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l. DISPOSICIÓNS XERAIS
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Decreto 374/1996, du 17 de untnbru, pulu
que se aproba o Regulamenlo orgánico
das escoZas de educación infantil e dos
coLexios de educación prúnaria.
O traballo coordinado e compartido, a convivencia
entre os membros do equipo docente, a asunción e

reparto de responsabilidades denlro da inslilución
educaliva son fadores decisivos e delenninanles da

Disposición derrogatoria
fnica.-Quedan derrogadas as seguinles normas:
a) Decreto 63/1988, do 17 de marzo, sobre constitución de colexios rurais agn1pados de educación

xeml básica e preescolar.
h) Orde do 14 de abril de 1<J88 pola que se establece
o procedemento para a constitución de colexios rurais
agrupados de educación xeral básica e preescolar.

e) Todas aquelas normas de igual ou inferior rango
que se opoñan a este decreto.

calidade que ofrecen os centros educativos.

O modelo curricular da Lei orgánica 1/1990, de
3 de outubro, que Hes asigna ós centros, dentro da
súa autononha, o compromiso de deseño e tamén a
aplicación do curnculurn 1 rai necesario que Lodos e

cada un dos rnernbros da cornunidade educaliva asu-
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Disposidón derradeira
Primeira.-Autonzase a Consellena de Educación e
Ordenación Universitaria para dictar tódalas disposicións que sexan precisas para o desenvolvemento

e execución do disposlo nesle decrelo.
Segunda .. -0 presente decreto entrará en vigor ó d1a
seguinte ó da súa publicación no Diario OficiaL de

man a súa función para ve1tehrar un proxeeto común
que He outorgue ó centro identidade propia.

CaLicia.

O presente decreto ten como fin proporciona-lo marco legal que facilite o funcionamento dos centros como

Santiago de Compostela, dezasete de outuhro de mil
novecentos noventa e seis.

enlidades inlegmdas na realidade galega que conlribúan a un aulénlico ensino galego respondendo ás
caractensticas socioeconómicas e culturais propias de
Galicia e de cada centro.

1\lanuel Fraga Tribarne
Presidenle
Cdso Currás Fernández
Conselleiro de Educación e Ordenación L niversitaria

N a súa viltude, no uso das atribucións conferidas
pola Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da

ANEXO

Xunla e do seu presidenle 1 e por proposla do conselleiro de Educación e Ordenación Universilaria, logo
de inrorrne do Consello Escolar de Galicia, o1do o

Regularnenlo orgánico das escolas de educación
inranLil e dos colexios de educación primaria

Consello Consultivo de Galicia, e da deliberación do
Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do d1a
dezasete de outubro de mil novecentos noventa e seis,

TÍTULO 1
Disposicións preliminares
Artigo 1 o

DISPOfVO:
A1tigo único.
Apróbase o Regulamento orgamco das escolas de
educación infantil e dos colexios de educación primaria dependentes da Consdle:ha de Educación e

Ordenación Cniversilaria que se publica no seguinle
anexo.

Disposición adicional
Primeira.-Este ret,'lllamento será aplicable ós centros

privados concerlados e non concerlados en lodos aquel es aspeclos que non conlmveñan o eslablecido na
súa lexislación espeC1rica e os l1mi1es rixados por el a,
agás ás escolas reguladas pola Orde do 28 de febreiro

de 1<J<J6 (DOG do 20 de marzo), da Consellena de

l. As escolas de educación inranLil e os colexios
de educación prirnaria 1 dependenles da Consellena
de Educación e Ordenación C niversitaria, son centros
docentes públicos que imparten as ensinanzas de educación infantil e primaria, respectivamente.

2. A creación das escolas de educación inranLil e
dos colexios de educación primaria ás que se refire
o apartado anterior correspóndelle ó Goherno da Xunta
de Calicia mediante Decreto, por proposta do conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria.

:1. A Conselleüa de Educación e Ordenación Universitaria poderá autoriza-la creación, supresión ou
transformación de unidades de educación infantil ou
de educación primaria que se estime, de acordo coas
necesidades de alención escolar e as caraclenslicas
da poboación.

Familia, Muller e Xuventude.

4. As1 mesmo, por orde da Consdle:ha de Educación
e Ordenación Universitaria poderá modificarse a rede

Segunda.-As referencias que nesle regularnenlo se
ran Ós Lilores legais enlenderanse 1 por exlensión, Ós

de cenlros exislenle en runción da planiricación do
ensino. A modiricación incluirá as agrupacións e desdobmrnenlos necesarios para a ericaz uLilización dos

titores ordinarios, as1 como ás persoas ou institucións
que teñen a garda e protección dos menores.

recursos dispoíiibles e a calidade do servicio público
da educación.
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Artigo 2°

l. As escolas de educación infantil, os colexios de
educación primaria e colexios de educación infantil
e primaria de menos de seis unidades silos en árnbilos
rurais dunha ou varias localidades poderán agruparse
para constitmr un só colexio púhlico, que gozará de
plena capacidade académica, administrativa e de xestión, e que se denominará colexio 1ural at,•Tupado.
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gación provincial da Consellena de Educación e Ordenación L niversitaria ou por instancia do órgano compelen le de un o u varios cenlros preexislenles.
En todo caso, será preceptiva a consulta ós pms
de alumnos, profesores e concellos implicados.
2. As propostas ou instancias deberán ir acompañadas dunha memoria xustificativa referida ós seguinles aspeelos:

