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1. IDENTIDADE E OBXECTIVOS  

O noso colexio é un Centro católico que a Igrexa ofrece á sociedade para promover a formación 

integral dos seus alumnos, segundo o estilo de Marcelino Champagnat. En consecuencia: 

• Trata de educar de acordo cunha concepción cristiá do home, da vida e do mundo. 

• Quere ofrecer un grao de instrucción e educación de calidade, nun clima de colaboración e 

apertura. 

• Axuda a desenvolver, ademais das posibilidades intelectuais do alumno, as súas cualidades 

físicas, a súa maduración afectiva e a súa dimensión social. 

• Fomenta a medra das dimensións ética e transcendente da persoa acentuando valores como 

a familia, a liberdade, o sentido crítico, a participación, a convivencia e a paz. 

• Favorece a síntese e a coherencia entre a fe e a cultura. 

• Imparte o ensino relixioso segundo as orientacións da Igrexa católica. 

• Programa e desenvolve procesos catequéticos e de expresión de fe, no marco do respecto e a 

liberdade. 

• Estimula a presencia renovadora na sociedade para conseguir que sexa mais humana e xusta, 

dentro do sentido cristián da vida 

• Enraízase na realidade cultural e social de Galicia, descubrindo e valorando as súas 

características propias. 

 

 

2. COLABORACIÓN. CORRESPONSABILIDADE 

O noso Colexio constitúese en Comunidade Educativa, porque a tarefa da educación require a 

aportación coordinada de todas as persoas que interveñen nela: Entidade titular, alumnas e alumnos, 

consello escolar, profesores, nais e pais de alumnos e persoal administrativo e de servicios. 

A Entidade titular é o Instituto dos Irmáns Maristas. Dirixe o Centro, define e mantén os 

principios que configuran o tipo de educación, así como os criterios que garanten a fidelidade aos 

mesmos. 

Os alumnos e alumnas son suxeitos responsables da súa propia formación. Interveñen 

activamente na vida do Centro segundo as esixencias da súa idade. 

Os profesores e profesoras son os principias educadores dos alumnos e alumnas, en 

coherencia co carácter propio e en labor de equipo, participando e colaborando na elaboración e 

seguimento do Proxecto Educativo. Interveñen na xestión do Colexio a través dos órganos de goberno. 

Os pais, nais ou titores son os primeiros responsables da educación dos seus fillos.Emprestan 

o seu apoio e colaboración na tarefa educativa colexial. 

O persoal administrativo e de servicios, así como os demais colaboradores, fan posible e mais 

eficaz a acción educativa desde as súas respectivas responsabilidades. 
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3.ESTILO EDUCATIVO 

O noso Colexio, fiel á tradición marista, pretende formar "bos cristiáns e honrados cidadáns". 

Afrontamos esta tarefa cun estilo educativo no que os riscos máis característicos marcan a nosa 

pedagoxía. 

Presentamos a MARÍA como modelo de educadores e educandos na súa predilección polo 

sinxeleza, o traballo e a vida de familia. 

Damos á presencia do educador un valor esencial no proceso de madurez do alumno; 

presencia que é cercanía, acompañamento, entrega persoal do tempo, cordialidade... 

Tentamos unha educación persoal que cre o ambiente humano que favorece a madurez 

individual e atendemos preferentemente aos alumnos que se atopan en maior dificultade. 

Optamos e nos comprometemos con valores evanxélicos que transforman a nosa sociedade e 

a nosa vida. 

Desenvolvemos unha metodoloxía aberta e flexible que incorpora as innovacións didácticas que 

melloran a calidade educativa. 

Procuramos que cada un desenvolva á máxima as súas capacidades e insistimos de forma 

especial na laboriosidade, o sentido práctico e a constancia. 

Proxectamos a nosa acción educativa máis alá da aula e do horario lectivo a través de 

actividades complementarias e extraescolares, abrindo o Colexio á vida e ó entorno. 

 

4.ORGANIZACIÓN E XESTIÓN 

O modelo de educación que o noso Colexio ofrece ás familias e ós alumnos implica unha 

aportación coordinada de todos para conseguir os obxectivos propostos. 

Isto supón que: 

Os esforzos e as ilusións da Comunidade Educativa converxen no obxectivo prioritario: a 

educación integral dos alumnos. 

Dáse preferencia aos intereses comúns sobre os particulares. 

As canles polos que se fai posible o funcionamento do Centro son: 

O CONSELLO ESCOLAR, participativo, integrado, consultivo, orientador e decisorio. 

Un EQUIPO DIRECTIVO, catalizador de posibilidades en realidades dentro das súas 

competencias. (Directora/ Xefa de Estudos infantil e Primaria, Xefa de Estudos ESO, Coordinadora do 

EAL (Equipo de animación local e Coordinador de calidade) 

O CLAUSTRO DE PROFESORES, interesado nos xeitos pedagóxico-docentes. 

Organización de EQUIPOS e COMISIÓNS que son: 

• Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

• Equipo de animación local.    

• Departamento de Orientación. 

• Equipo de Solidaridade. 

• Equipo Cultural (+ EDL)  

• Equipo do Movemento Xuvenil Marcha. 

• Equipo de Ensinanza Relixiosa Escolar. 

• Equipo de Deportes. 
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• Equipo de Comunicación e TIC.   

Mais a baixo se expoñen as diferentes programación anuais destes grupos de traballo e 

comisión. 

O P.A.S.  participativo e eficaz. 

A A.M.P.A., colaboradora e suscitadora de iniciativas educativas, no marco dos seus estatutos. 

No noso modelo organizativo, a participación de todos constitúe unha actitude esencial e 

procura que se asuman compromisos nos niveis en que cada un deba facelo; que se respecten todas 

as competencias; que cada un poida facerse presente nos medios de xestión e goberno; e que as 

accións se leven a cabo con unha perspectiva global e de conxunto. 

 

5.OBXECTIVOS DO CENTRO 

O obxectivo xeral é conseguir que os alumnos e alumnas desenvolvan os seus valores humanos 

e cristiáns ata chegar a sentirse e ser homes libres capaces de: 

➢ Integrarse no mundo encarnando o sentido cristián do home e da vida. 

➢ Aceptar, con lucida responsabilidade, a persoa de Cristo e o seu Evanxelio. 

 

Para conseguir estes obxectivos, propoñémonos: 

• Propiciar a iniciativa e creatividade do alumnado. 

• Potenciar ó máximo a súa capacidade de traballo, atendendo á diversidade de ritmos e 

apoiando aos que atopan máis dificultades. 

• Educar, ó seu nivel, o sentido crítico do alumnado. 

• Desenvolver a súa capacidade de diálogo. 

• Axudarlles a descubrir e cultivar as súas aptitudes persoais. 

• Desenvolver a súa capacidade de acollida a todos os homes, nenos e nenas, por encima de 

intereses particulares ou de grupo. 

• Proporcionarlles unha instrucción relixiosa seria e actualizada. 

• Despertar no alumnado a descuberta da Fe e favorecer a medra nela. 

• Proferirlles á Virxe María como Nai e Modelo do cristián. 

• Un Centro aberto ó entorno e a outros Centros Educativos e escolares. 

• Potenciar o uso da lingua e cultura galega. 
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6. ORGANIZACIÓN DO CENTRO 

 

O Colexio Marista SANTA MARÍA ten autorización para funcionar con 3 unidades de E. Infantil, 

6 unidades de E.P. e 4 unidades de E.S.O. 

