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Regulamento de Réxime Interno

Presentación
O presente Regulamento de Réxime Interno (RRI) trata de responder ás necesidades actuais que ten todo Centro educativo de regular
a participación no mesmo de todos os estamentos que o conforman.
Constitúe un dos elementos primordiais para o bo funcionamento do Colexio, polo que representa a norma básica que rexerá todas
as súas actividades.
Determina as funcións, dereitos e obrigas de todos os estamentos que compoñen a comunidade educativa.
O RRI é a expresión práctica e aplicativa dos principios e valores que presiden a vida do Centro, o seu carácter e estilo propios, e
da vontade e espírito fundacional.
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TÍTULO PRELIMINAR
NATUREZA E FINALIDADE DO CENTRO
CAPÍTULO I. DEFINICIÓN DE ESCOLA
Art. 1. - Obxecto. Réxime Interno do Centro
O Centro docente denominado CPR Plurilingüe Calasancias, de conformidade coa lexislación vixente, establece o presente Regulamento para regular a convivencia e a súa estruturación organizativa, garantindo a axeitada participación de todos os membros da Comunidade
Educativa.
A Congregación de Religiosas Calasancias Hijas de la Divina Pastora promoveu e creou este
Centro.
Art. 2. - Domicilio e rexistro
O Centro está situado na Estrada dos Fortes, nº 11, da cidade de A Coruña, e está inscrito no
Rexistro de Centros da Administración Educativa co nº 15004009.
Art. 3. - Autorización e autonomía
O Centro, debidamente autorizado por Orde do 4 de decembro de 1995 (DOG 09/01/96), imparte as ensinanzas de E. Infantil, E. Primaria, E. Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, e no
marco da lexislación vixente goza de plenas facultades académicas e de autonomía para establecer e organizar actividades e servizos complementarios así como actividades culturais,
escolares e extraescolares.
Art. 4. - Tipo de Centro
O Centro está integrado polos niveis educativos de Infantil, Primaria, Secundaria e Bacharelato, e está acollido ao réxime de concertos, nos niveis de Educación Infantil, Primaria e Secundaria, segundo o establecido na lexislación vixente.
Art. 5. - Titularidade
O Titular do Centro é o Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora, institución relixiosa católica con personalidade xurídica, plena capacidade e autonomía recoñecidas pola lexislación vixente.
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Art. 6. - Carácter Propio
O Centro fundamenta a súa acción educativa nun concepto cristián da persoa e do mundo.
Está orientado cara a formación integral da persoa. Todos os membros da Comunidade Educativa o coñecen e aceptan como a filosofía educativa que esta escola ofrece á sociedade no
marco do respecto aos principios democráticos de convivencia, aos dereitos humanos e ás
liberdades fundamentais proclamados na Constitución.
Art. 7. - Regulamento de Réxime Interno
Este Regulamento de organización e funcionamento foi elaborado en fidelidade ao Carácter
Propio e ás leis vixentes. Garante a axeitada participación de todos os membros da Comunidade Educativa.

CAPÍTULO II. MODELO EDUCATIVO
Art. 8. - Educación Integral
Os Centros educativos do Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora son escolas cristiás, segundo o establecido no Código de Dereito Canónico no canon 803, e teñen a finalidade
de promover o pleno desenvolvemento da personalidade dos alumnos, é dicir, a educación integral da persoa baixo o lema "Piedade e Letras", cunha visión cristiá do mundo, da persoa e da
historia. Este modelo de educación integral está descrito no documento que expresa o Carácter
Propio do Centro, baseado na pedagoxía de Faustino Míguez, Fundador da Congregación.
Art. 9. - A nosa escola nunha sociedade plural
A Escola Calasancia sitúase no marco dun claro pluralismo de opcións educativas dentro da
sociedade. Dá resposta ao desexo de educación cristiá que manifestan moitas familias. En
actitude de respecto, permanece aberta a quen desexe a educación que nela se imparte.

TÍTULO I
COMUNIDADE EDUCATIVA
CAPÍTULO III. MEMBROS
Art. 10. - Membros
1. O Centro configúrase como unha Comunidade Educativa integrada polo conxunto de persoas que, relacionadas entre si e implicadas na acción educativa, comparten e enriquecen os
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obxectivos do Centro. A Comunidade Educativa está formada por: a Entidade Titular, os
alumnos, os profesores, os pais, o persoal de administración e servizos e outros colaboradores.
2. No seo da Comunidade Educativa as funcións e responsabilidades son diferenciadas en
razón da peculiar achega que realizan ao proxecto común.
Art. 11. - Dereitos
Os membros da Comunidade Educativa teñen dereito a:
a) Ser respectados nos seus dereitos e na súa integridade e dignidade persoais.
b) Coñecer o Carácter Propio, o Proxecto Educativo e o Regulamento de Réxime Interno do Centro.
c) Participar no funcionamento e na vida do Centro, de conformidade co disposto no
presente Regulamento.
d) Celebrar reunións dos respectivos estamentos no Centro, para tratar asuntos da vida
escolar, logo da autorización de Entidade Titular.
e) Constituír Asociacións dos membros dos respectivos estamentos da Comunidade
Educativa, conforme ao disposto na Lei.
f) Presentar peticións e queixas formuladas por escrito ante o órgano que corresponda
en cada caso.
g) Reclamar ante o órgano competente naqueles casos en que sexan conculcados os
seus dereitos.
h) Exercer aqueles outros dereitos recoñecidos nas leis, no Carácter Propio do Centro
e no presente Regulamento.
Art. 12. - Deberes
Os membros da Comunidade Educativa están obrigados a:
a) Aceptar e respectar os dereitos da Entidade Titular, dos alumnos, dos profesores,
dos pais, do persoal de administración e servizos, e dos outros membros da Comunidade Educativa.
b) Respectar o Carácter Propio, o Proxecto Educativo, o presente Regulamento, as
normas de convivencia e outras normas de organización e funcionamento do Centro
e das súas actividades e servizos, así como a autoridade e as indicacións ou orientacións educativas do profesorado.
c) Respectar e promover a imaxe do Centro.
d) Asistir e participar nas reunións dos órganos dos que formen parte.
Art. 13. - Normas de convivencia
1. As normas de convivencia do Centro definen as características das condutas que deben
promoverse para lograr:
a)

O crecemento integral da persoa.
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b) Os fins educativos do Centro que se desenvolven no Carácter Propio e Proxecto
Educativo do Centro.
c) O desenvolvemento da Comunidade Educativa.
d) Un bo ambiente educativo e de relación no Centro.
e) O respecto aos dereitos de todas as persoas que participan na acción educativa.
2. Son normas de convivencia do Centro:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)

O respecto á integridade física e moral e aos bens das persoas que forman a Comunidade Educativa e de aquelas outras persoas e institucións que se relacionan co
Centro con ocasión da realización das actividades e servizos deste.
A tolerancia ante a diversidade e a non discriminación.
A corrección no trato social, en especial, mediante o emprego dunha linguaxe correcta e educada.
O interese por desenvolver o propio traballo e función con responsabilidade.
O respecto polo traballo e función de todos os membros da Comunidade Educativa.
A cooperación nas actividades educativas e convivenciais.
A boa fe e a lealdade no desenvolvemento da vida escolar.
O coidado no aseo e imaxe persoal, e a observancia das normas do Centro sobre esta materia.
A actitude positiva ante os avisos e correccións.
A axeitada utilización do edificio, mobiliario, instalacións e material do Centro,
conforme ao seu destino e normas de funcionamento, así como o respecto á reserva
de acceso a determinadas zonas do Centro.
O respecto ás normas de organización, convivencia e disciplina do Centro.
En xeral, o cumprimento dos deberes que se sinalan na lexislación vixente e no presente Regulamento aos membros da Comunidade Educativa e de cada un dos seus
estamentos.

CAPÍTULO IV: ENTIDADE TITULAR
Art. 14. - Entidade Titular
A Entidade Titular do Centro é o Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora. Esta define a identidade e o estilo educativo do Centro, e asume a última responsabilidade ante a sociedade, a administración educativa, os pais de alumnos, o profesorado, o persoal de administración e servizos, e outros colaboradores.
Art. 15. - Dereitos
A Entidade Titular ten dereito a:
a)

Establecer o Carácter Propio do Centro, garantir o seu respecto e dinamizar a súa
efectividade.
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b) Determinar o Proxecto Educativo do Centro, que incorporará o seu ideario.
c) Dirixir o Centro e asumir en última instancia a responsabilidade da súa organización e xestión.
d) Exercer a súa representación ante as instancias civís e eclesiais e ante os diversos
estamentos da comunidade educativa.
e) Ordenar a xestión económica do Centro.
f) Decidir a solicitude de autorización de novas ensinanzas, e a modificación e extinción da autorización existente.
g) Decidir a subscrición dos concertos/convenios con Institucións públicas ou privadas
e promover a súa modificación e extinción.
h) Decidir a prestación de actividades e servizos.
i) Promover a elaboración e propoñer o Regulamento de Réxime Interno para a súa
aprobación no Consello Escolar, segundo a lexislación estatal e autonómica, así
como establecer as súas normas de desenvolvemento e execución.
j) Nomear e cesar aos órganos unipersonais de goberno e xestión do Centro e aos seus
representantes no Consello Escolar, segundo a lexislación vixente, de conformidade
co sinalado no presente Regulamento.
k) Nomear e cesar aos órganos de coordinación da acción educativa, de conformidade
co indicado no presente Regulamento.
l) Incorporar, contratar, nomear e destituír o persoal do Centro.
m) Fixar, dentro das disposicións en vigor, a normativa de admisión de alumnos no
Centro e decidir sobre a admisión e cesamento destes.
n) Ter a iniciativa en materia de corrección das alteracións da convivencia.
o) Desenvolver e concretar as normas de convivencia aprobadas polo Consello Escolar do Centro.
Art. 16. - Deberes
A Entidade Titular está obrigada a:
a) Dar a coñecer o Carácter Propio, o Proxecto Educativo e o Regulamento de Réxime
Interno do Centro.
b) Responsabilizarse do funcionamento e xestión do Centro ante a Comunidade Educativa, a Sociedade, a Igrexa e a Administración.
c) Cumprir as normas reguladoras da autorización do Centro, da ordenación académica e dos concertos educativos.
Art. 17. - Representación
A representación ordinaria da Entidade Titular estará conferida ao Director/a Titular do Centro nos termos sinalados no presente Regulamento.
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CAPÍTULO V: ALUMNOS
Art. 18. - Os alumnos
Os alumnos son suxeitos da súa propia formación e os principais protagonistas da nosa Escola, a súa razón de ser e o seu estímulo. Participan activamente na vida do Centro, de acordo
coas esixencias propias da súa idade.
Art. 19. - Dereitos
Os alumnos teñen dereito a:
a) Recibir unha formación que asegure o pleno desenvolvemento da súa personalidade.
b) Ser respectados na súa liberdade de conciencia, así como nas súas conviccións relixiosas e morais.
c) Ser valorados no seu rendemento escolar conforme a criterios públicos e obxectivos.
d) Recibir orientación escolar e profesional.
e) Recibir a información que lles permita optar a posibles axudas compensatorias de
carencias de tipo familiar, económico e sociocultural, así como de protección social nos casos de accidente ou infortunio familiar.
f) Ser respectados na súa integridade física, dignidade persoal e intimidade no tratamento dos datos persoais.
g) Exercer o seu dereito de asociación, participación e reunión no Centro, nos termos
legalmente previstos.
h) Continuar a súa relación co Centro unha vez conclúan os seus estudios neste.