2. O eolexio rural agrupado disporá de denominación
especifica, se é o caso, as1 como dun domicilio con-

erelo para os efeclos adrninislralivos.
3. As unidades obxecto de agn1pación consideraranse exlinguidas corno Lales a parlir do rnornenlo no
que se conslilúa o colexio rural agrupado.
4. O colexio rural agrupado Lerá corno obxedivo
rundarnenlal eleva-la ealidade do ensino das comunidades rurais, as1 como contrihmr á revitalización
socioeconómica e cultural das mesmas, a través da
elaboración e aplicación coordinada de proxectos educativos que permitan a integración das aprendizaxes
nos conlornos respedivos.
Arligo 3°
l. Os recursos hurnanos e rnaleriais corresponden les
ás unidades agrupadas, e aqueles que evenlualrnenle
se asignen, integraranse nos colexios 1urais agrupados.
2. As inslalacións doeenles e 1 se é o caso, as deportivas, poderán estar situadas en distintas localidades.

Os alumnos escolarizados nas unidades agrupadas
cursarán as ensinanzas correspondentes na localidade
da súa residencia. Cando proceda, a Consellena de
Educación e Ordenación Universitaria determinará a
combinación de inslalacións, proresorado e alurnnos
que rnellor asegure a consecución de obxeclivos.
Arligo 5°
l. O cadro de proresores do eolexio rural agrupado
será equivalente en número ó das unidades que o
constitúan, sen prexll1zo do profesorado especialista
itinerante que puidese asignarse complementariamente.

2. A referencia dos destinos dos profesores será o
colexio n1ral ag1upado, con especificación da localidade na que obliveron o seu deslino. Para esles efeclos1 a eonvoealoria de vacanles espeeirieará as localidades concretas do colexio rural agrupado nas que
as prazas sexan ohxecto da provisión.
3. O profesor desenvolverá a súa aetividade docente
na localidade na que obtivo o se u destino, ou en varias,
se é o caso, das que compoñen o colexio rural at,•Tupado, e de acordo coa dislribueión xeográrica dos
cielos, elapas, alumnado, proxeelo educalivo e as norrnas de ordenación académica aplicables.
Arligo 6°
l.A eonslilución dos eolexios rurais agrupados realizarase de oficio por pro posta da correspondente dele-

-Caracte:hsticas xeográficas do ámbito de influencia
do colexio que se pretende constitüu.
-Razóns que aconsellan a súa constitución.
-Relación delallada das necesidades derivadas do
proxeclo rereridas a profesorado) gaslos de rurwionamento e investimentos novos, se é o caso.
3. A eonslilución acordarase por orde da Conselleha
de Educación e Ordenación Cniversilaria na que
constarán:
-Unidades obxeclo da agrupación.

-Composición definitiva do colexio n1ral ag1upado.
-Localidades atendidas.
-Dornieilio, para os ereelos adrninislralivos e xundicos, do novo centro.
Arligo T-'

Os colexios de educación especial e educación de
adultos dependentes da Consdle:ha de Educación e
Ordenación L niversitm·ia rexeranse por este regularnenlo e polas norrnas singulares que demanden as
súas peculiaridades organizalivas.
A.rtigo 8°

l. As escolas de educación infantil e os colexios
de educación primaria de titularidade pública dependentes da Consdle:ha de Educación e Ordenación Universilaria lerán, segundo corresponda, a denominación
xenériea de Eseola de Educación Tnranlil, Colexio de
Educación Primaria ou Colexio de Educación Infantil
e Primaria e a denominación especifica que aprobe
a dita consellena por proposta do consello escolar
do centro e con informe favorable do concello.
2. Non poderán existir no mesmo concello escolas
de educación infantil ou colexios de educación pnmaria coa mesma denominación especifica.
3. Tódolos centros utilizarán a denominación xenérica en lingua galega nos seus letreiros, impresos e
selos e, en xeral, sempre que se utilice o nome do
centro.
4. En tódolos centros figurará na fachada do edificio,
en lugm· visible, un letreiro co escudo de Calicia e
as expresións: Xunta de Calicia, Conselle:ha de Educación e Ordenación Universilaria e a denominación
do eenlro.
Tarnén poderá rigu ra-lo escudo e o norne do concello
no que eslea siluado.
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TÍTULO 11
Órganos de goberno das eseolas de educación infanlil e dos eolexios de educación primaria
Ca¡htulo I
Disposicións xerais
A1tigo 9°
As escolas de educación infantil e os colexios de

educación prirnaria 1 eoas rnalizacións reeollidas nesle
regularnenlo, Lerán os seguinles órganos de goberno:
a) Unipersoais: diredor, xefe de esludios e secretario.
b) Colexiados:
profesores.

consello escolar e

e !austro de
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2. Nos centros con seis ou sete unidades haberá
director e secretario. o director asumirá as funcións

do xefe de esludios.
3. Nos cenlros con lres 1 calro ou cinco unidades,
o direclor asumirá as funcións do xefe de esludios
e do secretario. As funcións de secretario no consello
escolar serán asumidas polo mestre, membro de consello, que designe o director.
4. Nos centros de menos de tres unidades asumirá
tódalas funcións encomendadas ós órganos de goberno

unipersoais un dos profesores, designado logo de acordo enlre eles. De non exislir acor·do, desempeñará
eslas funcións o rnáis anligo no cenlro 1 e, en caso
de igualdade, o máis antigo no corpo.
Artigo 15°

Arligo l Ü0

l. Os colexios de educación infanlil e primaria Lerán
órganos de gohenw únicos nos que pa1ticiparán pais
e mestres de ámbalas dúas etapas educativas.
2. No suposto previsto no apartado anterior, para
delerrnina-lo número de unidades do cenlro 1 surna-

ranse as correspondenles a educación infanlil e a educación primaria.
A1tigo 11 o
A participación dos pais ou titores legais dos alumnos, dos mestres, do persoal de administración e ser-

vicios e dos concellos, na xeslión dos cenlros realizarase a lravés do consello escolar, sen prexu1zo
das funcións propias do c !austro de profesores, de
conformidade eo previsto na Lei orgánica <J/ 199:5, do
20 de novemhro, da participación, avaliación e goberno dos centros públicos e no presente regulamento.