Para este curso 20-21, o horario será o seguinte:  

 

HORARIOS: 

 

Etapa Hora de entrada Hora de saída 

Educación Infantil 09:25h 14:15h 

Educación Primaria 09:15h 14:25h 

Educación Secundaria 08:30h 14:30h 

        Secundaria ademais, os luns pola tarde accede ás 16:10h e sae ás 18:00h. 

 

AVALIACIÓNS: 

 

 INFANTIL PRIMARIA SECUNDARIA 

PRIMEIRA 15 de decembro 16 e 17 de decembro 18 de decembro 

SEGUNDA 18 de marzo 22 e 23 de marzo 14 de marzo 

TERCEIRA 15 de xuño 16 e 17 de xuño 8 de xuño 

FINAL 15 de xuño 16 e 17 de xuño 23 de xuño 

 

 

EXTRAORDINARIA DE MATERIAS PENDENTES CURSOS ANTERIORES ESO:  

DURANTE O MES DE MAIO ( PUBLICASE CALENDARIO PROBAS) 
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7.  ORGANIZACIÓN DO PROFESORADO 

TITOR/A DE 4º INFANTIL Dª. Mª BEGOÑA RODRÍGUEZ PÉREZ 

TITOR/A DE 5º INFANTIL Dª. ISABEL GARCÍA RODRÍGUEZ   

TITOR/A DE 6º INFANTIL Dª. PATRICIA BUGARIN ANTELO 

TITOR/A DE 1º PRIMARIA Dª ELINA FREIRIA SOUSA  

TITOR/A DE 2º PRIMARIA Dª ROSA Mª FERNÁNDEZ HERMIDA 

TITOR/A DE 3º PRIMARIA D. JORGE ÁLVAREZ SENRA 

TITOR/A DE 4º PRIMARIA D. LUIS J. BUGARÍN VÁZQUEZ 

TITOR/A DE 5º PRIMARIA Dª SONIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  

TITOR/A DE 6º PRIMARIA Dª NURIA BUJÁN GARRIDO 

TITOR/A DE 1º SECUNDARIA Dª INMACULADA GONZÁLEZ SOUTELO 

TITOR/A DE 2º SECUNDARIA Dª ANA ISABEL ÁLVAREZ ALONSO 

TITOR/A DE 3º SECUNDARIA D. JUAN CARLOS PÉREZ VILA  

TITOR/A DE 4º SECUNDARIA Dª BEATRIZ TRONCOSO LORENZO 

PROFESORES DE PRIMARIA Dª PAULA ALONSO NOVOA 

Dª MARIA ROSA ANTÓN LORENZO 

D. ROBERTO DIEZ SANCHO 

Dª MONTSERRAT BROULLÓN FONSECA 

PROFESORES DE SECUNDARIA Dª. Mª DEL VALLE MARTÍNEZ PEREIRA D. 
JOSÉ ANTONIO SOUTELO MUÑOZ 

Dª. INÉS RAMOS SEVES 

D. ROBERTO DÍEZ SANCHO 

Dª ROSA REY COTO 

Dª Mª ROSA ANTÓN LORENZO 

ORIENTADORA ESCOLAR Dª. Mª DEL VALLE MARTÍNEZ PEREIRA 

Dª Mª ROSA ANTÓN LORENZO 

PROFESOR DE AUDICIÓN E LINGUAXE D. ROBERTO DIEZ SANCHO 

PROFESORA DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA Dª MONTSERRAT BROULLÓN FONSECA 

XEFATURA DE ESTUDOS ESO Dª INÉS RAMOS SEVES 

XEFATURA DE ESTUDOS INF.E PRIMARIA D. LUIS J. BUGARÍN VÁZQUEZ 

ADMINISTRACIÓN Dª CRISTINA FERNÁNDEZ ASENSIO 

SECRETARÍA D. JUAN CARLOS PÉREZ VILA 

DIRECCIÓN  D. ROBERTO DÍEZ SANCHO  

 

FORMACIÓN DO PROFESORADO: Todos os martes de 17.00 A 19,00h 
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8.- ACCIÓN TITORIAL 

a) Nivel de profesores:  

O seguimento dos equipos do Consello de Misión, o EAP e o EGO (Animación Provincial e 

Xestión de Obras) da Provincia Marista de Compostela se materializa en dúas sesións durante o curso 

para todo o Claustro.   

Seguimos apostando polo novo modelo educativo: cultivo da interioridade, metodoloxías 

activas e solidaridad,ao que seguiremos dedicando parte da formación do claustro. 

 

b) Nivel alumnos: 

• Titoría diaria, traballando os valores propostos no Proxecto Curricular. 

• Seguimento individual dos alumnos e alumnas. 

• Recollida e rexistro de información de cada alumno/a. 

• Observación e atención ó comportamento do grupo, para coñecer as súas     características, 

dificultades, necesidades.. 

• Titoría semanal dunha hora en E.S.O. 

• Insistindo este curso na confección do P.A.T.,  dentro do desenvolvemento integral da 

persoa no xeito de APRENDER A SER, no relativo a educación emocional e interioridade. 

 

c) Nivel pais: 

- Reunións xerais e por cursos: estáblecense tres sesións formativas con pais/nais en cada 

grupo-aula coa temática que se recolle a continuación planificada por cada titor/a e co asesoramento 

e axuda do Equipo de Animación Local. A Primeira e común para todos os curso e ten lugar a 

continuación da reunión xeral de pais/nais programada para os días 16 ( E.I), 18 (E.P) e 24 (ESO) de 

setembro seguindo este esquema . As demáis sesión virán reflexadas no Plan de acción titorial de cada 

mestre.  

1º titoría grupal coas familias: 

• - Explicación da programación: cada trimestre. 

• - Información sobre o proceso de avaliación. 

• - Orientación sobre algúns temas relacionados cos seus fillos, como: 

• .Traballo persoal, lugar apropiado... 

• .Tempo libre... 

• .Descanso... 

• ·Vestiario de asistencia a clase... 

•  Entrevistas individuais solicitadas polos pais ou pola profesora ou o profesor. 
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d) Nivel titores e de etapas: 

- Os profesores de cada etapa, para 

- organizar e coordinar actividades, visitas... 

- transmitir información sobre alumnos/as... 

- buscar apoios e colaboración 

- revisar obxectivos. 

 

9.- ORGANIZACIÓN DO ALUMNAD0                                 

 

INFANTIL 

4º EI 22 alumnos/as 

5º EI 22 alumnos/as 

6º EI 16 alumnos/as 

PRIMARIA 

1º EP 20 alumnos/as 

2º EP 26 alumnos/as 

3º EP 23 alumnos/as 

4º EP 23 alumnos/as 

5º EP 24 alumnos/as 

6º EP 25 alumnos/as 

SECUNDARIA 

1º ESO 30 alumnos/as 

2º ESO 29 alumnos/as 

3º ESO 28 alumnos/as 

4º ESO 30 alumnos/as 
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10.- NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
 
       NORMATIVA XERAL DO CENTRO 
 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN XERAIS DE CENTRO 

 
AUSENCIAS E 

RETRASOS 

As ausencias deben ser xustificadas por escrito polos pais/titores legais 
empregando o formato que se entrega na reunión de principio de curso, 
naqueles casos que as familias xustifiquen telefonicamente a ausencia 
ou retraso este sistema xa será válido como xustificante. 