Art. 20. - Deberes
Os alumnos están obrigados a:
a) Estudar e participar nas actividades formativas e nas orientadas ao desenvolvemento dos currículos.
b) Seguir as directrices do profesorado respecto á súa educación e aprendizaxe, e respectar a súa autoridade.
c) Asistir a clase con puntualidade e cumprir o horario e calendario escolar do Centro.
d) Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun
axeitado clima de estudo no Centro, respectando o dereito dos seus compañeiros á
educación.
e) Respectar a liberdade de conciencia e as convicións relixiosas e morais dos membros da Comunidade Educativa.
f) Respectar a dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da Comunidade Educativa.
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g) Respectar o Proxecto Educativo e as normas de organización, convivencia e disciplina do Centro.
h) Conservar e facer un bo uso das instalacións e materiais didácticos do Centro.
Art. 21. - Admisión
1. A admisión de alumnos compete á Entidade Titular do Centro.
2. Nos niveis sostidos con fondos públicos, aplicarase a lexislación vixente estatal e autonómica.

CAPÍTULO VI. PROFESORES
Art. 22. - Os profesores
Os profesores son os principais educadores dos alumnos na escola. Axudan ao educando a
formar a súa personalidade e completan a acción educadora dos pais.

Art. 23. - Dereitos
Os profesores teñen dereito a:
a)

Desempeñar libremente a súa función educativa de acordo coas características do
posto que ocupen e en consonancia co Proxecto Educativo do Centro.
b) Recibir formación permanente.
c) Participar na elaboración do Proxecto Curricular.
d) Desenvolver a súa metodoloxía de acordo coa programación didáctica e de forma
coordinada co seminario correspondente.
e) Exercer libremente a súa acción avaliadora de acordo cos criterios establecidos nas
programacións didácticas.
f) Utilizar os medios materiais e as instalacións do Centro para os fins educativos,
conforme ás normas reguladoras do seu uso.
g) Participar na toma de decisións pedagóxicas que corresponden ao claustro, aos órganos de coordinación docentes e aos equipos educativos.
Art. 24. - Deberes
1. Os profesores están obrigados a:
a)

Exercer as súas funcións conforme á lexislación vixente, ás condicións estipuladas
no seu contrato e/ou nomeamento.
b) Promover e participar nas actividades complementarias, dentro ou fóra do recinto
educativo, incluídas na Programación Xeral Anual.
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c)

d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Cooperar no cumprimento dos obxectivos do Proxecto Educativo do Centro, e seguir no desempeño das súas funcións as directrices establecidas nas Programacións
de etapa, ciclo ou curso.
Participar na elaboración da programación específica da área ou materia que imparte, no seo do equipo educativo do curso e do seminario correspondente.
Elaborar a programación de aula.
Avaliar o proceso de aprendizaxe do alumnado.
Orientar aos alumnos nas técnicas de traballo e de estudio específico da súa área ou
materia, dirixir as prácticas ou seminarios relativos a esta, así como analizar e comentar con eles as probas realizadas.
Manter a orde e a disciplina dentro do exercicio das súas funcións.
Cumprir puntualmente o calendario e horario escolar.
Procurar o seu perfeccionamento profesional.
Gardar sixilo profesional.

2. Son funcións do profesorado:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

A contribución a que as actividades do Centro se desenvolvan nun clima de respecto, de tolerancia, de participación e de liberdade para fomentar nos alumnos os valores propios dunha sociedade democrática.
A titoría dos alumnos, a dirección e a orientación da súa aprendizaxe e o apoio no
seu proceso educativo, en colaboración coas familias.
A orientación educativa, académica e profesional dos alumnos, en colaboración, se
é o caso, cos servizos ou departamentos especializados.
A coordinación das actividades docentes.
A participación na actividade xeral do Centro.
A investigación, a experimentación e a mellora continua dos procesos de ensino correspondente.
A atención ao desenvolvemento intelectual, afectivo, psicomotriz, social e moral do
alumnado.
A información periódica ás familias sobre o proceso de aprendizaxe dos seus fillos
e fillas.
A participación nos plans de avaliación que determinen as Administracións Educativas ou o Centro.

Art. 25. - Admisión
1. A cobertura de vacantes de profesorado compete á Entidade Titular do Centro. Das decisións adoptadas e do currículo dos novos profesores, a Entidade Titular dará información ao
Consello Escolar do Centro.
2. Nos niveis concertados, subvencionados ou de financiamento compartido, actuarase de
acordo á lexislación estatal e autonómica.
3. As vacantes do persoal docente poderanse cubrir mediante: ampliación do horario de profesores do Centro que non presten os seus servizos a xornada completa, incorporación de profesores excedentes ou en análoga situación, ou conforme ao disposto na lexislación vixente res-
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pecto ao profesorado na que a relación coa Entidade Titular do Centro non teña o carácter de
laboral.
4. Mentres se desenvolve o procedemento de selección, a Entidade Titular poderá cubrir provisionalmente a vacante.

CAPÍTULO VII. PAIS/NAIS OU TITORES LEGAIS
Art. 26. – Pai/Nai ou Titores legais
Os pais/nais ou titores legais son os primeiros responsables da educación dos seus fillos.
Exercen o dereito a decidir a educación que desexan para os seus eles ao escoller a escola
calasancia e a participar, como membros activos, na Comunidade Educativa.
Art. 27. - Dereitos
Os pais ou titores legais teñen dereito a:
a)

Que no Centro se imparta o tipo de educación definido no Carácter Propio e no
Proxecto Educativo do Centro.
b) Que os seus fillos e pupilos reciban unha educación coas máximas garantías de calidade, en consonancia cos fins establecidos na lexislación vixente.
c) Participar nos asuntos relacionados co desenvolvemento do proceso educativo dos
seus fillos.
d) Estar informados sobre o proceso de aprendizaxe e integración socioeducativa dos
seus fillos.
e) Ser oídos naquelas decisións que afecten á orientación académica e profesional dos
seus fillos.
f) Ser recibidos polos profesores do Centro nos horarios establecidos.

Art. 28. - Deberes
Os pais ou titores legais están obrigados a:
a) Respectar o Carácter Propio do Centro.
b) Procurar a axeitada colaboración entre a familia e o Centro, co fin de alcanzar unha
maior efectividade na tarefa educativa. Para tal efecto:
1. Asistirán ás entrevistas e reunións ás que sexan convocados por membros do
equipo directivo ou titores para tratar asuntos relacionados coa educación dos
seus fillos.
2. Adoptarán as medidas necesarias para que os seus fillos cursen os niveis obrigatorios da educación e asistan regularmente a clase.
3. Estimularán aos seus fillos para que leven a cabo as actividades de estudo que
se lles encomenden e propiciarán as circunstancias que, fóra do Centro, poidan
facer máis efectiva a súa acción educativa.
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4. Informarán aos educadores daqueles aspectos da personalidade e circunstancias dos seus fillos que sexan relevantes para a súa formación e integración no
ámbito escolar.
5. Participarán de xeito activo nas actividades que se fixen en virtude dos compromisos educativos que o Centro estableza coa familia para mellorar o rendemento dos seus fillos.
c) Cumprir as obrigas que se derivan da relación contractual co Centro.
d) Respectar o exercicio das competencias técnico-profesionais do persoal do Centro.
e) Xustificar, por escrito, as faltas de asistencia ou puntualidade dos seus fillos.
f) Respectar as normas de organización e convivencia do Centro naqueles aspectos
que lles concirnan.

CAPÍTULO VIII. PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN DE SERVIZOS
Art. 29. - Persoal de Administración e Servizos
O persoal de Administración e Servizos constitúe unha parte importante da Comunidade Educativa e presta unha valiosa colaboración ao Centro. Corresponsabilízase da acción educativa
global deste.
Art. 30. - Dereitos
O persoal de Administración e Servizos ten dereito a:
a) Ser integrado como membro da Comunidade Educativa.
b) Ser informado sobre os obxectivos e organización xeral do Centro e participar na
súa execución naquilo que os afecte.
c) Recibir formación permanente.

Art. 31. - Deberes
O persoal de Administración e Servizos está obrigado a:
a)

Exercer as súas funcións conforme ás condicións estipuladas no seu contrato e/ou
nomeamento.
b) Cooperar no cumprimento dos obxectivos do Proxecto Educativo do Centro.
c) Procurar o seu perfeccionamento profesional.
d) Cumprir puntualmente o calendario e horario laboral.
e) Gardar sixilo profesional.