O director será elixido polo consello escolar, e
nomeado polo delegado provincial da Consellena de
Educación e Ordenación Lniversitaria.

Artigo 16°

l. Poderá optar ó cargo de director calquera mestre,
funcionario de carreua, que reúna os requisitos
seguinles:
a) Ter 1 cando rnenos 1 unha anligüidade de
anos no corpo de rneslres.

ClllCO

b) Exercer corno rneslre duran le un penodo de igual
duración en centros de educación infantil ou primaria.
e) Ter destino definitivo no centro, cunha antigüidade nel, cando menos, dun curso completo.
d) Estar acreditado pola Administración educativa
para o exercicio da función directiva.
2. Nos centros incompletos de educación infantil
e/ou educación primaria, nos de zonas rurais de espe-

Arligo 12°

l. Os órganos de goberno velarán pola efecliva realización dos fins da educación, pola mellora da calidade do ensino e a configuración dun auténtico ensino
galego, con total respecto ós principios básicos da
Constitución espai1ola e do Estatuto de autonom1a de

Galicia.
2. Ademais, no árnbilo da súa cornpelencia 1 garantirán o exercicio dos dereitos recoi1eeidos ós alumnos,
mestres, pais de alumnos e persoal da administración
e servicios. As1 mesmo, favorecerán a participación
efectiva de tódolos membros da comunidade educativa

na vida do cenlro, na súa xeslión e avaliación.
Ca¡htulo II
Órganos unipersoais de goherno, elección, nomeamento e competencias deles

Artigo 13°

Os órganos unipersoais de goberno conslilúen o
equipo direclivo do cenlro. Traballarán de forma coordinada no desempeño das súas funcións. O seu mandato será de catro anos, contados a pa1tir do seu
nomeamento e correspondente toma de posesión, agás
nos centros de nova creación, que será de tres anos.

cial dificulLade 1 nos colexios rurais agrupados, nos
que imparlan ensinanzas dirixidas a persoas adulLas,
nos de educación especial, aS1 eomo en centros de
ea:ractensticas espeeiais, no caso de que non existan
mestres que reúnan as earacte:hsticas do apartado 1,
a Consdle:ha de Educación e Ordenación Lniversitaria poderá eximi-los candidatos de cumpriren algún

dos mencionados requisilos.
3. Non se poderán presenlar corno cand id al os os
meslres que, por calquera causa, non vaian preslar
servicio no centro no curso académico inmediatamente
seguinte a súa toma de posesión como director.
4. Non poderán presentarse como candidatos aqueles mestres que exercesen como directores dese centro
durante tres penodos consecutivos inmediatamente
anteriores.

Para esles efedos unicamenle cornpularán os penodos para os que fosen designados de acor·do co eslahlecido neste regulamento.
Artigo 17°

l. Os candidatos ó cargo de director deberán presentar, por escrito, ante o consello escolar, con quince
dms de anticipación á data da elección, a súa can-

Arligo 14°

didalura, a cal incluirá:

l. Nos cenlros con oilo ou máis unidades haberá

a) Programa de dirección, indicando os obxedivos
que prelende alcanzar, análise do funcionamenlo, pro-

director, secretario e xefe de estudios.
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blemas e necesidades do centro, liñas fundamentais

de aduación e proposla dos órganos de goberno unipersoals da candidalura eslablecidos nesle regulamento.

h) Acreditación para o exercicio da función directiva
e condicións que pennitiron esta acreditación.
e) Méritos académicos e profesionais non conside-

rados para a acredilación.
2. O consello escolar deberá coñeee-lo programa
dos candidatos.
3. O claustro de profesores deberá ser infonnado
das candidaturas e coñece-los programas presentados.

Arligo 18°
A mesa electoral estará integrada por dous mestres
e un pai ou titor legal de alumno, elixidos por sorteo
entre os membros do consello escolar.

O sorleo, que será público, deberá considera-la
designación de rnernbros Lilulares e suplen les. En ningún caso participarán en tal sorteo os candidatos á
dirección.
Actuarán como presidente e secretario da mesa elec-

loral os rneslres de rnaior e menor idade, respecLi varnenle.
A1tigo 1<y>
A votación efectuarase diante da mesa electoral
mediante sufraxio directo, secreto e non delegable;

resulLará elixido diredor o candidalo que oblefía o
apoio da rnaiona absol ula dos rnernbros do con sello
escolar.
Cando, conconendo mms dun candidato, ningún
deles obtivese a maiona absoluta, procederase no pra-

zo de corenla e oilo horas a realizar unha segunda
volación na que rigurará unicarnenle o candidalo rnáis
volado na prirneira. Para ser elixido en segunda volación tamén é necesario logra-la maioüa absoluta dos
memhros do consello escolar.
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2. No suposto de que non se presentase ningunha
candidatura será o consello escolar o que, a través

