o tempo total de 

onsabilizarase de controlar os movementos dos alumnos ao 
seu cargo, de acordo coas instrucións recibidas do coordinador xeral e dos 

Cada Profesor, na súa aula, organizará a estratexia do seu grupo designando aos 
ponsables para realizar funcións concretas como pechar xanelas, 

contar aos alumnos, controlar que non leven obxectos persoais, etc. Con iso 
preténdese dar aos alumnos maior participación nestes exercicios.  

comprobará que as aulas e 
recintos que ten asignados quedan baleiros, deixando as portas e xanelas 
pechadas e comprobando que ningún alumno quede nos servizos e locais anexos.  
9. Designarase a unha ou varias persoas, que se responsabilizarán de desconectar, 
despois de soar os sinais de alarma, as instalacións xerais do edificio pola orde 

Gas (na actualidade o centro non dispón deste suministro enerxético).  
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d. Auga 
10.Designarase unha persoa
ou con dificultades motóricas. 
11.Con antelación ao día do simulacro a Dirección do Centro informará os pais 
dos alumnos sobre o exercicio que se pretende realizar, con obxecto de evitar 
alarmas ou efectos de pánico, pero sen precisar o día nin a hora nos que o mesmo 
terá lugar.  
12.Igualmente, e con varios días de antelación á realización do simulacro, 
informarase os alumnos dos pormenores e obxectivos deste exercicio e 
explicaránselles as instrucións que 
13.Como xa se dixo, é moi importante, para o bo resultado deste exercicio, 
manter en segredo o momento exacto do simulacro, que será determinado polo 
Director do Centro, e non se comunicará en ningún caso ás persoas relacionadas 
co Centro (Profesores, alum
factor sorpresa simule unha emerxencia real. 
14.Ao comezo do exercicio emitirase un sinal de alarma (
ou viva voz), de acordo co equipamento dispoñible no Centro. 
15.Para a evacuación ordenada por plantas seguiranse os seguintes criterios: 
1.Ao sinal de comezo do simulacro, desaloxarán o edificio en primeiro lugar os 
ocupantes da planta baixa. 
2.Simultaneamente, os das plantas superiores mobilizaranse ordenadamente cara 
ás escaleiras máis próximas, pero sen descender ás plantas inferiores ata que os 
ocupantes destas desaloxasen a súa planta respectiva. 
3.O desaloxo en cada planta realizarase por grupos, saíndo en primeiro lugar as 
aulas máis próximas ás escaleiras, en secuencia ord
grupos.  
16.A distribución dos fluxos de evacuación nas saídas da planta baixa ordenarase 
en función do ancho e a situación das mesmas. 
17.Non se utilizarán neste simulacro outras saídas que non sexan as normais do 
edificio que son as establecidas no Plan de Autoprotección do Centro
18.Non se utilizarán tampouco 
abrirán xanelas ou portas que en caso hipotético de lume favorecerían as 
correntes de aire e propagación das chamas. 
19.Tendo en conta a tendencia instintiva dos alumnos a dirixirse cara ás saídas e 
escaleiras que habitualmente utilizan e que poden non ser as convenientes nun 
caso concreto, é aconsellable na planificación deste simulacro prever esta 
circunstancia, sendo o P
alumnos na dirección de saída previamente establecida. 
20.Por parte do persoal do Centro procurarase non incorrer en comportamentos 
que poidan denotar precipitación ou nerviosismo, en evitación de q
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10.Designarase unha persoa encargada da evacuación das persoas minusválidas 
ou con dificultades motóricas.  
11.Con antelación ao día do simulacro a Dirección do Centro informará os pais 

exercicio que se pretende realizar, con obxecto de evitar 
de pánico, pero sen precisar o día nin a hora nos que o mesmo 

12.Igualmente, e con varios días de antelación á realización do simulacro, 
informarase os alumnos dos pormenores e obxectivos deste exercicio e 
explicaránselles as instrucións que deberán seguir.  
13.Como xa se dixo, é moi importante, para o bo resultado deste exercicio, 
manter en segredo o momento exacto do simulacro, que será determinado polo 
Director do Centro, e non se comunicará en ningún caso ás persoas relacionadas 
co Centro (Profesores, alumnos, pais, persoal auxiliar), con obxecto de que o 
factor sorpresa simule unha emerxencia real.  
14.Ao comezo do exercicio emitirase un sinal de alarma (cinco toques de 
ou viva voz), de acordo co equipamento dispoñible no Centro. 

ón ordenada por plantas seguiranse os seguintes criterios: 
1.Ao sinal de comezo do simulacro, desaloxarán o edificio en primeiro lugar os 
ocupantes da planta baixa.  
2.Simultaneamente, os das plantas superiores mobilizaranse ordenadamente cara 

as máis próximas, pero sen descender ás plantas inferiores ata que os 
ocupantes destas desaloxasen a súa planta respectiva.  
3.O desaloxo en cada planta realizarase por grupos, saíndo en primeiro lugar as 
aulas máis próximas ás escaleiras, en secuencia ordenada e sen mesturarse os 

16.A distribución dos fluxos de evacuación nas saídas da planta baixa ordenarase 
en función do ancho e a situación das mesmas.  
17.Non se utilizarán neste simulacro outras saídas que non sexan as normais do 

on as establecidas no Plan de Autoprotección do Centro
18.Non se utilizarán tampouco  o ascensor para a evacuación de persoas nin se 
abrirán xanelas ou portas que en caso hipotético de lume favorecerían as 
correntes de aire e propagación das chamas.  