Art. 32. - Admisión
O persoal de Administración e Servizos será nomeado e cesado pola Entidade Titular do
Centro.
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CAPÍTULO IX. OUTROS MEMBROS
Art. 33. - Outros membros
Poderán formar parte da Comunidade Educativa outras persoas (persoal pertencente a empresas contratadas polo Centro que prestan os seus servizos neste, colaboradores, antigos alumnos, voluntarios e outros) que participen na acción educativa do Centro de acordo cos programas que determine a Entidade Titular.
Art. 34. - Dereitos
Estes membros da Comunidade Educativa terán dereito a:
a) Facer público no ámbito escolar a súa condición de colaboradores ou voluntarios.
b) Exercer as súas funcións nos termos establecidos pola lexislación que lles sexa
aplicable e pola Entidade Titular.
Art. 35. - Deberes
Estes membros da Comunidade Educativa estarán obrigados a:
a) Desenvolver a súa función nos termos establecidos no acordo coa Entidade Titular.
b) Participar activamente naqueles programas que determine a Entidade Titular.

CAPÍTULO X. A PARTICIPACIÓN
Art. 36. - Características
A participación no Centro caracterízase por ser:
a)

A condición básica do funcionamento do Centro e o instrumento para a efectiva
aplicación do seu Carácter Propio e Proxecto Educativo.
b) Diferenciada, en función da diversa achega ao proxecto común dos distintos membros da Comunidade Educativa.
Art. 37. - Ámbitos
Os ámbitos de participación no Centro son:
a)
b)
c)
d)

O persoal.
Os órganos colexiados.
As asociacións.
Os delegados.
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Art. 38. - Ámbito persoal
Cada un dos membros da Comunidade Educativa participa, coa súa peculiar achega, na consecución dos obxectivos do Centro.
Art. 39. - Órganos colexiados
1. Os distintos membros da Comunidade Educativa participan nos órganos colexiados do
Centro segundo o sinalado no presente Regulamento.
2. A Entidade Titular poderá constituír Consellos para a participación dos membros da Comunidade Educativa nas áreas que se determinen.
Art. 40. - Asociacións
1. Os distintos estamentos da Comunidade Educativa poderán constituír Asociacións, conforme á lexislación vixente, coa finalidade de:
a) Promover os dereitos dos membros dos respectivos estamentos.
b) Colaborar no cumprimento dos seus deberes.
c) Colaborar na consecución dos obxectivos do Centro plasmados no Carácter Propio e no Proxecto Educativo.
2. As Asociacións terán dereito a:
a) Establecer o seu domicilio social no Centro.
b) Participar nas actividades educativas do Centro de conformidade co que se estableza na Programación Xeral Anual.
c) Celebrar reunións no Centro para tratar asuntos da vida escolar e realizar as súas
actividades propias logo da autorización de Entidade Titular. A devandita autorización concederase sempre que a reunión ou as actividades non interfiran no normal
desenvolvemento da vida do Centro e sen prexuízo da compensación económica
que, no seu caso, proceda.
d) Propoñer candidatos do seu respectivo estamento para o Consello Escolar, nos
termos establecidos no Art. 77.2. do presente Regulamento.
e) Solicitar información dos órganos do Centro sobre aquelas cuestións que os
afecten.
f) Presentar suxestións, peticións e queixas formuladas por escrito ante o órgano que,
en cada caso, corresponda.
g) Reclamar ante o órgano competente naqueles casos en que sexan conculcados os
seus dereitos.
h) Exercer aqueles outros dereitos recoñecidos nas leis, no Carácter Propio do Centro
e no presente Regulamento.
3. As Asociacións están obrigadas a cumprir os deberes e normas de convivencia sinalados no
presente Regulamento e os deberes propios do respectivo estamento.
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Art. 41. - Delegados
Os alumnos e os pais poderán elixir democraticamente delegados de clase, curso e etapa polo
procedemento e coas funcións que determine a Entidade Titular do Centro.

TÍTULO II
ACCIÓN EDUCATIVA
Art. 42. - Principios
1. A acción educativa do Centro articúlase en torno ao Carácter Propio, a lexislación aplicable, as características dos seus axentes e destinatarios, os recursos do Centro e o ámbito no
que se atopa.
2. Os membros da Comunidade Educativa, cada un segundo a súa peculiar achega, son os
protagonistas da acción educativa do Centro.
3. A acción educativa do Centro integra e interrelaciona os aspectos académicos, formativos,
pastorais e aqueles outros orientados á consecución dos obxectivos do Carácter Propio do
Centro.
Art. 43. - Carácter Propio
1. A Entidade Titular ten dereito a establecer e modificar o Carácter Propio do Centro.
2. O Carácter Propio do Centro define:
a)

A natureza, características e finalidades fundamentais do Centro, a razón da súa
fundación.
b) A visión da persoa que orienta a acción educativa.
c) Os valores, actitudes e comportamentos que se potencian no Centro.
d) Os criterios pedagóxicos básicos do Centro.
e) Os elementos básicos da configuración organizativa do Centro e a súa articulación
en torno á Comunidade Educativa.
3. Calquera modificación no Carácter Propio do centro deberá poñerse en coñecemento da
Comunidade Educativa con antelación suficiente.
Art. 44. - Proxecto Educativo de Centro
1. O Proxecto Educativo incorpora o Carácter Propio do Centro e prioriza os seus obxectivos
para un período de tempo determinado, respondendo ás demandas que se presentan con maior
relevancia á luz da análise de:
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a)
b)
c)
d)

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

2. O Proxecto Educativo é disposto pola Entidade Titular, incorporando a concreción dos currículos establecidos pola Administración Educativa, a través dos Proxectos Curriculares de
Etapa. Na súa elaboración participarán os distintos sectores da Comunidade Educativa, as
súas asociacións e os órganos de goberno e xestión e de coordinación do Centro, conforme ao
procedemento que estableza a propia Entidade Titular. Promove a súa elaboración e vela polo
seu cumprimento o Director/a Titular asesorado polo Equipo Directivo.
3. O grao de consecución do Proxecto Educativo será un indicador do nivel de calidade da
oferta realizada polo Centro.

Art. 45. - Proxecto Curricular de Etapa
1. O Proxecto Curricular de Etapa adapta as finalidades que deben desenvolverse na etapa
integrando, interrelacionadas, as distintas facetas da acción educativa do Centro, de acordo co
seu Proxecto Educativo.
2. O Proxecto Curricular de Etapa incluirá, cando menos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

A concreción dos obxectivos da Etapa.
A secuenciación dos contidos.
As competencias básicas.
A metodoloxía pedagóxica.
Os criterios de avaliación e promoción.
As medidas para atender á diversidade.
As medidas de coordinación de cada área ou materia co resto das ensinanzas impartidas no Centro.
h) Os principios de organización e funcionamento das titorías.
3. O Proxecto Curricular de Etapa é aprobado pola Sección do Claustro da Etapa e polos educadores que participan nas accións académicas, formativas ou pastorais dos alumnos da etapa,
conforme ao procedemento que determine o Equipo Directivo. Dirixe a súa elaboración, execución e avaliación o Director/a Pedagóxico/a.

Art. 46. - Programación de Aula
Os profesores realizarán a programación de aula conforme ás determinacións do Proxecto
Curricular de Etapa e en coordinación cos outros profesores do mesmo ciclo ou curso e
seminario.
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Art. 47. - Avaliación
1. A avaliación da acción educativa é o instrumento para a verificación do cumprimento dos
obxectivos do Centro e a base para a adopción das correccións que sexan pertinentes para un
mellor logro dos seus fins.
2. A avaliación da acción educativa abrangue todos os aspectos do funcionamento do Centro.
3. Na avaliación da acción educativa participará toda a Comunidade Educativa. Dirixe a súa
elaboración e execución o Director/a Pedagóxico/a.
4. O Centro desenvolverá procesos de mellora continua da calidade para o axeitado cumprimento do seu Proxecto Educativo.

Art. 48. - Programación Xeral Anual do Centro
1. A Programación Xeral Anual do Centro, baseada na avaliación e dinámica deste e do seu
ámbito, incluirá:
a) As modificacións do Proxecto Curricular de Etapa derivadas do resultado da súa
avaliación.
b) Os horarios dos alumnos e a organización básica do profesorado.
c) As accións de formación permanente do profesorado.
d) O procedemento de avaliación dos diversos aspectos do Centro (dirección, función
docente, formativos, pastorais) incorporados ao seu Proxecto Educativo.
e) A programación das diferentes actividades docentes do Centro.
f) Programación das actividades complementarias, extraescolares, de orientación e
acción titorial.
g) Programación de servizos escolares, no seu caso.
2. A Programación Xeral Anual do Centro é elaborada polo Equipo Directivo e aprobada polo
Consello Escolar a proposta do Director Pedagóxico.
Art. 49. - Memoria Anual do Centro
1. A Memoria Anual do Centro é o resultado do proceso de avaliación interna que o Centro
deberá realizar sobre o seu propio funcionamento, previamente definido na Programación
Anual. Terá como referentes os obxectivos establecidos na mesma e unha valoración do funcionamento global de Centro. Incluirá as correspondentes propostas de mellora.
2. O Director Pedagóxico coordinará a elaboración da Memoria Anual, contando coas directrices do Equipo Directivo e as achegas do Claustro de Profesores.
3. As Asociacións de Pais de Alumnos poderán realizar suxestións e achegas.
4. A Memoria Anual será aprobada polo Consello Escolar do Centro, segundo a lexislación
vixente.
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TÍTULO III
ÓRGANOS DE GOBERNO, PARTICIPACIÓN E XESTIÓN
Art. 50. - Órganos de goberno, participación e xestión
1. Os órganos de goberno, participación e xestión do Centro son unipersoais e colexiados.
2. Son órganos unipersoais de goberno e xestión: Director Titular, Director Pedagóxico, Xefe
de Estudios, Coordinador de Etapa, Coordinador de Pastoral e Administrador.
3. Son órganos colexiados de goberno e xestión: o Equipo Directivo, o Claustro de Profesores
e o Equipo de Pastoral.
4. Son órganos colexiados de participación: o Consello Escolar.
5. Os órganos de goberno, participación e xestión, desenvolverán as súas funcións promovendo os obxectivos do Carácter Propio e do Proxecto Educativo de Centro e de conformidade
coa legalidade vixente.