do seu presidenle, deberá comunicar Lal exlrerno ó
delegado provincial da Conselleha de Educación e
Ordenación Universilaria.
A.rtigo 2l 0
l. Cando non haxa candidatos ou, cando habéndoos,
ningún obtivese a maiona absoluta, o delegado provincial da Consellena de Educación e Ordenación
L niversitaria no meará director por un penodo de catro

anos a un profesor que 1 independenlernenle do cenlro
de deslino, reúna os requisilos seguinles:
a) Ter unha antigüidade, cando menos, de cinco
anos no corpo da función pública docente no que

exerce.
h) Estar en activo durante igual penodo nun centro
de educación infantil ou primaria.

e) Eslar acrediLado pola Adrninislración educaliva
para o exercicio da función directiva.

2. No caso de cenlros que por ser de nova creación
ou por oulra circunslancia debidarnenle xusliricada,
non se dispuxese de profesorado que reúna os requisitos anteriores a Conselleüa de Educación e Ordenación Universitaria nomeará director a un mestre,
funcionario de caneira que, de ser posible, reúna
algún dos requisitos.
Artigo 22°

O nornearnenlo, que realizará o delegado provincial
da Conselleüa de Educación e Ordenación Universitaria, aS1 como a toma de posesión, terán efectos
do 1 de xullo do ano en que se efectúe o proceso
electoral.
Artigo 23°

l. O direclor do cenlro cesará nas súas funcións
ó rinal do seu rnandalo ou ó producirse algunha das
seguintes causas:

De existir empate na primeira votación, realizarase

unha segunda volación, no prazo de corenla e oilo
horas, individualizada enlre os aspiranles que igualaron no número máis elevado de votos. Decidirase
por sorte a orde na que serán votados os aspirantes.
Tódolos electores poderán participar na votación individualizada de cada aspirante.

En caso de seren varios os aspiranles que concorren
en segunda volación resullará elixido o que, oblendo

a) Renuncia motivada aceptada polo delegado pro-

vincial da Consellena de Educación e Ordenación
Cniversilaria.
b) Traslado temporal ou definitivo, voluntario ou

rorzoso, pase a siluación de servicios especiais, xubilación, excedencia volunlaria ou forzosa e suspensión
de funcións de acordo co disposto na lexislación
vixente.

a maiona absoluta, logre máis votos.

Artigo 20°
l. A rnesa eledoral rerniliralle a acla da elección
ó delegado provincial da Conselleha de Educación
e Ordenación Universitaria, expresando, segundo
proceda:

e) Cando sexa desliiLlldo polo delegado provincial
da Conselleha de Educación e Ordenación Universitaria logo de proposta de revogación, acordada por
maioüa de dous tercios do consello escolar.

Arligo 24°

a) O candidato que obtivo a mawna absoluta.

O director, cando incumpra gravemente coas súas
obrigas poderá ser destitmdo ou suspendido de fun-

b) Que ningún candidalo alcanzou a rnaioha absolula.

cións polo delegado provincial da Consellena de Educación e Ordenación Universilaria logo de inrorrne
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razoado do consello escolar do centro e audiencia do

inleresado.
Arligo 25°
Cando se produza o eesamento do director eon anterioridade ó remate do seu mandato, por calquera das
causas enumeradas nos artigos anteriores, o delegado

provincial da Consellena de Educación e Ordenación
Universilaria norneará un direclor, con carácler accidenlal e ala o 30 de xuño.
Arligo 26°
En caso de ausencia, enfermidade ou suspensión
de funcións do director desempeñará as súas funcións,
con carácter accidental, o xefe de estudios do centro
e, no caso de que non exista tal órgano, o mestre

rnáis anligo no cenlro. De exisliren varios profesores
coa rnesrna anligüidade no cenlro 1 desenvolverá as
funcións provisionalmente o máis mitigo no corpo.
A1tigo 27°

É competencia do director:
a) Represenlar oficialmenle á Adminislración educaliva no cenlro~ sen prexu1zo das alribucións das
demais autoridades educativas.
b) Representa-lo centro.
e) Dirixir e coordinar tódalas actividades do centro,

cara á consecución do proxedo educalivo e de acor·do
coas disposicións vixenles 1 sen prexu1zo das competencias do consello escolar e do c !austro.
d) Visa-las certificacións e documentos oficiais do
centro.
e) Designar~ de se-lo caso 1 o xefe de esludios e

o secrelario, e propoñe-lo seu nomeamenlo e destitución. Nomea-los coordinadores de ciclo, ó coordinador de nonnalización lingü1stica e ós titores, de
acordo co procedemento establecido neste regulamento.

f) Execula-los acordos dos órganos colexiados no
ámbilo da súa compelencia.
g) Coordina-la elaboración do proxecto educativo
do centro, proxeeto cunicular e programación xeral
anual, de acm·do coas directrices e criterios establecidos pola Administración educativa e polo consdlo
escolar~ e coas proposlas formuladas polo elauslro e
oulros órganos de parlicipación~ responsabilizándose

co equipo directivo da súa redacción e velando pola
súa conecta aplicación.
h) Convocar e presidi-los actos académicos, o consello escolar, o claustro, a comisión de coordinación

pedagóxica do cenlro~ a comisión económica do consello escolar e can las oulras se conslilúan regulamentariamente, podendo delega-la presidencia dalgunha
destas comisións noutros membros do equipo directivo
ou do claustro.