As ausencias serán recollidas polo titor/a a primeira hora, cubríndose o 
rexistro da aula e enviando a portería o aviso das ausencias. Ao rematar 
ao amañecer. 

O titor/a deberá recollerá ao final da semana as ausencias e retrasos na 
plataforma de comunicación 

Cando un alumno/a chegue tarde terá que pasar pola portería antes de 
ir a clase 

ADMINISTRACIÓN 
MEDICAMENTOS 

O centro escolar non administrará medicamentos por norma xeral, salvo 
que a familia cubra a autorización pertinente en portería. 

SAIDAS DO 
CENTRO EN CASO 
DE ENFERMIDADE 

As familias recollerán ao seu fillo/a na portería do centro. 

Encherase e asinarase o rexistro de recollida no centro 

Será a persoa encargada da portería a que pasará polas clases a avisar ao 
alumno/a da chegada da súa familia. 

SAÍDAS E 
ENTRADAS DAS 

FAMILIAS AO 
CENTRO ESCOLAR 

As familias de infantil e 1º e 2º de primaria recollerán ao alumnado no 
entorno do pavillón seguindo o protocolo COVID-19. 

As familias como norma xeral non poderán acceder co coche ao centro 

Aquelas familias con circunstancias especiais deben pasar pola dirección 
do centro para solicitar o permiso de entrada no centro. Este renovarase 
anualmente a comezo do curso. 

Aquelas familias as que se lle permite acceder ao centro en coche  
acompañarán ao seu fillo a portería se é fora de horario ou según o 
acordado coa dirección do centro. 

CELEBRACIÓN DE 
CUMPREANOS 

Non poderán repartirse doces nin caramelos nas aulas debido a situación 
da COVID-19. 

ENTRADA E SAÍDA 
DO ALUMNADO 

DO CENTRO 

A entrada e saída do alumnado do centro seguirá o establecido no plan 
de adaptación ao COVID-19 do centro. 

ORGANIZACIÓN 
DO TEMPO DE 

RECREO 

A organización do tempo de recreso seguirá o establecido no plan de 
adaptación ao COVID-19 do centro. 

 
ORDEN E LIMPEZA 

Ao finalizar as clases quedará todo recollido e posto no seu lugar,(xa 
sexan libros como material funxible ou individual e o ordenador quedará 
apagado. No recreo será o mestre que teña clase antes o encargado de 
apagar o proxector. Ademais subiranse as cadeiras. Será responsable 
desta labor o profesor que teña a última clase co grupo. 
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En caso de algún desperfecto ou aviría na aula (luz-persianas) o mestre 
que detecte o problema notificarallo o titor da clase para o seu 
coñecemento e ao administrador para o seu arranxo 

Cada profesor deberá deixar recollida a súa clase e deixar a lousa de clase 
limpa. 

Ademáis destas normas, seguiránse as establecidas no plan de 
adaptación ao COVID-19 do centro. 

 
AUTORIZACIÓN 
DAS FAMILIAS 

PARA AS SAÍDAS 

No formulario de inicio de curso as familias asinarán unha autorización 
xeral para aquelas saídas complementarias que se realicen dentro do 
concello. 

Para o resto de actividades complementarias se lle enviará unha 
autorización específica 

Aqueles alumnos que non asistan a ditas actividades terán a obriga de 
asistir ao centro e cada mestre deixaralle tarefa para realizar na orden 
do horario dese día. 

 
ATENCIÓN AS 

FAMILIAS 

Por norma xeral so se atenderá as familias con cita previa, para cousas 
puntuais deben dirixirse a portería quen pasará recado ao mestre 
interesado. En casos urxentes, excepcionais ou graves será o mestre o 
que decida se atendelo no momento, pero sempre en privado nun 
recibidor. 
Seguirase o establecido no plan de adaptación ao COVID-19 do centro. 

Os titores teñen a obriga de entrevistarse con todas as familias no 
primeiro trimestre e ao menos unha segunda vez ao longo do curso. Co 
alumnado con n.e.a.e. a entrevista debe ser trimestral. 

Todas as entrevistas mantidas cas familias deben ser rexistradas en 
LCibérica a maior brevidade. 
Cando se recollan en Lciberica determinarase: Asistentes (especificarase 
o nome dos mestres que asisten)- Temas tratados-Acordos 

BIBLIOTECA DO 
CENTRO 

A Biblioteca de centro ábrese tres horas á semana para atención de 
alumnado que precisa servizo de estudo guiado dos curso de 3º a 6º de 
educación primaria. 

USO DO MÓVIL 

Por norma xeral non se pode usar o móbil no centro 

No caso de non cumprir a norma quitaráselle o  móbil ao alumno e 
entregaráselle ao xefe de estudios notificándolle a este o uso que lle 
estaba dando. Será o xefe de estudos quen chame a familia para que o 
recolla no mesmo día e así mesmo rexistre a incidencia na plataforma de 
comunicación do centro. 

Poderá utilizar o móbil para algunha actividade académica sempre que o 
profesor avise con antelación as familias. 

APERTURA DUN 
INFORME DE 

CONVIVENCIA E 
INCIDENCIAS 

DISCIPLINARIAS 

As incidencias disciplinarias serán rexistradas polo mestre que as abra en 
Lciberica 

Ese mestre terá que notificarllo aos pais e titor a través dun comunicado 

Será o titor o encargado de controlar regularmente o número de 
incidencias disciplinarias da súa titoría, para tomar as medidas oportunas 
de prevención (titorías cos alumnos, familias …) 
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Cando un alumno acumule tres incidencias disciplinarias será motivo da 
apertura dun informe de convivencia. O  mestre que  cubra a terceira 
incidencia disciplinaria será o encargado de abrir o informe de 
convivencia.  Terá que notificarllo ao titor, xefe de estudos e familia. 

Este mestre convocará á familia e el e o xefe de estudos entregaranlle a 
esta a notificación da sanción imposta para a súa sinatura e arquivo. O 
informe de convivencia gardarase en formato dixital na carpeta do 
alumno. A folla orixinal asinada polos pais será arquivada pola xefatura 
de estudos.  

 
SAÍDAS 

COMPLEMEN-
TARIAS 

O mestre encargado de realizar a actividade será o que elabore a circular 
de entrega as familias e realice as fotocopias oportunas. Unha copia da 
circular debe ser entregada en portería. Nesta circular especificarase si é 
necesario levar o chandal do colexio ou non. 

Os alumnos que non participen da actividade terán que asistir a clase 
obrigatoriamente 

En caso de ser necesario o uso do transporte escolar notificarase ao 
administrador do centro o nº de alumnos, data e destino para que 
solicite presuposto do mesmo.  

Unha vez finalizada a actividade o mestre encargado debe cubrir no 
servidor-pat-actividades complementarias a avaliación da mesma 

USO DO PAVILLÓN  
E DA FINCA TRAS 

O FIN DA 
XORNADA 
ESCOLAR 

Este ano non se poderán utilizar as instalacións foras das actividades 
organizadas xa sexan lectivas, estraescolares o relacionadas coa 
programación xeral anual.  
Esto estará condicionado ao establecido no plan de adaptación ao 
COVID-19 do centro. 

VESTIMENTA 
Diferenciado por etapas nalgúns aspectos.  

Como norma xeral para todo o centro non se traerán equipaxes, 
camisetas ou chándales deportivos de clubs. 