CAPÍTULO I: ÓRGANOS UNIPERSONAIS
Sección Primeira: DIRECTOR TITULAR
Art. 51. - Director Titular
1. O Director Titular é o responsable de garantir os principios que definen o tipo de educación
da nosa escola. Representa á Entidade Titular no Centro.
2. Os requisitos ordinarios para ser designado Director Titular son os seguintes:
a) Ser membro ou ter relación ou vinculación coa Entidade Titular.
b) Ter experiencia no campo educativo.
c) Titulación axeitada.
3. O Director Titular é nomeado e cesado pola Entidade Titular. Cesará nas súas funcións por
cumprimento do prazo, dimisión ou por decisión do órgano que o nomeou oída a persoa afectada.

Art. 52. - Competencias
Son competencias do Director Titular:
a) Exercer a representación ordinaria da Entidade Titular do Centro coas facultades
que esta lle outorgue.

20 - Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora

Regulamento de Réxime Interno

b) Velar pola efectiva realización do Carácter Propio e do Proxecto Educativo de
Centro.
c) Convocar e presidir as reunións do Equipo Directivo.
d) Presidir, cando asista, as reunións do Centro sen menoscabo das facultades recoñecidas aos outros órganos unipersoais.
e) Fixar, dentro das disposicións en vigor, a normativa de admisión de alumnos no
Centro, e decidir sobre a admisión e cesamento de alumnos.
f) Cumprir as normas reguladoras da autorización do Centro, da ordenación académica, dos concertos educativos, das relacións laborais e, en xeral, a relacionada coa actividade e funcionamento do Centro.
g) Nomear, de acordo co Director Pedagóxico, aos coordinadores de seminarios/departamentos, aos coordinadores de Etapa e de Ciclo, e aos titores.
h) Incorporar, contratar, nomear e destituír o persoal contratado do Centro, logo de
aprobación de Entidade Titular e, en xeral, exercitar as competencias do empregador na relación laboral. En caso de substitucións de duración inferior a tres
meses, non necesita a aprobación da Entidade Titular.
i) Subscribir as solicitudes ordinarias dirixidas á Administración en nome da Entidade Titular.
j) Impulsar e coordinar o proceso de constitución do Consello Escolar do Centro,
comunicando a súa composición á Comunidade Educativa.
k) Ter a iniciativa en materia de disciplina de alumnos por transgresións graves.
l) Aquelas outras que se sinalan no presente Regulamento.

Sección Segunda: DIRECTOR PEDAGÓXICO
Art. 53. - Director Pedagóxico
1. É o órgano de dirección no ámbito pedagóxico dun ou varios niveis educativos dun Centro
integrado. No desempeño da súa función exercita funcións directivas da Entidade Titular.
2. Os requisitos ordinarios para ser designado para esta función son os seguintes:
a) Formación adecuada para desempeñar esta función.
b) Experiencia docente.
c) Sintonía cos obxectivos do Centro e da Entidade Titular.
d) Os establecidos na lexislación estatal e autonómica, no caso de centros ou niveis
concertados, subvencionados ou de financiamento compartido.

Art. 54. - Competencias
Son competencias do Director Pedagóxico, no seu correspondente ámbito:
a) Asumir a tarefa directiva como unha misión eclesial compartida coa Congregación.
b) Dirixir e coordinar as actividades educativas do nivel.
c) Exercer a xefatura do persoal docente nos aspectos educativos.
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d) Convocar e presidir os actos académicos e as reunións de Consello Escolar e do
Claustro.
e) Visar as certificacións e documentos académicos.
f) Executar os acordos do Consello Escolar, do Claustro, e das súas respectivas
Seccións, no ámbito das súas facultades.
g) Acordar co Director Titular o nomeamento dos coordinadores de seminarios, dos
coordinadores de etapa e de ciclos, e dos titores.
h) Favorecer a convivencia e corrixir as alteracións que se produzan nos termos sinalados no presente Regulamento.
i) Coordinar a elaboración do Proxecto Educativo do Centro, do Plan de Acción
Pastoral, da Programación Anual e da Memoria Anual.
j) Promover o cumprimento do Regulamento de Réxime Interno.
k) Propoñer ao Director Titular a situación de unidades nos distintos cursos dun
mesmo nivel, a modificación de equipo; presentar as vacantes e iniciar o procedemento de selección de persoal; fixar os aspectos propios do centro no que se
refire ao calendario laboral e a distribución de horas lectivas e non lectivas do
persoal do centro, de acordo co establecido no Convenio Colectivo.
l) Liderar o proceso de selección de libros de texto no Centro.
m) Liderar a posta en marcha dos plans de mellora e coordinar a súa execución.
n) Velar polo funcionamento ordinario do Centro: calendario, horario, alumnado,
disciplina.
o) Aquelas outras que lle encomende a Entidade Titular do Centro no ámbito
educativo.

Art. 55. - Ámbito e nomeamento
1. No Centro poderá existir un Director Pedagóxico para cada unha das seguintes ensinanzas:
a)
b)
c)
d)

Educación Infantil e Primaria.
Educación Secundaria.
Educación postobrigatoria (Bacharelato).
Formación Profesional Específica, no caso de que se impartise a de Grao Superior.

2. O Director Pedagóxico é nomeado pola Entidade Titular segundo a lexislación.
3. A duración do mandato do Director Pedagóxico será de acordo coa lexislación vixente.

Art. 56. - Cesamento, suspensión e ausencia
1. O Director Pedagóxico cesará:
a)
b)
c)
d)
e)

Ao concluír o período do seu mandato.
Por acordo entre a Entidade Titular e o Consello Escolar.
Por dimisión.
Por cesar como profesor do Centro.
Por imposibilidade de exercer o cargo.
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2. O Titular do Centro poderá suspender cautelarmente ou destituír o Director Pedagóxico
antes do remate do seu mandato, cando incumpra gravemente as súas funcións, logo de informe razoado do Consello Escolar e audiencia ao interesado. A suspensión preventiva non
poderá ter unha duración superior a un mes. No devandito prazo haberá de producirse o cesamento ou a rehabilitación.
3. En caso de cesamento, suspensión ou ausencia do Director Pedagóxico, asumirá provisionalmente as súas funcións ata o nomeamento do substituto, rehabilitación ou reincorporación
a persoa que, cumprindo os requisitos establecidos no presente Regulamento, sexa designada
pola Entidade Titular.

Sección Terceira: XEFE DE ESTUDOS

Art. 57. - Xefe de Estudos
1. É a persoa que colabora co Director Pedagóxico na orientación e coordinación da acción
educativa dos profesores e alumnos do Centro. Substitúe o Director cando este está ausente do
Centro.

Art. 58. - Competencias
Entre as súas funcións podemos sinalar:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

Coordinar o desenvolvemento da Programación Anual e actividades académicas de
profesores e alumnos.
Promover a orde, a disciplina e puntualidade en profesores e alumnos.
Colaborar co Director Pedagóxico na elaboración dos horarios.
Propoñer ao Director Pedagóxico a dotación do material necesario para o desenvolvemento das actividades docentes propias da súa competencia e canto considere necesario en orde ao perfeccionamento do profesorado.
Elaborar o calendario da distribución de espazos e recursos didácticos dentro da
xornada lectiva.
Propoñer ao Claustro a planificación xeral das sesións de avaliación e o calendario
de exames ou probas extraordinarias de acordo co Director Pedagóxico.
Facilitar unha axeitada comunicación entre familia e colexio.
Aquelas funcións que lle encomende a Entidade Titular do Centro no ámbito educativo.

Art. 59. - Nomeamento e cesamento
É nomeado e cesado pola Entidade Titular.
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Sección Cuarta: COORDINADOR DE ETAPA

Art. 60. – Coordinador de Etapa
É o profesor responsable da coordinación dunha etapa educativa. É nomeado polo Director
Titular co acordo do Director Pedagóxico.

Art. 61. - Competencias
Son competencias do Coordinador de Etapa, no seu correspondente ámbito:
a)
b)
c)
d)

Coordinar as actividades educativas da Etapa.
Exercer a xefatura do persoal docente nos aspectos educativos.
Convocar e presidir as reunións de Etapa.
Ser oído con carácter previo ao nomeamento dos coordinadores de ciclo e dos titores da súa etapa.
e) Propoñer ao Xefe de Estudios a dotación do material necesario para o desenvolvemento das actividades docentes propias da súa competencia.
f) Propoñer ao Xefe de Estudios canto considere necesario en orde ao perfeccionamento do profesorado.
g) Favorecer a convivencia e corrixir as alteracións que se produzan nos termos sinalados no presente Regulamento.
h) Aquelas outras que lle encomende a Entidade Titular do Centro no ámbito educativo.

Art. 62. - Ámbito, nomeamento e cesamento
1. A determinación das ensinanzas que contarán con Coordinador de Etapa compete á Entidade Titular do Centro.
2. O Coordinador de Etapa é nomeado e cesado polo Director Titular por proposta do Director
Pedagóxico correspondente.

Sección Quinta: COORDINADOR DE PASTORAL

Art. 63. – Coordinador de Pastoral
1. É o responsable de promover e animar a acción pastoral do Centro en coordinación co
Equipo Directivo e en fidelidade ao Carácter Propio e ao Proxecto Educativo.
2. Actúa en coordinación e dependencia do Director Pedagóxico.
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Art. 64. - Competencias
Son competencias do Coordinador de Pastoral:
a)

Coordinar, de forma corresponsable co Director Pedagóxico, a elaboración do Plan
de Acción Pastoral do Centro.
b) Coordinar e avaliar o desenvolvemento das actividades pastorais do Centro.
c) Convocar e presidir, en ausencia do Director Pedagóxico, as reunións do Equipo de
Pastoral.
d) Coordinar o Seminario de Relixión, impulsando o proceso de ensino-aprendizaxe
da área de Relixión e o diálogo fe-cultura.
e) Colaborar na programación e realización da acción educativa do Centro e da tarefa
orientadora dos titores.
f) Animar a coordinación da acción pastoral do Centro coa da Parroquia e a Igrexa
Diocesana.