Tendo en conta a tendencia instintiva dos alumnos a dirixirse cara ás saídas e 
escaleiras que habitualmente utilizan e que poden non ser as convenientes nun 
caso concreto, é aconsellable na planificación deste simulacro prever esta 
circunstancia, sendo o Profesor de cada aula o único responsable de conducir aos 
alumnos na dirección de saída previamente establecida.  
20.Por parte do persoal do Centro procurarase non incorrer en comportamentos 
que poidan denotar precipitación ou nerviosismo, en evitación de q
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encargada da evacuación das persoas minusválidas 

11.Con antelación ao día do simulacro a Dirección do Centro informará os pais 
exercicio que se pretende realizar, con obxecto de evitar 

de pánico, pero sen precisar o día nin a hora nos que o mesmo 

12.Igualmente, e con varios días de antelación á realización do simulacro, 
informarase os alumnos dos pormenores e obxectivos deste exercicio e 

13.Como xa se dixo, é moi importante, para o bo resultado deste exercicio, 
manter en segredo o momento exacto do simulacro, que será determinado polo 
Director do Centro, e non se comunicará en ningún caso ás persoas relacionadas 

nos, pais, persoal auxiliar), con obxecto de que o 

cinco toques de timbre 
ou viva voz), de acordo co equipamento dispoñible no Centro.  

ón ordenada por plantas seguiranse os seguintes criterios:  
1.Ao sinal de comezo do simulacro, desaloxarán o edificio en primeiro lugar os 

2.Simultaneamente, os das plantas superiores mobilizaranse ordenadamente cara 
as máis próximas, pero sen descender ás plantas inferiores ata que os 

3.O desaloxo en cada planta realizarase por grupos, saíndo en primeiro lugar as 
enada e sen mesturarse os 

16.A distribución dos fluxos de evacuación nas saídas da planta baixa ordenarase 

17.Non se utilizarán neste simulacro outras saídas que non sexan as normais do 
on as establecidas no Plan de Autoprotección do Centro.  

para a evacuación de persoas nin se 
abrirán xanelas ou portas que en caso hipotético de lume favorecerían as 

Tendo en conta a tendencia instintiva dos alumnos a dirixirse cara ás saídas e 
escaleiras que habitualmente utilizan e que poden non ser as convenientes nun 
caso concreto, é aconsellable na planificación deste simulacro prever esta 

rofesor de cada aula o único responsable de conducir aos 

20.Por parte do persoal do Centro procurarase non incorrer en comportamentos 
que poidan denotar precipitación ou nerviosismo, en evitación de que esta 
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actitude puidese transmitirse aos alumnos, coas consecuencias negativas que iso 
levaría aparelladas.  
21.Unha vez desaloxado o edific
lugares exteriores, sempre baixo o control do Profesor responsable, qu
comprobará a presenza de todos os alumnos do seu grupo. 
22.Finalizado o exercicio de evacuación, o equipo coordinador inspeccionará todo 
o Centro, con obxecto de detectar as posibles anomalías ou danos que puidesen 
ocasionarse.  
23.Considérase aconsell
reunión de todos os Profesores para comentar e avaliar o exercicio, redactándose 
polo Director do Centro o informe oportuno. 
24.É esencial para o bo resultado deste simulacro a completa coordinación e 
colaboración de todos os Profesores, tanto na planificación do simulacro como na 
súa realización. O Profesor responsabilizarase ao máximo do comportamento dos 
alumnos ao seu cargo con obxecto de evitar accidentes de persoas e danos no 
edificio. 
 
11. AVALIACIÓN E REVISIÓN DO P.E.C.
 
O seguimento e avaliación deste P.E.C. levarase a cabo anualmente a través da 
memoria do curso. Nesta, cada órgano do Centro fará una avaliación da súa 
acción educativa que será deseñada e coordinada pola Comisión de Coordinación 
Pedagóxica. 
 
Cada catro anos contemplarase unha revisión do P.E.C. coa participación de toda 
a comunidade educativa, planificada e programada pola Comisión de 
Coordinación Pedagóxica, aprobándose no Consello Escolar as modificacións que 
se deben introducir. 
 