HORARIO DE 
PROFESORES 

O profesorado ao comezo da xornada deberá estar alomenos dez 
minutos antes no centro. 

O profesorado non se ausentarán da clase e deixarán so ao alumnado 
salvo causas moi xustificadas 

USO DA SALA DE 
PROFESORES 

A sala de profesores e un espazo común e de traballo polo tanto debe 
estar o mais ordenada posible. Cada mestre dispón dun casilleiro para 
deixar o material persoal.  

Os avisos mais urxentes ós mestres faranse preferentemente na lousa 
ou no casilleiro si son de xeito persoal. O corcho deixarase para 
informacións, reserva de salas comúns, cursos, ou outros temas de 
interese. 

Os alumnos (incluídos os fillos dos mestres) non deberán entrar nesta 
sala. 

Seguiranse as indicacións recollidas no plan de adaptación ao COVID-19 
do centro. 

USO 
FOTOCOPIADORA 

O alumnado do centro non poderá facer fotocopias persoais no centro, 
salvo autorización do profesorado. 
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USO DO TELÉFONO 
DO COLEXIO 

O alumnado non poderá chamar a casa para informar de que se lles 
esqueceu o material escolar, chándal.., salvo autorización expresa do seu 
mestre ou titor. 

 
 

 NORMAS DE USO DA AULA DE INFORMÁTICA 

A aula de informática do centro é utilizada por moitos alumnos , polo que as seguintes normas teñen 

como finalidade facilitar o uso e protección da mesma. Poñerase o máximo coidado posible no uso 

dos equipos. 

✓ Examinaranse os equipos antes de iniciar e rematar a sesión e no caso de detectar algunha 

deficiencia informarase ó profesor da sala para que sexa solucionada. 

✓ Os ordenadores non teñen dono, así que para facilitar o coñecemento de quén usa un 

ordenador, os alumnos deberán sentarse por orden de lista empezando polo ordenador que 

está á dereita da sala. 

✓ Os alumnos que estean utilizando un ordenador, serán responsables dos posibles desperfectos 

que sufra. 

✓ Aqueles desperfectos nun ordeador ou no mobiliario da aula, causados intencionadamente ou 

polo uso inadecuado, terán a sanción correspondente (*),da mesma maneira que tamén será 

sancionable a modificación da configuración orixinal dos equipos ou programas, pois estas 

modificacións xeran problemas para o seu uso. (*) 

✓ Está prohibido introducir programas, baixalos de internet, visitar páxinas web (sen interese 

didiáctico) ou participar en chats da rede sen autorización do profesor. 

✓ Tamén está prohibido sacar programas ou periféricos dos equipos da aula sen autorización. 

✓ Ao finalizar a sesión a aula debe quedar en perfecto orde co fin de facilitar a súa utilización por 

outros grupos: 

o Por parte do alumnado: 

  Terase que saír dos programas correctamente.  

  Teranse que apagar a pantallas. 

Terase que colocar a cadeira debaixo da mesa do ordenador empregado. 

o Por parte do profesor da aula: 

  Terase que apagar o ordenador do profesor 

  Terase que apagar o SAI (caixiña rectangular ó lado da torre do ordenador) 

  Teranse que baixar os machetes correspondentes a aula de informática no panel 

de control (que está detrás da porta de entrada a aula) 
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 (*) SANCIÓN:Privación do uso da aula de informática entre 15 días e 1 mes, na materia na que 
ocorrera,  realizando as tarefas académicas nesas horas.  
Notificación á familia por escrito, ó xefe de estudos e o director. 
 
 

❑ CRITERIOS TALLERES DE REFORZO NA ESO 

 O número máximo de integrantes dos distintos talleres de reforzo programados para a ESO 

será de 8 alumnos e o número mínimo de 4. 

 Para participar no taller reunirase o conxunto do profesorado e tras a avaliación inicial 

acordarán que alumnos teñen dificultades para participar neles. 

Unha vez elaborado o listado por parte do profesorado enviaráselle á xefatura de estudos. 
Un profesor do departamento será o encargado de facer a carta de autorización e enviarlla ás 
familias. Unha vez recollidos os resgardos entregaránselle á xefatura de estudos para ser 
archivados. 

 
A data de inicio do taller será acordado a inicios de curso na reunión de etapa de secundaria 
tendo que iniciarse ditos talleres despois da reunión de avaliación inicial e a data de finalización 
de talleres será a finais do mes de maio. 

 

 Os requisitos para asistir ó taller de reforzo serán os seguintes: 
✓ Os alumnos que promocionan de 6º de EP a 1º ESO con materias pendentes en 

matemáticas, lingua castelá, lingua galega e inglés formarán parte do taller 
correspondente. 

✓ Os alumnos con necesidades educativas especiais que non reciban apoio por parte do 
Departamento de Orientación nas materias destes talleres e presenten dificultades. 

✓ Os alumnos que se esforcen e traballen diariamente na materia e non acaden os 
obxectivos da materia. 

✓ A revisión dos alumnos que forman parte do taller será trimestral. 
 

 Os motivos polos que se poderá abandonar o taller de reforzo son os seguintes: 
✓ Ter acadados os obxectivos programados da área. 
✓ Non aproveitamento do taller. 
✓ Non cumprir as normas do taller. 

 

 NORMAS DO TALLER 
✓ Asistir con puntualidade e xustificar as faltas de asistencia. 
✓ No caso de que o alumno/a falte en dúas ocasións sen xustificar terá que abandonar o 

taller. NOTA: Considéranse faltas xustificadas as derivadas dunha enfermidade ou unha 
urxencia. 

✓ Asistir ó taller co material, no caso de que o alumno asista en dúas ocasións sen 
material terá que abandonar o taller. 

✓ Incumprir as normas de convivencia do centro implica que se lle aplicarán os mesmos 
criterios de actuación que están recollidos no Plan de Convivencia do colexio. 
 

* Por mor da COVID-19 este ano os talleres son telemáticos. 
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11.- RECURSOS MATERIAIS E ESPACIOS 

• Aula 1....1º de Ensino Primario. 

• Aula 2....2º de Ensino Primario. 

• Aula 3....3º de Ensino Primario. 

• Aula 4....4º de Ensino Primario. 

• Aula 5....5º de Ensino Primario. 

• Aula 6....6º de Ensino Primario. 

• Aula 7....1º E.S.O. 

• Aula 8....2º E.S.O. 

• Aula 9....3º E.S.O. 

• Aula 10 ....4º E.S.O. 

• Aula 11...Infantil 3 anos 

• Aula 12...Infantil 4 anos 

• Aula 13...Infantil 5 anos 

•  Aulas de Informática  

•  Aula de Música e Interioridade. 

• Aula de Expresión Plástica e Tecnoloxía. 

•  Laboratorio Ciencias Naturais.  

•  Secretaría, recepción e recibidores. 

•  Aula de Psicomotricidade 

•  Sala de Profesores. 

•  Sala Titores. 

•  Despachos de dirección, administración e xefatura de Estudios. 

•  Despacho de Orientación 

•   Sala AMPA 

•  Salas Asociación MarCha Tui 

•  Pavillón cuberto para recreo e clase de Ed.Fca. 

•  Servicios hixiénicos para nenos e nenas. 

•  Vestiarios para nenos e nenas. 

•  Salón de actos e capela colexial. 
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• Patios Infantil- Primaria y ESO,  con un entorno naturais. 