i) Cumprir e facer cumpri-las leis e demais disposicións vixenles.
1) Exerce-la xefatura de todo o persoal adscrito ó
centro.
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m) Favorece-la convivencia do centro e impoi1e-las

correccións que corresponda~ de acor·do coa nonnaliva
vixenle 1 co Regulamenlo de réxime inlerior ecos criterios establecidos polo consello escolar.

n) Garanli-lo dereilo de reunión de meslres, alumnos, pais de alumnos e persoal de administración e
de servicios, de acordo co disposto na lexislación
vixente.
i1) Colaborar coa inspección educativa na valoración
da función pública docente e, en xeral, nos plans

de avaliación do cenlro.
o) Xestiona-los medios humanos e materiais do cen-

Lro1 dinarnizando os dislinlos seelores da comunidade
educaliva~ especialmenle os reslanles membros do
equipo directivo e coordinadores de ciclo e normalización lingü1stica, canalizando aportacións e intereses e buscando canles de comunicación e colaboración.
p) Promover e impulsa-las relacións do centro coas
institucións do seu contorno.
q) Trasladarlle ó delegado provincial da Consdle:ha

de Educación e Ordenación Universilaria a memoria
anual sobre as aclividades e siluación xeral do cenlro~
asi como, no seu caso, as propostas de solución ós
problemas existentes.
r) Facilita-la adecuada coordinación con outros servicios educativos da zona.
s) Coordinar e fomenta-la participación dos distintos
sectores da comunidade escolar e procura-los medios

precisos para a rnáis eficaz execución das súas respeclivas cornpelencias.
l) Proporciona-la información que lle sexa requirida
polas autoridades educativas competentes e colaborar
en todo o relativo ó logro dos obxectivos educativos
do centro.
u) Facilita-la información sobre a vida do centro
ós distintos sectores da comunidade escolar.
v) Autoriza-los gastos de acordo co orzamento do
centro e ordena-los pagamentos.
x) Realiza-las contratacións de serviciOs e submi-

nislracións de acor·do co que regulamenlariarnenle se
eslableza.
Arligo 28°
l. O xefe de esludios e o secrelario, nos cenlros
onde exislan~ serán designados polo direclor enlre os
mestres con destino definitivo no centro, logo de llo
comunicar ó consello escolar.
2. Non poderán ser nomeados xefe de estudios ou
secretario os mesh·es que, por calquera causa, non
vaian prestar servicio no centro no curso académico

inrnedialamenle seguinle ó da súa loma de posesión.
3. O diredor remiliralle os nomes dos meslres que
han de ocupa-los cargos ó delegado provincial da
Consellena de Educación e Ordenación C niversitaria
co fin de que sexan nomeados por este. O nomeamento
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e toma de posesión realizaranse con efectos do l de
xullo seguinle á celebración das eleccións.
A1tigo 29°
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b) Substitm-lo director en caso de ausencia, enfermidade ou suspensión de funcións

l. N os centros de nova creación o xefe de estudios
e~ de se-lo caso 1 o secrelario serán designados e

e) Coordinar e velar pola exeeución das actividades
de carácter académico e de orientación de profesores
e alumnos, en relación co proxecto educativo do centro,

norneados polo delegado provincial da Consellena de
Educación e Ordenación Universitaria.

xeral anual.

2. En situacións excepcionais, logo de proposta do

di reclor, ó1do o con sello escolar, poderán ser norneados
profesores que non Leñan deslino derinilivo no cenlro.
A1tigo 30°

O xere de esludios e o secrelario cesarán nas súas
runcións ó rernale do seu rnandalo ou ó producirse
algunha das circunstancias seguintes:
a) Renuncia motivada aceptada polo delegado provincial da Consellena de Educación e Ordenación
Universilaria~

logo de inrorme do diredor do cenlro.

h) Traslado temporal ou definitivo, voluntario ou
forzoso, pase a situación de servicios especiais, xubilación, excedencia voluntaria ou forzosa e suspensión
de funcións de acordo co disposto na lexislación

vixenle.
c) Cando eese o director que os designou.

d) Deslilución polo delegado provincial da Cansellena de Educación e Ordenación Cniversilaria por
proposla do diredor medianle escrilo razoado~ logo
de eomunieaeión ó consello escolar.
Artigo 31°
O delegado provincial da Conselleüa de Educación
e Ordenación Universitaria poderá cesar ou suspender
de funcións a calquera dos membros do equipo directivo, cando exista incumprimento grave das súas funcións~ logo de inrorme razoado do direclor~ dando
audiencia ó inleresado e 01do o consello escolar.

os proxeclos curriculares de elapa e a programación
d) Elaborar 1 en colaboración cos reslanles órganos
os horarios académicos de alumnos e pro-

unipersoais~

fesores de acm·do cos criterios aprobados polo claustro
e co horario xeral inc hhdo na programación xeral
anual, as1 como velar polo seu estricto cumprimento.
e) Coordina-la aetividade dos coordinadores de
ciclo.

f) Coordinar e orienta-la acción dos tito res de acm·do
co plan de acción titorial.
g) Coordina-la participación do profesorado nas
actividades de pe:rfeccionamento, as1 como planificar
e organiza-las actividades de fonnación de profesores

realizadas polo cenlro.
h) Coordina-la aclividade docenle do cenlro~ con
especial alención ós procesos de avaliación, adaplación curricular e aclividades de recuperación~ rerorzo e ampliación.
i) Facilita-la organización dos alumnos e impulsa-la
súa participación no centro.

l) Eslablece-los mecanismos para corrixir ausencias
imprevistas do profesorado, atención a alumnos accidentados ou ealquera eventualidade que incida no
normal funcionamento do centro.
m) Organiza-la atención dos alumnos nos penodos
de lecer.