Art. 65. - Nomeamento e cesamento
O Coordinador de Pastoral é nomeado e cesado pola Entidade Titular do Centro.
Sección Sexta: ADMINISTRADOR
Art. 66. – Administrador
É o responsable da xestión económica e exerce as súas funcións en coordinación co Equipo
Directivo e en dependencia directa do Director Titular, seguindo os criterios sinalados pola
Entidade Titular.
Art. 67. - Competencias
Son competencias do Administrador:
a)

Confeccionar a memoria económica, a rendición anual de contas e o anteproxecto
de presuposto do Centro correspondente a cada exercicio económico. Para estes
efectos, requirirá e recibirá oportunamente dos responsables directos dos diversos
centros de custos os datos necesarios.
b) Organizar, administrar e xestionar os servizos de compra e almacén de material
funxible, conservación de edificios, obras, instalacións e, en xeral, os servizos do
Centro.
c) Ter ao día o inventario dos bens propios do Colexio, poñendo atención na súa actualización constante.
d) Supervisar a recadación e liquidación dos dereitos económicos que procedan, segundo a lexislación vixente, e o cumprimento, polo Centro, das obrigas fiscais e de
cotización á Seguridade Social.
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e)

Ordenar os pagamentos e dispoñer das contas bancarias do Centro conforme aos
poderes que teña outorgados pola Entidade Titular.
f) Preparar os contratos de traballo ou de servizos, aplicando sempre a normativa vixente e os criterios e esixencias da Entidade Titular, que deberá dar o visto bo a cada un dos contratos.
g) Manter informado o Director Titular da marcha económica do Centro.
h) Presentar ao Director Titular e ao Equipo Directivo informes periódicos sobre a
aplicación do presuposto anual e balance de situación.
i) Dirixir a administración do Centro e levar a súa contabilidade.
j) Coordinar o persoal de administración e servizos.
k) Supervisar o cumprimento das disposicións relativas a protección de datos, prevención de riscos, hixiene e seguridade.
l) Gardar sixilo profesional.

Art. 68. - Nomeamento e cesamento
É nomeado e cesado pola Entidade Titular do Centro.

Sección Sétima: SECRETARIO

Art. 69. – Secretario
É o responsable da xestión documental, é dicir, a recompilación e conservación de todos os
datos precisos para a boa marcha do Centro.

Art. 70. - Competencias
Son competencias do Secretario:
a) Dilixenciar o cumprimento de cantas disposicións legais afecten ao Centro.
b) Executar as decisións e instrucións do Director Pedagóxico, realizar as comunicacións oficiais e facelas chegar aos seus destinatarios.
c) Dar fe de todos os títulos e certificacións expedidos, das actas e dos expedientes
dos alumnos.
d) Custodiar o selo do Centro.
e) Despachar a correspondencia oficial.
f) Realizar o inventario da secretaría e o arquivo, e mantelo actualizado.
g) Actuar como secretario do Centro.
h) Supervisar o cumprimento das disposicións relativas a protección de datos.
i) Gardar sixilo profesional.
j) Aquelas outras que lle encomende a Entidade Titular do Centro no ámbito
educativo.
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Art. 71. - Nomeamento e cesamento
É nomeado e cesado pola Entidade Titular do Centro.

CAPÍTULO II. ÓRGANOS COLEXIADOS

Sección Primeira: EQUIPO DIRECTIVO

Art. 72. - Equipo Directivo
É o órgano ordinario de xestión do Centro. É o ámbito de intercambio e busca de consenso
sobre as decisións directivas que deben adoptarse no Centro, sen prexuízo das responsabilidades e competencias propias de cada órgano.

Art. 73. - Composición
O Equipo Directivo está formado por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O Director Titular, que o convoca e preside.
A Superiora Local.
O Director Pedagóxico.
O Coordinador de Pastoral.
O Coordinador Académico (ou Xefe de Estudios).
O Administrador.
Outras persoas que se considere oportuno, pola función que desempeñan.

O Equipo Directivo estará formado por un máximo de sete persoas. Ás reunións do Equipo
Directivo poderán ser convocadas polo Director Titular outras persoas con voz pero sen voto. O Equipo Directivo reunirase, polo menos, cada quince días.

Art. 74. - Competencias
Son competencias do Equipo Directivo:
a) Asesorar ao Director Titular no exercicio das súas funcións.
b) Coordinar o desenvolvemento dos diferentes aspectos do funcionamento do Centro
en orde á realización dos seus obxectivos, sen prexuízo das competencias propias
dos respectivos órganos de goberno.
c) Elaborar, por proposta do Director Titular, a Programación Anual do Centro, así
como avaliar e controlar a súa execución.
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d) Preparar os asuntos que deban tratarse no Consello Escolar.
e) Establecer o procedemento de participación na elaboración do Proxecto Educativo
de Centro e nas directrices para a programación e desenvolvemento de actividades e
servizos no centro.
f) Corresponsabilizarse, co Director Titular e Pedagóxico, do funcionamento ordinario de Centro e resolver en primeira instancia os asuntos que xurdan na marcha diaria do Centro: horarios de profesores e alumnado, disciplina, coordinación das diversas actividades formativas, creación dos ficheiros necesarios, desenvolvemento
de plans de comunicación e outros.
g) Impulsar a formación permanente do Profesorado para asegurar a constante aplicación do Carácter Propio do Centro.
h) Avaliar o cumprimento do Regulamento do Réxime Interno e asegurar a súa aplicación no Centro.
i) Propoñer os libros de texto e estudar e decidir os novos materiais curriculares.
j) Coñecer e asegurar a constante aplicación do Proxecto Educativo e dos documentos
institucionais no Centro.
k) Elaborar a Memoria Anual do Centro e o Orzamento Económico.

Sección Segunda: CONSELLO ESCOLAR

Art. 75. - Consello Escolar
1. É o máximo órgano de participación de toda a Comunidade Educativa no Centro. A súa
competencia esténdese á totalidade das ensinanzas reguladas de réxime xeral impartidas no
Centro.
2. A súa composición e competencias son as sinaladas no presente Regulamento, que reflicte
as que a lexislación vixente atribúe ao Consello Escolar do Centro.

Art. 76. - Composición
O Consello Escolar está formado por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O Director Pedagóxico.
Tres representantes da Entidade Titular do Centro.
Catro representantes dos profesores.
Catro representantes dos pais.
Dous representantes dos alumnos de Secundaria.
Un representante do persoal de administración e servizos.
Un concelleiro ou representante do Concello no termo municipal no cal se atope radicado o centro, naqueles supostos e na forma que se determine legalmente.
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Art. 77. - Elección, designación e vacantes
1. A elección e nomeamento dos representantes dos profesores, dos pais, dos alumnos, do
persoal de administración e servizos no Consello Escolar e a cobertura provisional de vacantes dos devanditos representantes, realizarase conforme ao procedemento que determine o
Director/a Titular do Centro, segundo a lexislación vixente.
2. A Asociación de Nais e Pais poderá designar un dos representantes dos pais no Consello
Escolar.

Art. 78. - Competencias
1. Son competencias do Consello Escolar:
a) Participar activamente na aplicación do Proxecto Educativo do Centro.
b) Aprobar, por proposta da Entidade Titular, o Regulamento de Réxime Interno do
Centro, segundo a lexislación do país.
c) Aprobar a Programación Xeral e a Memoria Anual do Centro que elaborará o Equipo Directivo.
d) Aprobar, por proposta da Entidade Titular, o Presuposto do Centro e a rendición
anual de contas.
e) Intervir na designación e cesamento do Director Pedagóxico de acordo co previsto
nos artigos 55 e 56 do presente Regulamento.
f) Intervir na selección e despedimento do profesorado de acordo co disposto na lexislación vixente.
g) Garantir o cumprimento das normas xerais sobre admisión de alumnos en niveis
concertados.
h) Ser informado da resolución dos conflitos disciplinarios e velar polo cumprimento
da normativa vixente. A petición dos pais/nais ou titores legais, poderá revisar as
decisións adoptadas polo Director e propoñer, no seu caso, a adopción das medidas
oportunas.
i) Elaborar as directrices para a programación e desenvolvemento das actividades escolares complementarias, actividades extraescolares e servizos escolares.
j) Propoñer, no seu caso, á Administración Educativa a autorización para establecer
percepcións aos pais dos alumnos pola realización de actividades escolares complementarias en niveis concertados.
k) Aprobar, se é o caso, por proposta da Entidade Titular, as achegas dos pais dos alumnos para a realización de actividades extraescolares e os servizos escolares en niveis
concertados se tal competencia fose recoñecida pola Administración Educativa.
l) Establecer os criterios sobre a participación do Centro en actividades culturais, deportivas e recreativas, así como naquelas accións asistenciais ás que o Centro puidese prestar a súa colaboración.
m) Establecer relacións de colaboración con outros centros con fins culturais e educativos.
n) Supervisar a marcha xeral do Centro nos aspectos administrativos e docentes.
o) Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no Centro, a igualdade
entre homes e mulleres e a resolución pacífica de conflitos.
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2. As propostas da Entidade Titular relacionadas co sinalado nas letras b), c), d), i), j), k), l)
do número anterior poderán ser modificadas polo Consello Escolar solicitando expresamente
a conformidade da Entidade Titular.