• Biblioteca escolar 

• Parque infantil 

+ Biblioteca colexial: 
A partir de 3º de Primaria os alumnos acuden á Biblioteca colexial para retirar 

os libros que desexan ler e levar para casa. Este curso a biblioteca estará aberta de 

martes a venres de 16.00-17.00h. Os luns de 15,00 a 16,00 h. poderán dispor dela os 

alumnos da ESO que teñen xornada escolar de tarde. 

  

+ Outros materiais: 
- propios para a E.F. e psicomotricidade. 

- a expresión plástica. 

- o entretemento. 

- o xogo e deporte. 

- audiovisuais: vídeos, diapositivas, casetes 

  e os seus aparellos correspondentes. Temos dous cañons de proxección mais o seu 

correspondente ordenador en dúas sálas común, salón de actos e sala de música 

ademais de PDI en tódalas clases. 

  

 

12.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Tendo en conta a valoración dos participantes/familias o curso pasado, a oferta de actividades 
extraescolares para este curso é: 
 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

16:00 a 17:00h Robótica Inglés coloquial Kids Abacus Inglés coloquial Patinaxe 

      

 
Estas organízanse e xestiónanse polo colexio, que é quen suscribe o contrato  de servizos coas entidades 
encargadas de desenrolar a actividade.  

As empresas implicadas nas actividades extraescolares son:  
 

 

EXODEGA de Vigo: Inglés coloquial, robótica, kids abacus, patinaxe 

Club A.D. FAMU: Judo  

Fútbol-sala: escuelas Tui fútbol-sala 

Balonmano:club balonmano Tui 
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O Ampa tamén organiza actividades diversas das que se ofrece no centro Disom de Tui e clubes deportivos. 

 

NORMATIVA nas  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

✓ Son de carácter VOLUNTARIO e NON LUCRATIVO 

✓ As normas de conduta das actividades extraescolares rexeranse polas Normas de convivencia do 

Centro. 

✓ As normas de conduta das actividades extraescolares rexeranse polas Normas de convivencia do 

Centro.  

✓ Todo alumno/a que non poda asistir á súa actividade deberá notificalo e, se é posible, con 

antelación. Se de forma ocasional o/a alumno/a debe saír antes da hora, comunicarano mediante 

unha nota asinada polos seus pais ou titores.  

✓ Os nenos de Educación Infantil que realicen extraescolares serán recollidos nas súas aulas polo 

profesor da actividade e, ao rematar a actividade, entregaranos ós seus pais ou persoa autorizada 

no patio. Os de primaria poderán acudir sós.  

✓ Os monitores de actividades extraescolares NON SON RESPONSABLES dos obxectos persoais 

perdidos ou esquecidos.    

✓ A BAIXA dun alumno nunha Actividade Extraescolar deberá comunicarse 10 días antes da 

finalización do mes previo ao que se desexa abandonar a actividade. Notificarase por escrito, en 

man ou vía e-mail, á Dirección do Colexio  dirtui@maristascompostela.org   ç 

 

✓ As inscricións nas Actividades Extraescolares son por meses completos. As empresas encargadas 

das mesmas están autorizadas a cobrar os recibos correspondentes na 1ª semana de cada mes. 

Non se realizarán recibos proporcionais a días inferiores a un mes.  

✓ Se o grupo supera o limite de alumnos, a preferencia a marcará a orden de inscrición.   

✓ A aceptación destas normas de funcionamento é condición necesaria para a realización das  

actividades extraescolares e deberá marcarse dita casilla na folla de inscrición. 

 

SEGURO DE ACCIDENTES 

A tódolos alumnos de Infantil, Primaria y 1º e 2º de ESO ofréceselles unha Póliza de Seguro 

Escolar de Accidentes suscrita coa aseguradora Plus Ultra (GROUPAMA). 

 

Os alumnos de 3º e 4º diso teñen o seguro escolar obligatorio 
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AULA MATINAL:  

- O aula matinal funcionará de 08:00 a 09:15h para as etapas de infantil e primaria. 

- O aforo estará limitado á capacidade da aula.  

- Non haberá reserva de días soltos, debido á situación da COVID-19. 

- O acceso ao aula matinal será de 08:00 a 08:30h. Despois desa hora esperarase ata a entrada 

normal de cada etapa. 

- Para acceder ao aula matinal farase pola porta sur (saía da ESO ao seu patio, ver mapa). 

- O alumnado non pode entrar so no recinto do colexio, sendo preciso que un adulto da unidade 

familiar o acompañe ata a porta de acceso. 

- No caso de haber varias familias farase fila respectando a distancia de seguridade. 

- Esperarase na porta a que a persoa encargada da aula mida a temperatura do alumno/a. 

- Se o/a alumno/a presenta febre ou algúns dos síntomas do COVID-19, non poderá acceder ao 

aula matinal e regresará coa familia para casa e chamará ao seu médico pediatra. (recomendamos 

revisar o cuestionario enviado pola Xunta antes de vir ao colexio cada día). 

- Prezos do servizo: 

o Mes completo: 40€/mes  

o Días soltos: 3,5 €/día 

- Non se reducirá o prezo do mes completo salvo que, por causa xustificada, sexan máis os días 

que non se acudiu ao centro que os que si acudiuse. 

- Non se cobrará por días soltos máis do prezo do mes completo. 

- Para anular un día, é preciso avisar antes das 15:30h do día anterior. Pódese enviar un correo 

electrónico a recepcion@maristastui.org ou chamar ao teléfono do centro. 

- Criterios para a asignación de prazas, no caso de que as solicitudes superen o aforo da aula: 

o Terá prioridade o alumnado que precise o servicio maior número de días á semana. 

o Terán prioridade as familias con maior número de fillos/as que precisen do servizo. 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 

 Ante a crecente demanda de pais e nais,  seguiremos contando coa empresa de catering Arelas 

para este servicio que estará atendido polo seguinte persoal: unha camareira e tres monitoras 

responsables para o bo desenrrolo da actividade e axudar tanto no propio comedor coma no cuidado 

e vixilancia dos nenos. O Prezo fixaxe en 7,60 euros o sevicio diario e 118 euros o servicio mensual.  

O servizo de comedor comenza ao remate da xornada de cada etapa e finaliza as 16.00h. 

 

 

 

NORMATIVA no COMEDOR 

Para usuarios 

As seguintes normas son adicionais ás contidas no Plan de Convivencia, e deben ser respectadas 

polos usuarios do servizo do comedor para o seu mellor funcionamento. O  

mailto:recepcion@maristastui.org
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incumprimento destas se notificará os pais do alumno a través dos J.E. e de persistir na mesma 

actitude se sancionará coa privación temporal ou definitiva do uso do comedor. 

1. Non se pode saír do recinto escolar se non é co permiso escrito dos pais ou titores legais, que 

se entregará á coordinadora de comedor.  Abandonar o recinto escolar sen permiso é falta moi 

grave. 

2. Os alumnos seguirán en todo momento as orientacións das persoas encargadas da      súa 

custodia e vixilancia e trataranas con respecto. 

3. Unicamente se servirá un menú cada día. En caso de necesitarse, por razóns de saúde,menús 

ou axudas especiais farase constar na folla de inscrición acompañada do certificado médico 

que o acredite.   A empresa notificará a familia se pode satisfacer a necesidade exposta. 

4. O alumnado permanecerá sempre sentado ata que se lles autorice a levantarse ou saír. Isto 

levarase a cabo sempre e cando as coidadoras comproben que han rematado de comer e non 

haxa ningunha circunstancia pola que teñan que quedar. 