A1tigo 32°

Cando cese nas súas runcións o xere de esLudios
ou secrelario polas causas enumeradas nos arligos
anteriores, o delegado provincial da Conselle:ha de
Educación e Ordenación C niversitaria no meará, para
o penodo restante de mandato do director, ó mestre
que este designe, logo de comunicación ó consello
escolar.
No caso de centros de nova creación, será o delegado
provincial da Consellena de Educación e Ordenación
Universitaria o que realice a designación e nomeamento correspondente.

Arligo 33°
En caso de ausencia, enfermidade ou suspensión
de funcións do xefe de estudios ou secretario, farase

cargo lemporalmenle das súas runcións o meslre que
designe o direclor, logo de comunicación ó consello
escolar.
Artigo 34°

É competencia do xefe de estudios:
a) Exercer, por delegación do director e baixo a

súa auloridade~ a xeralura do persoal docenle en Lodo
o relalivo ó réxime académico.

n) Calquera outra función que He poida ser encomendada polo director dentro do ámbito da súa
competencia.
A.rtigo 35°

É competencia do secretario:
a) Ordena-lo réxime administrativo do centro, de
confonnidade coas directrices do director.
h) Actuar como secretario dos órganos colexiados
de gobemo do centro, levantar acta das sesións e dar
fe dos acordos co visto e prace do director.
e) Custodia-los libros e arquivos do centro coa colaboración dos coordinadores do ciclo.
d) Expedi-las certificacións que soliciten as autoridades e os interesados.
e) Realiza-lo inventario xeral do centro e mantelo
actualizado.

f) Custodiar e dispoi1e-la utilización dos medios
audiovisuais~

malerial didádico, mobiliario ou calquera malerial invenlariable.
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g) Coordinar, dirixir e supervisar, por delegación
do direelor, a aclividade e funcionarnenlo do persoal
de adrninislración e de servicios adscrilo ó cenlro.
h) Elabora-lo anteproxecto de orzamento do centro

de acordo coas diredrices do consello escolar e o1da
a comisión económica.
i) Ordena-lo réxime económico do centro, de conforrnidade coas inslruccións do diredor, realiza-la
conlabilidade e render conlas anle o consello escolar
e as autoridades correspondentes.

l) Velar polo rnanlernenlo rnalerial do cenlro en Lódolos seus aspectos, de acordo coas indicacións do
director.

rn) Dar a coñecer e difundir a !oda a cornunidade
educativa a información sohre normativa, disposicións
legais e asuntos de interese xeral ou profesional que
se reciba no centro.
n) Presidir, se é o easo, e, por delegación do director,
a comisión económica.

ñ) Calquera ouLra función que lle encomende o
director dentro do seu ámbito de competencia.

Ca¡l1Lulo TTT
Órganos colexiados de goben10, composición e a tribueións deles

O eonsello escolar.
ArLigo 36°

O consello escolar do centro é o órgano a través
do cal parlicipan na súa xesLión os disLinLos rnembros
da comunidade escolar.
ArLigo 37°

O consello escolar das escolas de educación infantil
e colexios de educación primaria esLará composLo
polos seguinles membros:
l. Cenlros de oilo 1 o u máis, unidades.
a) O director, que será o seu presidente.

b) O xefe de estudios.
e) Un coneelleiro ou representante do concello do
municipio no que estea situado o centro.
d) Un representante do persoal de administración
e serVICIOS
e) Cinco mes tres elixidos polo claustro.

f) Cinco represenLanLes dos pais de alumnos.
g) O secretario do centro, que actuará como secreLario do con sello, con voz, pero sen voLo.

2. Cenlros de seis ou sele unidades.
a) O director, que será o seu presidente.
h) en eoneelleiro ou representante do coneello do
municipio no que estea situado o centro.
c) Tres mes tres elixidos polo claustro.
d) Tres representantes dos pais de alumnos.
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e) O secretario do centro, que actuará como secretario do consello, con voz, pero sen voto.

3. CenLros de Lres, cal ro ou cinco unidades.
a) O director, que será o seu presidente.
b) Un concelleiro ou representante do concello do
municipio no que esLea siluado o cenLro.

e) Dous mestres elixidos polo daustro. Un deles,
designado polo director, actuará como secretario, con
voz e voto no consello.
d) Dous representantes dos pais de alumnos.