Art. 79. - Réxime de funcionamento
O funcionamento do Consello Escolar rexerase polas seguintes normas:
01. As reunións do Consello Escolar serán convocadas polo Director Pedagóxico que
o preside. A convocatoria realizarase, polo menos, con oito días de antelación e irá
acompañada da orde do día. Cando a urxencia do caso o requira, a convocatoria
poderá realizarse con vinte e catro horas de antelación.
02. Consello Escolar reunirase ordinariamente tres veces ao ano coincidindo con cada
un dos tres trimestres do curso académico. Con carácter extraordinario reunirase a
iniciativa do Presidente, á súa instancia ou por solicitude da Entidade Titular ou
de, polo menos, a metade dos membros do Consello.
03. Os conselleiros electivos renovaranse por metades cada dous anos. As vacantes
que se produzan con anterioridade ao termo do prazo do mandato cubriranse tendo
en conta, no seu caso, o previsto no presente Regulamento. Neste suposto o substituto serao polo restante tempo de mandato do substituído.
04. Consello Escolar quedará validamente constituído cando asistan á reunión a metade máis un dos seus compoñentes.
05. Ás deliberacións do Consello poderán ser convocados polo Presidente, con voz pero sen voto, os demais órganos unipersoais e aquelas persoas o informe da cal ou
asesoramento estime oportuno.
06. Os acordos deberán adoptarse, polo menos, polo voto favorable da metade máis un
dos presentes, salvo que, para determinados asuntos, sexa esixida outra maioría.
En caso de empate, o voto do Presidente será dirimente.
07. Todos os membros terán dereito a formular votos particulares e a que quede constancia destes nas actas.
08. As votacións serán secretas cando se refiran a persoas ou o solicite un terzo dos
asistentes con dereito a voto.
09. Todos os asistentes gardarán reserva e discreción dos asuntos tratados.
10. Secretario do Consello será nomeado pola Entidade Titular do Centro. De todas as
reunións o Secretario levantará acta, quedando a salvo o dereito a formular e esixir, na seguinte reunión, as correccións que procedan. Unha vez aprobada, será
subscrita polo Secretario que dará fe co visto bo do Presidente.
11. A falta de asistencia dos membros do Consello Escolar ás súas reunións deberá ser
xustificada ante o Presidente.
12. De común acordo entre a Entidade Titular do Centro e o Consello poderanse constituír Comisións coa composición, competencias, duración e réxime de funcionamento que se determinen no acordo de creación, e que serán incorporadas como
Anexo ao presente Regulamento.
13. Se houbese máis dun Director Pedagóxico presidirá o Consello Escolar o que fose
nomeado para tal función de común acordo entre a Entidade Titular do Centro e o
Consello Escolar.
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Sección Terceira: CLAUSTRO DE PROFESORES

Art. 80. - Claustro de Profesores
É o órgano propio de participación do profesorado do Centro. Forman parte deste todos os
profesores de ensinanzas curriculares do Centro e os orientadores.

Art. 81. - Competencias
Son competencias do Claustro de Profesores:
a)

Participar na elaboración do Proxecto Educativo de Centro, da Programación Xeral
Anual e da avaliación do Centro.
b) Ser informado sobre as cuestións que afecten á globalidade do Centro.
c) Elixir os seus representantes no Consello Escolar, conforme ao establecido no presente Regulamento.
d) Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no Centro.
e) Participar na elaboración e execución das normas de organización, funcionamento e
convivencia do Centro.
f) Analizar e valorar o funcionamento xeral do Centro, a evolución do rendemento escolar e os resultados das avaliacións internas e externas nas que participe o Centro.
g) Aprobar a Programación Xeral e a Memoria Anual do Centro.

Art. 82. - Seccións
1. A Entidade Titular do Centro poderá constituír Seccións do Claustro para tratar os temas
específicos de cada nivel ou etapa.
2. Nas Seccións do Claustro participarán todos os profesores do nivel ou etapa correspondente
e os orientadores.

Art. 83. - Competencias das Seccións
Son competencias das Seccións do Claustro no seu ámbito:
a)

Participar na elaboración e avaliación do Proxecto Curricular da Etapa, conforme ás
directrices do Equipo Directivo.
b) Coordinar as programacións das diversas áreas ou materias.
c) Fixar os criterios referentes á orientación, titoría, avaliación e recuperación dos
alumnos.
d) Promover iniciativas no campo da investigación e experimentación pedagóxica e na
formación do profesorado.
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Art. 84. - Réxime de funcionamento
O funcionamento do Claustro rexerase polas seguintes normas:
01. Convoca e preside as reunións do Claustro o Director Pedagóxico.
02. A convocatoria realizarase, polo menos, con oito días de antelación e irá acompañada
da orde do día. Cando a urxencia do caso o requira, a convocatoria poderá realizarse
con vinte e catro horas de antelación.
03. Á reunión do Claustro poderá ser convocada calquera outra persoa cuxo informe ou
asesoramento considere oportuno o Director Pedagóxico.
04. Os acordos deberán adoptarse, polo menos, polo voto favorable da metade máis un dos
asistentes á reunión. En caso de empate, o voto do Director Pedagóxico será dirimente.
05. Todos os membros terán dereito a formular votos particulares e a que quede constancia destes nas actas.
06. As votacións serán secretas cando se refiran a persoas ou o solicite un terzo dos asistentes con dereito a voto.
07. Todos os asistentes gardarán reserva e discreción dos asuntos tratados.
08. O Secretario será nomeado polo Claustro por proposta do seu Director Pedagóxico.
Levantará acta de todas as reunións, quedando a salvo o dereito a formular e esixir na
seguinte reunión as correccións que procedan. Unha vez aprobada, será subscrita polo
Secretario, que dará fe co visto bo do Director Pedagóxico.
09. O sinalado nos números anteriores será de aplicación ás Seccións do Claustro. Se hai
máis dun Director Pedagóxico, a Entidade Titular decidirá cal deles o preside.

Sección Cuarta: EQUIPO DE PASTORAL
Art. 85. - Equipo de Pastoral
É o grupo de persoas que animan e coordinan a acción evanxelizadora e pastoral en todas as
actividades escolares e extraescolares que se realicen no Centro. É coordinado e dirixido polo
Coordinador de Pastoral.
Art. 86. - Composición
O Equipo de Pastoral está formado por:
1.
2.
3.
4.
5.

O Director Titular.
O Coordinador de Pastoral.
O Director Pedagóxico.
O representante do Departamento de Orientación.
Un representante dos grupos de acción pastoral, nomeado polo Coordinador de
Pastoral.
6. Outras persoas que se consideren oportunas segundo a función que desempeñan.
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Art. 87. - Competencias
Son competencias do Equipo de Pastoral:
a)

Propoñer as liñas de acción da dimensión evanxelizadora do Proxecto Educativo e
realizar o seu seguimento.
b) Elaborar e avaliar, de acordo co Proxecto Educativo e o Proxecto Curricular que corresponda, o Plan de Acción Pastoral do Centro.
c) Actuar en colaboración co Seminario de Relixión no que se refire ao ensino relixioso.
d) Responsabilizarse da marcha dos grupos de fe e dos seus animadores, proporcionando os medios axeitados para o seu conveniente desenvolvemento.
e) Prolongar a acción pastoral da escola entre os membros da Comunidade Educativa.
f) Participar na elaboración da Programación Xeral e a Memoria Anual do Centro no
referente ás actividades pastorais.

TÍTULO IV
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN EDUCATIVA
Art. 88. - Órganos de coordinación educativa
1. Son unipersoais e colexiados.
2. Son órganos unipersoais de coordinación educativa: Coordinador de Orientación, Coordinador de Ciclo, Coordinador de Seminario e Titor.
3. Son órganos colexiados de coordinación educativa: o Equipo Pastoral, os Equipos Docentes, o Seminario de Orientación e outros Seminarios.

CAPÍTULO I. ÓRGANOS UNIPERSOAIS
Sección Primeira: COORDINADOR DE ORIENTACIÓN
Art. 89. – Coordinador de Orientación
É a persoa que coordina os aspectos xerais da función de orientación no Centro.

Art. 90. - Competencias
Son competencias do Coordinador/a de Orientación:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Asesorar aos pais, profesores, órganos de goberno e xestión e estruturas organizativas do Centro, no ámbito da función de orientación.
Coordinar os aspectos xerais da función de orientación.
Asesorar e coordinar a elaboración, realización e execución dos plans do Departamento/Seminario.
Animar o desenvolvemento das actividades de orientación do Centro.
Coordinar a aplicación de programas de intervención orientadora de alumnos.
Realizar a avaliación psicopedagóxica individualizada dos alumnos e elaborar propostas de intervención.
Desenvolver programas de orientación con grupos de alumnos.
Convocar e dirixir as reunións do Departamento/Seminario de Orientación, e velar
para que se levante acta das mesmas.
Asegurar a coordinación e colaboración con organismos que presten servizos ao
alumnado con necesidades educativas específicas.

Art. 91. - Nomeamento e cesamento
É nomeado e cesado polo Director Titular do Centro, co acordo do Director Pedagóxico.

Sección Segunda: COORDINADOR DE CICLO

Art. 92. – Coordinador de Ciclo
É o profesor responsable de coordinar o equipo docente do ciclo e a súa acción educativa.

Art. 93. - Competencias
Son competencias do Coordinador de Ciclo:
a)

Promover e coordinar, a través dos titores, o desenvolvemento do proceso educativo dos alumnos do ciclo.
b) Promover e coordinar a convivencia dos alumnos.
c) Convocar e presidir, en ausencia do Director Pedagóxico ou do Coordinador de
Etapa, as reunións do equipo docente do ciclo, e velar para que se levante acta das
mesmas.
d) Coordinar a elaboración das programacións de ciclo e a súa avaliación.
e) Representar ao ciclo nas distintas reunións de coordinación pedagóxica.
f) Aquelas outras funcións que lle sexan encomendadas.
Art. 94. - Nomeamento e cesamento
É nomeado e cesado polo Director Titular por proposta do Director Pedagóxico.
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Sección Terceira: COORDINADOR DE SEMINARIO/DEPARTAMENTO

Art. 95. – Coordinador de Seminario/Departamento
É o profesor responsable de coordinar a investigación, programación e ensino das disciplinas
que correspondan ao seu seminario.
Art. 96. - Competencias
Son competencias do Coordinador de Seminario/Departamento:
a)

Convocar e moderar as reunións do Seminario/Departamento, e velar para que se
levante acta das mesmas.
b) Coordinar o traballo do Seminario/Departamento na elaboración das programacións
da área de cada curso, procurando a coherencia na distribución dos contidos ao longo dos niveis e ciclos; na proposta dos obxectivos mínimos e criterios de avaliación
e na selección de materiais curriculares.
c) Elaborar os oportunos informes sobre as necesidades do Seminario/Departamento
para a confección do presuposto anual do Centro.
d) Representar o Seminario/Departamento nas reunións de coordinación pedagóxica.