5. Observarase a debida hixiene na utilización do comedor, lavándose as mans antes de entrar 

nas instalacións. 

6. Respectaranse as instalacións e o mobiliario. 

7. Entrarase ao comedor con orde, sen correr, sen empurrar os compañeiros nin berrar.  

8. Non se tirará pan, auga ou restos de comida ao chan nin aos compañeiros. 

9. Manterase trato correcto co persoal do comedor, dirixíndose a este nunca de forma       esixente 

ou desconsiderada. 

10. De acordo co disposto en Plan de Convivencia, as faltas contrarias ás normas de conduta 

catalogaranse, sancionaranse e anotaranse no rexistro de falta aplicando o  establecido nel. 

11. Os comensais teñen dereito a comunicar a Coordinadora do comedor ou o J.E  correspondente 

as anomalías ou suxestións que consideren oportunas. Estas, unha vez contrastadas, serán 

atendidas debidamente 

 

 

Para o persoal do comedor 

O servizo de comedor no noso Centro realízao unha empresa do sector que elabora 

as comidas nas instalacións da propia empresa. O persoal por ela contratado organizásese para asumir 

as seguintes tarefas:  

A preparación das mesas, pratos, vasos, cubertos, panos da mesa e todo o necesario 

para consumir o menú.  

A distribución da comida. 

A retirada dos pratos, vasos, cubertos e panos da mesa 

A limpeza das mesas, do enxoval e dos locais do comedor escolar. 

A atención aos usuarios do servizo de comedor na franxa horaria do mediodía con        actividades 

propias 

Para a vixilancia do comedor a normativa vixente esixe unha ratio dun coidador/a por 

cada 30 alumnos/ás ou fracción superior a 15. No noso Centro dispoñemos de tres coidadoras e unha 

auxiliar de cociña para unha media de 60 comensais. 

O persoal con tarefas de atención e vixilancia terá as seguintes funcións: 
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1. Son as persoas responsables da orde e de velar pola limpeza, a disciplina e o 

acompañamento dos usuarios do servizo do comedor escolar. 

2.  Atenden ao alumnado usuario do servizo de comedor, dende a finalización da xornada  lectiva 

da mañá (14.15 E,14.30h EP e 14:30 ESO) ata as 16.00h 

3. Poñen esmerado coidado nos alumnos, que pola súa idade ou necesidades educativas 

especiais, necesiten a axuda dun adulto para garantir o seu alimentación e aseo. 

4. As coidadoras impulsarán os bos hábitos alimentarios, tanto no referente a probar todos os 

alimentos que se serven, como ao bo uso dos cubertos e á correcta aplicación das normas que 

se deben seguir na mesa. 

5. Coidarán de que todo o alumnado, especialmente os máis pequenos, tome a súa comida, 

animando a que rematen a cantidade servida. Pero non se lles poderá impoñer ningún castigo 

que supoña privalos dalgún prato. En cambio, si pode ser privado do tempo de xogo. 

6. A Coordinadora do comedor levará un rexistro das incidencias daquelas condutas negativas 

que se produciren durante o tempo do servizo de comedor, responsabilidade das coidadoras. 

A Coordinadora do Comedor emitirá un parte de incidencia ao correspondente Xefe de Estudos. Este 

trasladarao á familia, que deberá devolvelo asinado, e adoptará as medidas disciplinarias pertinentes 

 

Organización derivada da situación da COVID-19: 

 

- Criterios para a asignación de prazas, no caso de que as solicitudes superen o aforo do servizo 

de comedor: 

1. Terá prioridade o alumnado que precise o servicio maior número de días á semana. 

2. Terá prioridade o alumnado que tamén precisa de servizos de tarde (talleres de infantil 

e primaria, ou actividades extraescolares). 

3. Terán prioridade as familias con maior número de fillos/as que precisen do servizo. 

- A recollida do alumnado será no entorno do pavillón ás 16:00h. As familias non poderán 

acceder ao mesmo, seguindo o protocolo COVID presentado ao principio do curso. 

 

 

- Hai tres comedores establecendo cursos para a menor interacción posible de grupos de 

convivencia estable, organizados garantindo as medidas de seguridade (distancia, separación, 

ventilación...) 

 

13.-  ACTIVIDADES ESCOLARES COMPLEMENTARIAS E CONMEMORACIÓNS. 

Para este Curso programamos as seguintes actividades, conmemoracións e celebracións:   

P
R

IM
EI

R
O

 

TR
IM

ES
TR

E 

CONMEMORACIÓNS  RESPONSABLE 

• Convivencias titoriais de  1º, 2º ,3º e 4º da Eso na semana do 18-
22 septembro. 

Titores ESO 

• Día da biblioteca (24 de outubro) Cultural 

• Celebración día Montagne (28 outubro.) EAL 

• Magosto Colexial no Parque do Centro. ( 6 novembro) Cultural 

• Día Internacional da Tolerancia e Día dos Dereitos do Neno. (nov.) Solidariedade 
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• Advento e Nadal. ( dic.) EAL 

• Día internacional contra la violencia de género.  (25 nov)    EAL 

•  Conmemoración da Constitución e do estatuto de Autonomía de 
Galicia  (1 ao 11 dic) 

Titores 

• Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos e  do 
Voluntariado. (10 dic.) 

Titores 

• Campaña de Nadal. (30 nov. ao 4 dic.) Solidariedade 

 

SE
G

U
N

D
O

 T
R

IM
ES

ET
R

E 

CONMEMORACIÓNS  RESPONSABLE 

•   Día Escolar da non violencia e da Paz. (30 xane.) Solidariedade 

•   Semana  da Familia. ( 2- 6 feb.) EAL y Tutores 

•   Entroido Colexial. (12 febrero) Cultural 

•   Día Internacional da Muller Traballadora. (8 mar.) EAL 

•   Semana da Solidariedade. (8-12 marzo)    Solidariedade 

•   Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase na aula con 
xornais.  (8 ao 12 mar) 

Titor 

•   Día Mundial dos Dereitos do Consumidor   (15 mar.) Solidariedade 

•   Convivencia 6º EP (mar) Titor; EAL e 
MarCha 

•   Semana de orientación Vocacional  4º ESO. (mar.) EAL e DO 

 

TE
R

C
EI

R
O

 T
R

IM
ES

TR
E 

CONMEMORACIÓNS  RESPONSABLE 

•   Día  do Libro. ( 23 abr.) Cultural 

•  Día contra o maltrato infantil (25 abr.) Contigo 

•   Viaxe de Estudos 4º ESO  Comisión e titora 

•   Día de Europa. ( 8 maio) Tutores 

•   Mes de María. (maio) EAL 

•   Semana orientación vocacional  6º EP (maio) EAL e DO 

•   Semana das Letras Galegas. (11 ao 15 maio) Cultural 

•   Festas Colexiais.(4, 6, 21, 22 xuño) Cultural e EAL 

•   Día familia Marista (6 xuño) E. Directivo 

•  Aloiada 6ºEP ( 11 e 12 xuño) Titor e Mestres  

•   Graduación-Despedida 4º ESO  (12 xuño) EAL eTitora 

   

 Acordos  :  

   1. Toda actividad debe vincularse ao LEMA na súa presentación e,  se é posible, na súa 

organización. 