4. CenLros dunha ou dúas unidades.

O consello escolar estará integrado polos profesores,
un pai e un representante do concello.
Será presidido polo profesor que Len encomendadas
as funcións eorrespondentes ós órganos de gohen10
.
.
u m persoais.
Altigo 38°

No caso de colexios rurais agrupados que perLenzan
a varios coneellos, cada ano académico terá a representación municipal un dos eoneellos de xeito rotativo.
O representante municipal estará ohrigado a informar
a tódolos concellos dos asuntos tratados e das decisións adoptadas polo consello escolar.
Arligo 39°

l. Dos representantes que Hes corresponden ós pais
no consello escolar un será proposto pola asociación
de pais máis representativa, os outros serán elixidos
por voLación anLe a mesa eledoral polos pais, nais
ou LiLores de acor·do co procedemenLo esLablecido no

Decreto <J2/ 1 '188, do 28 de ahril.
A xunta electoral solicitaralle, cando proceda, á asociación de pais de alumnos do centro, legalmente consLiLlllda, que Leña rnaior número de asociados por proposLa dun represenlanLe para o consello escolar 1 dando
un prazo de 10 fhas para o efecto.
2. No caso de non existir proposta da asociacwn
de pais de alumnos para ocupa-la praza que He corresponde á rnesma, esa vacan Le cubrirase conxunLamenLe
e co mesmo procedernenlo que os oulros represenLanles dos pais. Para efecLos de fuLura renovación parcial, asignarase a praza correspondente á proposta
da asociación de pais de alumnos ó candidato máis
votado.

Arligo 40°
Cando deban ser elixidos tódolos memhros e cando
se constitúa o consello escolar dos centros de nova
creación, cada elector fará constar na súa papeleta
un máximo dun, dous, tres ou catro nomes segundo
corresponda elixir menos de Lres, !res, caLro ou rnáis
de caLro represenlanles respedivarnenle.
Altigo 41°

l. Sen prexd1zo do esLablecido no arLigo 49°.2, dous
anos despois de que se conslilúa o consello escolar
con Lódolos mernbros 1 levarase a cabo a primeira reno-
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vacwn parcial del e serán substitmdos os set,'llintes
rnernbros:
a) Centros que teñan oito unidades ou máis: dous
mestres e tres pais.

b) Cenlros que leñan seis ou sele unidades: un rnestre e dous pais.
e) Centros que teñan tres, catro ou cinco unidades:
un rneslre e un pai.

2. Dous anos despois suhstituiranse os memhros
non considerados na renovación parcial anterior:
a) Centros que teñan oito unidades ou máis: o representante do persoal de administración e servicios, tres
mes tres e dous pais, un destes proposto pola asociación
de pais de alumnos.
h) Centros que teñan seis ou sete unidades: dous
mestres e o pai proposto pola asociación de pais de
alumnos.
e) Cenlros que leñan Lres, ealro ou eineo unidades:

un mestre e o pai proposto pola asociación de pais
de alumnos.

3. Nos eenlros de unha ou dúas unidades a renovaeión do represenlanle dos pais realizarase cada dous
anos.

Artigo 42°
Nos centros de educación de adultos, de educación
especial e colexios rurais agrupados, as1 como naquelas unidades ou centros de caracte:hsticas singulares,
a Consellena de Educación e Ordenación Universi-

Laria poderá adapla-lo disposlo no arligos anleriores
ás earadenslicas deles.
Artigo 43°

O consello eseolar do Cenlro Lerá as seguinles
atribucións:

a) Eslablece-las di reclriees e elaborar proposlas
para a elaboraeión do proxedo eduealivo do eenlro,
aprobalo, avalialo e, se é o caso 1 inlroducir modificacións, sen prexmzo das competencias que o claustro de profesores ten atrihmdas en relación coa planificación e organización docente.

b) Elixi-lo direelor do cenlro
e) Propoñe-la revogación do nomeamento do direc-

Lor, logo de acordo dos seus membros, adoplado por
maiona de dous Lercios.
d) Decidir sobre a admisión de alumnos, con suxeición ó establecido na lexislación vixente.
e) Aprobar e modifica-lo Regulamento de réxime
interior do centro.

f) Resolve-los connielos e impoñe-las correec1ons
con finalidade pedagóxica que correspondan a aquelas
conductas do alumnado que prexudiquen gravemente
a convivencia no centro.

g) Aproba-lo proxeclo de orzamenlo do eenlro e
a execución del.
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h) Aprobar e avaha-la programación xeral anual
do centro, respectando, en todo caso, os aspectos

docenles que compelen ó elauslro.
i) Aproba-la programación das actividades extraescolares e complementarias e avalia-lo seu desenvolvemento.

1) Establece-las directrices para a participación do
centro en actividades culturais, deportivas e recreativas.
m) Establece--los criterios de colaboración con
outros centros, entidades ou organismos.

n) Promove-la renovación das inslalacións e equlpamenlo do eenlro, e vixia-la súa conservación.
ñ) Analizar e valorar-lo funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar e os resultados

da avaliación que do cenlro realice a Adminislraeión
educaliva.
o) Colaborar coa inspeccwn educativa nos planos
de avaliación de centro, nos termos que a Consdle:ha

de Educación e Ordenación Universilaria eslableza.
p) Regula-lo procedemento de autorización das smdas voluntarias entre clase ou en penodos de lecer
do alumnado do centro.
Artigo 44°

No seo do consello eseolar exislirá unha comisión
eeonómiea, inlegrada polo di redor, un meslre 1 un pai
de alumno e o secretario, de existir este no centro.
As1 mesmo, poderán constitmrse outras comisións para
asuntos espec1ficos, nas que estarán presentes, polo
menos, un mestre e un pai de alumno.
Artigo 45°
Os alumnos poderán estar representados no consdlo

escolar dos eolexios de educaeión primaria, con voz,
pero sen volo, nas eondicións que eslablezan os respectivos regulamentos de réxime interior.
O claustro de profesores.
Artigo 46°

l. O clauslro de profesores é o órgano propio de
participaeión desles no goberno do cenlro e len a
responsabilidade de planificar, coordinar 1 deeidir e,
se é o caso, infonnar sohre tódolos aspectos docentes
del.
2. O clauslro eslará inlegrado pola lolalidade dos
profesores que preslen servieio nel e será presidido
polo director do centro.
Altigo 47°
Son competencias do daustro:

a) Elevar ó equipo direclivo proposlas para a elaboraeión dos proxeclos educalivo e curricular do centro e da programación xeral anual.