Art. 97. - Nomeamento e cesamento
É nomeado e destituído polo Director Titular de entre os membros do Seminario/Departamento, co acordo do Director Pedagóxico e consultado o Equipo Directivo.
Sección Cuarta: TITOR
Art. 98. – Titor
É o profesor responsable do desenvolvemento do proceso educativo no grupo de alumnos a el
confiado.
Art. 99. - Competencias
Son competencias do Titor:
a) Coordinar as actividades do seu grupo de alumnos.
b) Tratar e dialogar cos alumnos individual e colectivamente procurando coñecer a
marcha do grupo e as características e peculiaridades de cada un deles.
c) Ser o inmediato responsable do desenvolvemento do proceso educativo do grupo e
de cada alumno a el confiado.
d) Dirixir e moderar a sesión de avaliación dos alumnos do grupo que ten asignado.
e) Velar para que se levante acta da reunión de avaliación.
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f)

Presentar, explicar e comentar ante os alumnos do seu grupo aqueles aspectos do
Carácter Propio e do presente Regulamento que os afectan directamente.
g) Coordinar a acción educativa dos profesores do grupo e a información sobre os
alumnos.
h) Coordinar cos demais profesores o axuste das programacións ao grupo de alumnos,
especialmente no referente ás adaptacións curriculares e colaborar co Departamento
de Orientación.
i) Recibir as familias e informalas sobre o proceso educativo dos alumnos.

Art. 100. - Nomeamento e cesamento
É nomeado e cesado polo Director Titular co acordo do Director Pedagóxico.

CAPÍTULO II. ÓRGANOS COLEXIADOS

Sección Primeira: EQUIPO DOCENTE

Art. 101. - Equipo Docente
É o órgano colexiado de coordinación educativa responsable do proceso de ensino aprendizaxe nun mesmo ciclo, curso ou grupo.

Art. 102. - Composición
O Equipo Docente está integrado polos profesores do respectivo ciclo, curso ou grupo.

Art. 103. - Competencias
Son competencias do Equipo Docente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Realizar a conexión interdisciplinar do curso ou ciclo.
Propoñer ao Claustro criterios xerais de avaliación.
Colaborar na elaboración dos proxectos, adaptacións e diversificacións curriculares.
Propoñer iniciativas e experiencias pedagóxicas e didácticas.
Participar na elaboración da Programación Xeral e da Memoria Anual do Centro.
Avaliar os alumnos, decidir sobre a súa promoción e sobre a concesión dos títulos.
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Sección Segunda: SEMINARIO/DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Art. 104. - Seminario/Departamento de Orientación
É o órgano colexiado de coordinación educativa que orienta de forma coordinada todos os
aspectos educativos e formativos do Centro.
Art. 105. - Composición
O Seminario/Departamento de Orientación está formado por:
1.
2.
3.
4.
5.

O Coordinador de Orientación.
O Director Pedagóxico.
Os profesores especialistas.
Representantes dos titores.
Outros profesores para a atención á diversidade.

Art. 106. - Competencias
Son competencias do Seminario/Departamento de Orientación:
a)

Asesorar tecnicamente aos órganos do Centro en relación coas adaptacións curriculares, os programas de reforzo educativo e os criterios de avaliación e promoción de
alumnos.
b) Proporcionar aos alumnos información e orientación sobre alternativas educativas e
profesionais.
c) Elaborar actividades, estratexias e programas de orientación persoal, escolar, profesional e de diversificación curricular.
d) Aplicar programas de intervención orientadora de alumnos.
e) Elaborar propostas de intervención cos alumnos e coas familias.
f) Coordinar, apoiar e ofrecer soporte técnico a actividades de orientación, titoría e de
formación e perfeccionamento do profesorado.
Sección Terceira: SEMINARIO/DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN
Art. 107. - Seminario de Relixión
É o órgano que coordina e orienta a Formación Relixiosa no Centro.

Art. 108. - Composición
Está formado por:
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1. Coordinador de Pastoral.
2. Profesores de Relixión.
Art. 109. - Competencias
Son competencias do Seminario:
a)

Coordinar a elaboración dos currículos da área para cada curso, garantindo a coherencia na programación vertical da área.
b) Propoñer ao Claustro criterios de avaliación respecto da Área de Relixión.
c) Colaborar na selección dos materiais curriculares.
d) Propoñer iniciativas e experiencias pedagóxicas e didácticas en relación coa súa
área.
e) Actuar en colaboración co equipo de Pastoral no que se refire ás actividades pastorais da acción educativa.

Sección Cuarta: OUTROS SEMINARIOS/DEPARTAMENTOS
Art. 110. - Composición e Configuración
1. O Seminario é o grupo dos profesores que imparten unha área ou materia, ou un conxunto
destas no centro.
2. A creación e modificación dos Seminarios/Departamentos compete ao Director Pedagóxico
de acordo co Director Titular.
Art. 111. - Competencias
Son competencias do Departamento:
a)

Coordinar a elaboración dos currículos da área para cada curso, garantindo a coherencia na programación vertical da área.
b) Propoñer ao Claustro criterios de avaliación respecto da súa área.
c) Colaborar na selección dos materiais curriculares.
d) Colaborar na elaboración dos proxectos, adaptacións e diversificacións curriculares.
e) Propoñer iniciativas e experiencias pedagóxicas e didácticas en relación coa súa
área.
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TÍTULO V
ALTERACIÓN DA CONVIVENCIA
CAPÍTULO I. NORMAS XERAIS

Art. 112. - Valor da convivencia
A axeitada convivencia no Centro é unha condición indispensable para a progresiva maduración dos distintos membros da Comunidade Educativa ʊen especial dos alumnosʊ e daquela
no seu conxunto e, conseguintemente, para a consecución dos obxectivos do Carácter Propio
do Centro.

Art. 113. - Alteración e corrección
1. Alteran a convivencia do Centro os membros da Comunidade Educativa que, por acción ou
omisión, vulneran as normas de convivencia sinaladas no presente Regulamento.
2. Os que alteren a convivencia serán corrixidos conforme aos medios e procedementos que
sinalan a lexislación vixente e o presente Regulamento.
3. Ao inicio de cada curso escolar, poderanse establecer normas de convivencia específicas
en desenvolvemento das xerais consideradas no Artigo 13.2. do presente Regulamento, que
serán incorporadas como Anexo deste documento.

CAPÍTULO II. ALUMNOS

Art. 114. - Criterios de corrección
1. Na corrección dos alumnos que alteren a convivencia teranse en conta os seguintes
criterios:
a)
b)
c)
d)
e)

A idade, situación persoal, familiar e social do alumno.
A valoración educativa da alteración.
O carácter educativo e recuperador, non meramente sancionador, da corrección.
A proporcionalidade da corrección.
A forma en que a alteración afecta aos obxectivos fundamentais do Proxecto Educativo e da Programación Xeral Anual do Centro.

2. En ningún caso o procedemento de corrección poderá afectar ao dereito á intimidade e dignidade do alumno.
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Art. 115. - Cualificación da alteración da convivencia
1. As alteracións da convivencia poderán ser leves, menos graves e graves.
2. Son alteracións leves da convivencia aquelas que vulneren as normas de convivencia e non
están cualificadas no presente Regulamento ou na lexislación aplicable como graves.

Art. 116. - Gradación das correccións
Aos efectos da gradación das correccións:
1. Son circunstancias paliativas:
a)
b)
c)
d)

O recoñecemento espontáneo da conduta incorrecta.
A falta de intencionalidade.
A observancia dunha conduta habitual positivamente favorecedora da convivencia.
Aquelas outras que estableza a lexislación vixente.

2. Son circunstancias acentuantes:
a) A premeditación e a reiteración.
b) O dano, aldraxe ou ofensa aos compañeiros de menor idade ou aos recén incorporados ao Centro.
c) Calquera acto que entrañe ou fomente a violencia, a discriminación, o racismo, a xenofobia ou o menoscabo dos principios do Carácter Propio ou do Proxecto Educativo.
d) Aquelas outras que estableza a lexislación vixente.

Sección Primeira: ALTERACIÓNS LEVES DA CONVIVENCIA
Art. 117. - Cualificación
Son alteracións leves da convivencia:
a) As accións ou omisións leves contrarias ao Carácter Propio do Centro.
b) Faltas de consideración, cualificadas como leves, aos profesores, aos compañeiros
ou a outros membros do Centro.
c) Alteracións leves do traballo na aula ou en calquera actividade docente que non
cheguen a condicionar o normal desenvolvemento destas.
d) Chegar tarde á clase ou a calquera outra actividade docente sen motivo xustificado.
e) Non coidar axeitadamente o material escolar.
f) Presentarse na clase sen todo o material necesario para o seu desenvolvemento.
g) Non mostrar interese en realización das actividades propostas polos profesores.
h) A utilización de móbiles, cámaras de fotos ou outros aparatos electrónicos no recinto escolar.
i) Non manter unha actitude correcta e adecuada durante a clase.
j) Non vir ao colexio vestido de forma axeitada.
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Art. 118. - Corrección
As alteracións leves reflectiranse no caderno do profesor/titor e serán corrixidas mediante:
a) Amoestación privada, verbal ou escrita.
b) No caso de que estas alteracións se repitan varias veces dentro dunha mesma avaliación, o titor, oído o alumno, daraas a coñecer aos pais mediante unha entrevista
da que quedará constancia no rexistro correspondente.
Art. 119. - Órgano competente
Compete impoñer as correccións enumeradas no artigo anterior ao profesor correspondente
que informará o titor en caso de que se repitan as faltas.
Sección Segunda: ALTERACIÓNS MENOS GRAVES DA CONVIVENCIA