   2. Uso do VESTÍBULO coordinado por E. INNOVACIÓN  (preveer e reservar datas 

notificándolas a dirección)    

 
Observación: 
  Participación nas actividades do concello, e institucións do entorno e tamén nas do 
Deporte galego dependentes da conselleria de deportes da Xunta de Galicia. Algunhas destas 
actividades se realizarán en horario lectivo sobre todo as de promoción deportiva que organiza 
o servizo provincial de deportes ou a agrupación Deportiva Baixo Miño. 
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PROPOSTA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  EI–EP  2020-21 

A realización das actividades complementarias de 2º e 3º trimestre estará condicionada  á 
situación da pandemia da COVID 19 e á situación sanitaria indicada en cada momento. 

 

 
1ºTRIMESTRE 2ºTRIMESTRE 3ºTRIMESTRE 

 
E.INFANTIL 

Suspendidas por mor 
da pandemia da COVID 
19 
 

- Visita a la catedral de 
Tui 
Salida a un buzón de 
correos a echar una 
carta. 
- Visita a la residencia de 
ancianos Paz y Bien 
 

Visita al mercado 
municipal 
Travesía en el Cabo 
Fradera de Tui 
Visita al puente 
Internacional 
Visita a la residencia 
de ancianos Paz y 
Bien 
Visita al Parque  A 
Canuda en Salceda 
(en autobús) 

1º e 2º E.P 

Suspendidas por mor 
da pandemia da COVID 
19 

-Illa de san Simón 
-Excursión fin de 
curso 

3º e 4º E.P 
Suspendidas por mor 
da pandemia da COVID 
19 

- Apípolis 
-Bombeiros de 
Porriño 

5º e 6º E.P 
Suspendidas por mor 
da pandemia da COVID 
19 

-Museo do mar 

-Aula da natureza 
Cotorredondo 
Actividade de 
orientación 

 

 
PROPOSTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - ESO  2020-21 
  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ESO Curso 2020-21 

  1º Trimestre  2º Trimestre  3º Trimestre  

1º ESO 

Supresión de actividades 
complementarias durante o 
1º trimestre do curso, o 
desenvolvemento 
das mesmas no 2º e 3º trimestre 
dependerá das 
circunstancias sanitarias 
do momento. 

• Teatro en Inglés 

• Charlas do Concello 

• Museo de Pontevedra+ 
Castelo de Soutomaior 

• Visita EDAR de Guillarei-Tui 
Concurso Canguro Matemático 

• Premios Frei Martín 
Sarmiento 

• Visita cidade histórica de Tui 

• Teatro Área Panorámica 

Actividade conxunta de Fin de 
curso 



 

 

 

22 

 

2º ESO 

 

Supresión de actividades 
complementarias durante o 
1º trimestre do curso, o 
desenvolvemento 
das mesmas no 2º e 3º trimestre 
dependerá das 
circunstancias sanitarias 
do momento. 

• Teatro en Inglés 

• Charlas do Concello 

• Programa “O Cine nas aulas” 

• Museo de Pontevedra+ 
Castelo de Soutomaior 

Concurso Canguro Matemático 

• Premios Frei Martín 
Sarmiento 

• Visita cidade histórica de Tui 

• Teatro Área Panorámica 

Actividade conxunta de Fin de 
curso 

 

3º ESO 

 

Supresión de actividades 
complementarias durante o 
1º trimestre do curso, o 
desenvolvemento 
das mesmas no 2º e 3º trimestre 
dependerá das 

circunstancias sanitarias 
do momento. 

• Teatro en Inglés 

• Charlas do Concello 

• Concurso Ligamats 

Concurso Canguro Matemático 

• Camiño de Santiago 

• Premios Frei Martín 
Sarmiento 

• Visita cidade histórica de Tui 

• Teatro Área Panorámica 

Actividade conxunta de Fin de 
curso 

 

4º ESO 

 

Supresión de actividades 
complementarias durante o 
1º trimestre do curso, o 
desenvolvemento 
das mesmas no 2º e 3º trimestre 
dependerá das 
circunstancias sanitarias 
do momento. 

• Teatro en Inglés 

• Charlas do Concello 

• Concurso Ligamats 
Concurso Canguro Matemático 

• Excursión fin de curso 

• Rec-curta 

• Premios Frei Martín 
Sarmiento 

• Visita cidade histórica de Tui 

• Teatro Área Panorámica 

Actividade conxunta de Fin de 
curso 

  
Esta programación de actividades pode ser modificada durante o curso xa que poden xurdir 

outras que se adapten máis tanto ao currículo das materias como ás características dos grupos e as 
posibilidades reais das familias e do Centro. 

Estamos pendientes da visita da educadora social do Concello coa oferta de activdades a levar 
a cabo. 

 
 

 
NORMATIVA en ACTIVIDADES ESCOLARES COMPLEMENTARIAS 

1.   Procurarase que as actividades propostas sexan con grupos completos. As actividades organizadas 
para as materias optativas poden realizarse con grupos reducidos, tendo en conta co resto de 
compañeiros da clase seguirán o ritmo habitual na aula. 
 
2. Co obxectivo de non dedicar excesivos días lectivos ás actividades complementarias, aquelas que 
necesiten máis de tres días haberán de ser aprobadas pola Xunta de Avaliación afectadas, de modo 
que se prexudique o menos posible o normal desenrolo das demais áreas.  

 
3.Tamén aproveitarase as viaxes para desenrolar máis dunha actividade no mesmo día, 
coordinándose distintos Departamentos se é necesario. Si máis dun Departamento prevé algunha 
actividade similar cos mesmos alumnos, deberán todos eles poñerse de acordo para organizalas 
conxuntamente. 
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4.O profesor encargado de organizar a actividade será o que escriba a circular informativa ás familias 
e cubra  o rexistro de avaliación da actividade, encargándose de deixar unha copia das mesmas en 
cada carpeta de titoría dos grupos participantes.  
 
 
5.Os profesores que acompañen ós alumnos deixarán por escrito material suficiente de traballo para 
aqueles alumnos que non vaian a participar na actividade proposta. Ditos alumnos teñen obrigación 
de acudir ao Centro Escolar como o resto dos días do curso. 

 
6.Convén concentrar as actividades nos trimestres primeiro e segundo. 
 
7.Debe facerse comprender ós alumnos e familias cas actividades complementarias non son una 
escusa para perder un día de clase (ou gañar un día de festa). Pódese desfrutar o día, pero 
tratase,sobre todo, de reforzar coñecementos por outros medios. Por iso é moi importante que exista 
algún tipo de guía didáctica para traballar antes, durante ou despois da actividade desenrolada. 

 
8.No caso del Viaxe Fin de curso de 4º ESO, informarase ós alumnos que antes da finalización do 
Primeiro Trimestre deberán contar cos nomes dos profesores acompañantes. Estes profesores  
comprometeranse a organizar a viaxe en colaboración cos alumnos e o Equipo Directivo.  
 
9.Convén organizar as viaxes con tempo suficiente. Para iso é necesario 

a) Escribir unha carta ós pais (10-15 días antes da saída) explicando todo o referente á    
     actividade que se vaia a organizar. En dita carta hai que recordar a obrigación de asistir á  
     clase que teñen os alumnos en caso de non ir á viaxe. Na parte inferior da carta hai que  
     incluir a autorización cos alumnos deberán traer firmada polos seus pais ou titores de maneira 
obrigatoria. 
 
b) De ser posible, entregarase a carta aos alumnos un mércores ou xoves. En dita carta  
    tamén se especificarán claramente as datas en que se terá que pagar a excursión, as  
    cantidades a abonar e as datas en que se terá que entregar a autorización ao titor/a. 