. 12. DIFUSIÓN DO PEC 

Para garantir a difusión e coñecemento deste documento entre os membros da 
comunidade escolar do CEIP Menéndez Pelayo adoptaranse as seguintes medidas 
de difusión: 

1.- Unha copia deste documento será entregado aos representantes da

2.- Unha copia deste documento permanecerá na Sala de Mestres para 
coñecemento e consulta do Claustro de Profesores.
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actitude puidese transmitirse aos alumnos, coas consecuencias negativas que iso 

21.Unha vez desaloxado o edificio, os alumnos concentraranse nos
lugares exteriores, sempre baixo o control do Profesor responsable, qu
comprobará a presenza de todos os alumnos do seu grupo.  
22.Finalizado o exercicio de evacuación, o equipo coordinador inspeccionará todo 
o Centro, con obxecto de detectar as posibles anomalías ou danos que puidesen 

23.Considérase aconsellable, despois de terminar o simulacro, celebrar unha 
reunión de todos os Profesores para comentar e avaliar o exercicio, redactándose 
polo Director do Centro o informe oportuno.  
24.É esencial para o bo resultado deste simulacro a completa coordinación e 
olaboración de todos os Profesores, tanto na planificación do simulacro como na 

súa realización. O Profesor responsabilizarase ao máximo do comportamento dos 
alumnos ao seu cargo con obxecto de evitar accidentes de persoas e danos no 

IÓN E REVISIÓN DO P.E.C. 

O seguimento e avaliación deste P.E.C. levarase a cabo anualmente a través da 
memoria do curso. Nesta, cada órgano do Centro fará una avaliación da súa 
acción educativa que será deseñada e coordinada pola Comisión de Coordinación 

Cada catro anos contemplarase unha revisión do P.E.C. coa participación de toda 
a comunidade educativa, planificada e programada pola Comisión de 
Coordinación Pedagóxica, aprobándose no Consello Escolar as modificacións que 

 

Para garantir a difusión e coñecemento deste documento entre os membros da 
CEIP Menéndez Pelayo adoptaranse as seguintes medidas 

Unha copia deste documento será entregado aos representantes da

Unha copia deste documento permanecerá na Sala de Mestres para 
coñecemento e consulta do Claustro de Profesores. 
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actitude puidese transmitirse aos alumnos, coas consecuencias negativas que iso 

io, os alumnos concentraranse nos diferentes 
lugares exteriores, sempre baixo o control do Profesor responsable, quen 

22.Finalizado o exercicio de evacuación, o equipo coordinador inspeccionará todo 
o Centro, con obxecto de detectar as posibles anomalías ou danos que puidesen 

able, despois de terminar o simulacro, celebrar unha 
reunión de todos os Profesores para comentar e avaliar o exercicio, redactándose 

24.É esencial para o bo resultado deste simulacro a completa coordinación e 
olaboración de todos os Profesores, tanto na planificación do simulacro como na 

súa realización. O Profesor responsabilizarase ao máximo do comportamento dos 
alumnos ao seu cargo con obxecto de evitar accidentes de persoas e danos no 

O seguimento e avaliación deste P.E.C. levarase a cabo anualmente a través da 
memoria do curso. Nesta, cada órgano do Centro fará una avaliación da súa 
acción educativa que será deseñada e coordinada pola Comisión de Coordinación 

Cada catro anos contemplarase unha revisión do P.E.C. coa participación de toda 
a comunidade educativa, planificada e programada pola Comisión de 
Coordinación Pedagóxica, aprobándose no Consello Escolar as modificacións que 

Para garantir a difusión e coñecemento deste documento entre os membros da 
CEIP Menéndez Pelayo adoptaranse as seguintes medidas 

Unha copia deste documento será entregado aos representantes da ANPA. 

Unha copia deste documento permanecerá na Sala de Mestres para 
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3.-Este documento será publicado en PDF, e de xeito permanente, na páxina web 
do centro. 

 

13.ENTRADA EN VIGOR 

 
O presente Proxecto Educativo
polo  Consello Escolar do Centro
membros da  Comunidade Escolar

 
14. ANEXO: IMAXE CORPORATIVA

A imaxe corporativa do Centro e ata a aprob

seguinte: 

Logotipo para publicacións, revista escolar, felicitacións, diplomas, orlas ,… 

emitidas polo centro escolar.

 

 

 

 

 

Cabeceira de  escritos ,circulares e comunicacións.

branco e negro. 

  C.E.I.P MENÉNDEZ 
       Serra de Outes S/N
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Este documento será publicado en PDF, e de xeito permanente, na páxina web 

 

Educativo entrará en vigor no momento da súa aprobación 
polo  Consello Escolar do Centro; e a  súa  implicación  estenderase a todos os 

Comunidade Escolar. 

14. ANEXO: IMAXE CORPORATIVA 

rativa do Centro e ata a aprobación doutra pr

Logotipo para publicacións, revista escolar, felicitacións, diplomas, orlas ,… 

emitidas polo centro escolar. 

,circulares e comunicacións. Pódese utilizar en cor e en 
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Este documento será publicado en PDF, e de xeito permanente, na páxina web 

no momento da súa aprobación 
e a  súa  implicación  estenderase a todos os 

ión doutra proposta será a 

Logotipo para publicacións, revista escolar, felicitacións, diplomas, orlas ,… 

Pódese utilizar en cor e en 
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