Art. 120. - Cualificación
Son alteracións menos graves da convivencia:
a) As accións ou omisións menos graves contrarias ao Carácter Propio do Centro.
b) Os actos de indisciplina ou ofensas menos graves contra os membros da Comunidade Educativa.
c) A agresión física ou moral ou a discriminación non graves contra os demais membros
da Comunidade Educativa, ou contra outras persoas que se relacionen co Centro.
d) As actuacións prexudiciais menos graves para a saúde, a integridade persoal e a
moralidade dos membros da Comunidade Educativa do Centro, ou a incitación a estas.
e) Os danos menos graves causados por uso indebido ou intencionadamente nos locais, material ou documentos do Centro, nos bens doutros membros da Comunidade
Educativa ou nas instalacións ou pertenzas das persoas ou institucións coas que se
relacione o Centro.
f) Os actos inxustificados que perturben de forma non grave o normal desenvolvemento das actividades do Centro.
g) A reiteración nun mesmo curso escolar de condutas que alteren levemente a convivencia.
h) A falta de asistencia a clase sen causa xustificada.
Art. 121. - Corrección
1. As alteracións menos graves da convivencia poderán ser corrixidas mediante:
a) Amoestación privada ou pública.
b) Realización de traballos específicos en horario non lectivo.
c) Realización de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades
do Centro.
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d) Realización de tarefas dirixidas a reparar o dano causado ás instalacións ou ao material do Centro ou ás pertenzas doutros membros da Comunidade Educativa, ou ás
instalacións ou pertenzas das persoas ou institucións coas que se relacione o Centro.
e) Suspensión da participación nas actividades escolares complementarias, nas actividades extraescolares ou noutras actividades realizadas polo Centro.
f) Suspensión da asistencia a determinadas clases por un prazo máximo de tres días.
g) Suspensión do dereito de asistencia ao Centro por un prazo máximo de tres días.
2. Durante o período que duren as correccións sinaladas nos parágrafos f) e g) do número anterior, o alumno deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción do proceso formativo.
Art. 122. - Órgano competente
1. Compete impoñer as correccións enumeradas no artigo anterior:
a) Ao profesor: as sinaladas nas letras a), b).
b) Ao titor: a sinalada na letra c).
c) Ao Xefe de Estudios, co visto bo do Director Pedagóxico, ou ao Director Pedagóxico: as sinaladas na letras d), e), f), g), oído o titor e o alumno (ou os seus pais ou
representantes legais, se é menor de idade), nunha comparecencia da que quedará
constancia por escrito.
2. Na imposición destas correccións será oído o alumno. Ademais serán oídos os pais dos
alumnos menores nas correccións sinaladas nas letras f), g), h) e i).
3. Independentemente da corrección aplicada a unha falta "menos grave", o profesor que a
presencie exporá por escrito ante o titor a descrición do acontecido e comunicarase aos pais.
Se un alumno acumula tres destas faltas nun mesmo curso, o titor chamará os pais a unha entrevista da que quedará constancia por escrito. No caso de que o alumno cometa unha cuarta
falta "menos grave" no mesmo curso, o Director Pedagóxico porase en contacto cos pais para
poñer no seu coñecemento que unha nova falta "menos grave" se converterá, por acumulación
coas anteriores, nunha falta "grave" e se iniciará un expediente.

Sección Terceira: ALTERACIÓNS GRAVES DA CONVIVENCIA
Art. 123. - Cualificación
Son alteracións graves da convivencia:
a) As accións ou omisións gravemente contrarias ao Carácter Propio do Centro.
b) Os actos de indisciplina, aldraxe ou ofensas graves contra os membros da Comunidade Educativa.
c) A agresión grave física ou moral e a discriminación grave contra os demais membros da Comunidade Educativa, ou doutras persoas que se relacionen co Centro.
d) As actuacións prexudiciais para a saúde, a integridade persoal e a moralidade dos
membros da Comunidade Educativa do Centro, ou a incitación a estas.
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e)

A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación ou subtracción de documentos académicos.
f) Os danos graves causados por uso indebido ou intencionadamente nos locais, material ou documentos do Centro, nos bens doutros membros da Comunidade Educativa ou nas instalacións ou pertenzas das institucións coas que se relacione o Centro.
g) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das
actividades do Centro.
h) A reiteración nun mesmo curso escolar de condutas que alteren de forma menos
grave a convivencia.
i) O incumprimento das correccións impostas.
j) Aquelas que se cualifiquen como tales pola lexislación vixente.
Art. 124. - Corrección
1. As alteracións graves da convivencia poderán ser corrixidas mediante:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Realización de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades
do Centro, en horario non lectivo.
Realización de tarefas dirixidas a reparar o dano causado ás instalacións ou ao material do Centro ou ás pertenzas doutros membros da Comunidade Educativa, ou ás
instalacións ou pertenzas das institucións coas que relaciónese o Centro, en horario
non lectivo.
Suspensión da participación nas actividades escolares complementarias, nas actividades extraescolares ou noutras actividades realizadas polo Centro.
Suspensión da participación nos servizos complementarios do Centro.
Suspensión da asistencia a determinadas clases por un período superior a cinco días
e inferior a dúas semanas.
Suspensión do dereito de asistencia ao Centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes.
Cambio de Centro.
Aquelas outras que determine a lexislación vixente.

2. Durante o período que duren as correccións sinaladas nos parágrafos e) e f) do número anterior, o alumno deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción do proceso formativo.
Art. 125. - Órgano competente
1. Compete impoñer as correccións enumeradas no artigo anterior ao Director Pedagóxico.
2. A imposición das correccións por faltas graves realizarase conforme ao procedemento que
establece a lexislación vixente.
3. Para os efectos da avaliación e promoción do alumnado, cada Centro fixará un número máximo de faltas de asistencia por curso ou materia, sen prexuízo das correccións fixadas pola
lexislación vixente.
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4. Todas as correccións contempladas para faltas graves nesta sección irán necesariamente
acompañadas da instrución dun expediente, de acordo á lexislación vixente.
CAPÍTULO III. PROCEDEMENTO CONCILIADO PARA A RESOLUCIÓN DE
CONFLITOS
Art. 126. - Valor da resolución conciliada
De conformidade cos principios inspiradores do Carácter propio e Proxecto educativo de Centro, procurarase a resolución conciliada das alteracións graves de convivencia, co fin de evitar, sempre que sexa posible, a incoación de expedientes disciplinarios, buscando a función
educativa e reparadora de todo proceso corrector.

Art. 127. - Principios básicos
Para levar a cabo a resolución conciliada será necesaria que o alumno (ou os seus pais ou representantes legais, se o alumno é menor de idade) acepten esta fórmula de resolución e comprometan a cumprir as medidas acordadas.
Art. 128. - Reunión conciliadora
Para chegar a unha solución conciliada que evite a tramitación dun expediente sancionador,
será imprescindible a celebración dunha reunión previamente convocada, con asistencia do
Director Pedagóxico, profesor-titor do alumno, o propio alumno (ou os seus pais ou representantes legais, se o alumno é menor de idade).
En todo caso, se o alumno é menor de idade, o Director Pedagóxico e profesor-titor escoitarano con carácter previo, para coñecer o seu relato dos feitos.
Art. 129. - Acordo escrito
Deixarase constancia do acordo nun documento escrito que deberá incluír, polo menos, os
seguintes extremos: feitos ou condutas imputadas ao alumno, corrección que se impón, aceptación expresa por parte do alumno (ou os seus pais ou representantes legais), data de inicio
dos efectos da corrección e sinatura dos asistentes.

CAPÍTULO IV. OUTROS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA
Art. 130. - Correccións
1. Sen prexuízo da regulación que se deriva do réxime específico da relación dos distintos
membros da Comunidade Educativa coa Entidade Titular do Centro (laboral, civil, mercantil,
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canónica, etc.), a alteración da convivencia destes membros da Comunidade Educativa poderá
ser corrixida pola Entidade Titular do Centro con:
a) Amoestación privada.
b) Amoestación pública.
c) Limitación de acceso a instalacións, actividades e servizos do Centro.
2. As correccións impostas aos pais de alumnos requirirán a aprobación do Consello Escolar
ou do Equipo Directivo, segundo a lexislación.

TÍTULO VI
RECLAMACIÓN DE CUALIFICACIÓNS
Art. 131. - Obxecto da reclamación
Os alumnos ou os seus pais ou representantes legais poderán reclamar contra as decisións e
cualificacións que, como resultado do proceso de avaliación, se adopten ao finalizar un ciclo
ou curso, de acordo á lexislación vixente.
Art. 132. - Motivos de impugnación
A reclamación só poderá basearse nalgún dos seguintes motivos:
a)

Inadecuación da proba proposta ao alumno en relación cos obxectivos ou contidos
da área ou materia sometida a avaliación e co nivel previsto na programación.
b) Incorrecta aplicación dos criterios de cualificación establecidos na programación
didáctica.

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
Primeira. - Referencia
1. A normativa de convivencia sinalada no presente Regulamento de Réxime Interno debe ter
en conta a lexislación estatal e autonómica.
Segunda. - Relacións laborais
Sen prexuízo do sinalado no presente Regulamento, as relacións laborais entre a Entidade
Titular e o persoal contratado regularanse pola súa normativa específica.
Igualmente rexerase pola súa normativa específica a representación dos traballadores na empresa.
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Terceira. - Persoal relixioso
A aplicación do presente Regulamento ao persoal relixioso destinado no Centro terá en conta
o seu estatuto específico amparado pola Constitución, os Acordos entre os Estados e a Santa
Sé e a Lei Orgánica de Liberdade Relixiosa.
Cuarta. - Amigos do Centro
Os Amigos do Centro son as persoas que, voluntariamente, colaboran na consecución dos
obxectivos educativos do Centro, na mellora dos seus recursos materiais ou na relación do
Centro co seu ámbito.
Quinta. - Renovación do Consello Escolar
A constitución e renovación do Consello Escolar producirase conforme ao procedemento que
determine a Entidade Titular do Centro, de acordo coa lexislación vixente.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogado o anterior Regulamento de Réxime Interno do Centro.

DISPOSICIÓNS FINAIS
Primeira. - Modificación do Regulamento
A modificación do presente Regulamento compete á Entidade Titular do Centro, que deberá
sometela á aprobación do Consello Escolar no que afecte ás devanditas ensinanzas, segundo a
lexislación estatal e autonómica.

Segunda. - Entrada en vigor
O presente Regulamento entra en vigor o día 30 de xaneiro de 2013, unha vez aprobado polo
Consello Escolar, a proposta da Entidade Titular.
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