 

 

 

14.-  PLAN DE XESTIÓN 2020-2021  

 

OE.01 
DESPERTAR Y DESARROLLAR NUESTRA CONCIENCIA ECO2SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA 

INTEGRADORA Y CRISTIANA EN UN MARCO INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA COMPOSTELA, QUE 
PROMUEVA LA SOLIDARIDAD, EL CONSUMO RESPONSABLE Y LA SOSTENIBILIDAD. 

PE.01.02 
IMPULSAR LA EDUCACIÓN ECO2SOCIAL EN LAS OBRAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN EN 

LA ACCIÓN 

IE.01.02.04.L Crear un equipo de gestión ambiental en la Obra. ED 4º Trim 

    

OE.02 

CUIDAR LA VIDA Y VOCACIÓN MARISTA, MEDIANTE COMUNIDADES QUE REVITALICEN EL ESPÍRITU DE 

FAMILIA, ANIMEN LA PASTORAL JUVENIL-VOCACIONAL Y RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA 

INFANCIA Y LA JUVENTUD. 

PE.02.02. REFORZAR LA IDENTIDAD CRISTIANA Y MARISTA DE LAS OBRAS. 
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IE.02.02.01.L. 
Aplicar los criterios provinciales para potenciar MarCha como algo 
vinculante del proyecto educativo de centro. 

ED 1ºY 2º Trim. 

PE.02.03 REFORZAR LA ANIMACIÓN DE  LA PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL. 

IE.02.03.02.L 
Fomentar la presencia y colaboración en iniciativas de la Iglesia local 
(de obras educativas, de movimientos juveniles, de hermanos…) 

EAL 
1º, 2º y 3º 

Trim. 

PE.02.04 REVITALIZAR EL ESPÍRITU DE FAMILIA EN NUESTRAS COMUNIDADES. 

IE.02.04.01.L 
Diseñar e implementar acciones con las familias para aumentar la 
cooperación familia-obra educativa. 

ED 
1º, 2º y  3º 

Trim. 

    

OE.03 
DAR PROTAGONISMO A LOS NIÑOS Y JÓVENES A TRAVÉS DE NUESTRO MODELO EDUCATIVO MARISTA 

OFRECIENDO EXPERIENCIAS QUE INTEGREN LO PEDAGÓGICO, LA ESPIRITUALIDAD Y LA SOLIDARIDAD. 

PE 03.01 AVANZAR EN LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO MATISTA (MEM) 

IE 03 01 01.L 
Avanzar en la Transformación del currículum, la metodología y la 
evaluación 

CCP 
1º, 2º y  3º 

Trim. 

IE 03 01 02.L Avanzar en la Transformación del rol del profesor y del alumno ED 
1º, 2º y  3º 

Trim 

IE 03 01 03.L Avanzar en la Transformación de la organización ED 
1º, 2º,  3º y 4º 

Trim. 

IE 03 01 04.L Avanzar en la Transformación de los espacios ED 
1º, 2º,  3º y 4º 

Trim. 

PE 03.02 OFRECER EXPERIENCIAS QUE INTEGREN EL MEM 

IE.03.02.01.L 
Diseñar, implementar y evaluar proyectos que integren metodologías 
activas, experiencias de espiritualidad y de compromiso social 

CCP 
1º, 2º y  3º 

Trim. 

PE 03.03 FAVORECER QUE TODOS LOS NIÑOS Y JÓVENES SEAN PROTAGONISTAS DE SU PROPIO APRENDIZAJE 

IE 03.03.03.L 
Planificar y evaluar la acción tutorial tomando como referencia el 
nuevo documento PAT 

EAL 
1º, 2º y 3º 

Trim. 

 
 

 
  

OE.04 
IMPULSAR LA MISIÓN SOCIAL EN COMPOSTELA RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES EMERGENTES DE 

NIÑOS Y JÓVENES 

PE.04.02 
DISEÑAR Y APLICAR UN ITINERARIO DE FORMACIÓN EXPERIENCIAL EN LA SOLIDARIDAD PARA TODA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. 

IE.04.02.01.L 
Detectar, formar ("Educación para la solidaridad y el desarrollo"...), y 
acompañar a líderes en la solidaridad. 

ED 
1º, 2º y  3º 

Trim. 

IE.04.02.02.L 
Implantar en las obras de Compostela talleres de formación a las 
familias en solidaridad e identidad que promuevan el conocimiento 
de la realidad marista en este ámbito. 

EAL 
1º, 2º y  3º 

Trim. 

PE.04.03 
DOTAR DE RECURSOS A LAS ESTRUCTURAS, PROVINCIAL Y LOCAL, PARA FAVORECER EL DESARROLLO 

DE NUESTRA MISIÓN SOCIAL. 

IE.04.03.03.L 
Dotar de recursos a los Coordinadores y Equipos locales de 
Solidaridad. 

ED 3º Trim. 

PE.04.05 PROMOVER EL VOLUNTARIADO EN NUESTRAS OBRAS. 

IE.04.05.02.L 
Conectar el voluntariado colegial con la obra social provincial 
asociada. 

ESL 
1º, 2º, 3º Y 4º 

Trim. 

IE.04.05.03.L 
Realizar programas de voluntariado que impliquen a toda la 
comunidad educativa en acciones concretas. 

ESL 
1º, 2º y 3º  

Trim. 

 
 

 
  

PROYECTOS ESTRATÉGICOS TRANSVERSALES 

PE.T.02 COMPROMETERNOS FIRMEMENTE EN LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS. 

IE.T.02.02.L 
Sensibilizar y formar a todos los agentes implicados (prevención, 
detección y actuación) en la protección del menor. 

ED 
1º, 2º,  3º y 4º 

Trim. 
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PE.T.03.C.TU ACTUALIZAR Y REFORMAR EQUIPOS Y PLANES DE SOPORTE 

IE.T.03.01.C.TU Actualizar el plan de formación local. ED 1º trim 

IE.T.03.02.C.TU 
Reforzar el plan de comunicación visibilizando los puntos fuertes del 
centro. 

ECom 1º, 2º y 3º trim 

IE.T.03.03.C.TU 
Buscar formas de financiación externas en base a subvenciones de 
educación y de otros organismos de la administración pública. 

EEL 1º, 2º y 3º trim 

IE.T.03.04.C.TU 

Revisar la documentación de centro para ajustar el número de 
registros y eliminar o rehacer aquellos que recojan información que 
no sea necesaria. 

ECL 1ºy 2º trim 

           
 

Melloras propostas na memoria final do curso 2019-20, a ter en conta este curso: 

 
- Levar a cabo axustes e melloras nos talleres de infantil e primaria que se ofrecen pola tarde. 

 

- Rentabilizar as reunión do claustro e  favorecer momentos de coordinación, que o cambio á xornada 

continúa dificultou no curso 19-20. 

 

- Mellorar a competencia dixital dos mestres, alumn@s e familias, polo que a formación local que se 

vai levsr a cabo no mes de xullo irá nesta línea: Drive (calendar,compartir unidades e 

carpetas,cuestionarios), classroom, ferramentas do PSP e continuarase con formación ao longo do curso 

20-21. 

 
  
  
 

 
 