b) Aprobar e avalia-los proxeelos curriculares e os
aspedos doeenles da programación xeral anual, conforme o proxecto educativo do centro,
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e) Determinar cal é a lingua maten1a predominante
enlre os alumnos e alumnas, as1 corno a lingua arnbienLal, co fin de que o profesorado de educación infanlil
e primeiro eido a use na dase coidando á súa vez

coincida coa renovación do resto dos consdlos escolares no ámbito da Comunidade Autónoma.

que adquiran de forma oral e escrita o coñeeemento

O quó1um para a válida constitución dos órganos
colexiados previstos neste regulamento, para os efectos
da celebración de sesións, deliberacións e toma de

da outra lingua oficial de Galicia, dentro dos hmites
propios da correspondente etapa ou ciclo.

d) Aproba-lo procedernenlo que pennila delerrninar
de xeilo individualizado o coñecernenlo da lingua
materna dos alumnos e alumnas co fin de que sexan
atendidos adecuadamente.
e) Promover iniciativas no ámbito da expenmenlación e da invesligación pedagóxica e na formación

do profesorado do cenlro.

Arligo 50°

acordos 1 requirirá a presencia do presiden le e secreLario OU 1 se é o caso, dos que os subslilúan, e da
metade polo menos, dos seus membros.
Se non existira quón1m, o órgano constituirase en
segunda convocatoria no seguinte dm lectivo, no mes-

rno lugar e na rnesma hora; nesle caso será suricienle
a asislencia da lerceira parle dos seus mernbros, e,
en Lodo caso 1 un número non i nrerior a Lres, sen prexu I-

f) Elixi-los seus representantes no consello escolar
do centro e no consdlo directivo do centro de formación continuada do profesorado.

zo da presencia do presidente e o secretario ou persoas
que os substitúan.

g) Propoñer lodo Lipo de inicialivas que lendan a

e Ordenación Universilaria poderá eslablecer, con
carácler excepcional, a esi xencia de maiona cual i-

mellora-lo funcionamento do centro en calquera dos
seus aspectos.
h) Aproba-los criterios pedagóxicos para a elabo-

ración dos horarios dos alumnos.
i) Aproha-la planificación xeral das sesións de avaliación e cualificación.

1) Analizar e valora-lo rendemento escolar do centro
medianle os resulLados das avaliacións e oulros parámelros que se consideren perlinenles.
m) Coñece-las candidaturas á dirección e os prob'Tamas presentados polos cantiidatos.

n) Coordina-las runcións rererenles a orienlación~
avaliación e recuperación dos alumnos e

Liloha~

alumnas.
ñ) Analizar e valora-los resultados da avaliación
que do centro realice a Administración educativa ou

Sen prexmzo do anterior, a Consdlena de Educación

ficada na toma de determinadas decisións de especial
importancia para o funcionamento do centro e que
afecten o conxunto da comunidade educativa.

Arligo 51°
l. As reunións do consello escolar celebraranse en
fha e hora que posibiliten a asistencia de tódolos
membros.
2. Os órganos colexiados reuniranse preceptivamen-

le en sesión ordinaria un ha vez por lrimeslre e sempre
que os convoque o seu presidenle ou o solicile un
tercio, polo menos, dos seus memhros. Neste último
caso, o presidente realizará a convocatoria no prazo
máximo de 20 dms a contar desde o seguinte dm
a aquel no que se presente a petición. A sesión cde-

brarase como rnax11no no prazo dun mes conlado a
partir do d1a seguinle ó da enlrega da pelición de
convocaloria.

cal quera inronne rererenle á súa marcha.
En todo caso reunirase ó inicio e ó remate do curso.
o) Colaborar coa inspección educativa nos plans
de avaliación do centro.

Capitulo IV

Arligo 52°
Os profesores pertencentes ós órganos colexiados
están obrigados a asistir ás reunións deles.

Procedemenlo de elección~ conslilución~ renovación~
subslilución e runcionarnenlo dos órganos colexiados

TÍTULO 111

de goherno

Órganos de coordinación docenle

Artigo 48°
O procedemenlo de elección~ conslilución 1 renovación e subslilución dos órganos colexiados de goberno
rexerase polo disposto no Decreto <J2/ 1<JBB, do 28
de ahril modificado polo Decreto :!24/ 1 'I<J6, de 26
de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico
dos institutos de educación secundaria.

Arligo 49°

l. A elección do consello escolar e constitución del
nos centros de nova creación efectuarase no mes de
outubro.

Artigo 53°

l. Nas escolas de educación infantil e nos colexios
de educación primaria con seis ou máis unidades exisLirán os seguinles órganos de coordinación docenle:

a) Equipos de cielo.
b) Comisión de coordinación pedagóxica.

e) Equipo de normalización lingli1slica.
d) Equipo de actividades complementarias e extraescolares.

2. A primeira renovac10n do consello escolar pro-

2. Nos cenlros con menos de seis unidades as funcións da comisión de coordinación pedagóxica, equipo

ducirase ó cabo dun ano ou dous, de maneira que

de nonnalización lingü1stica e equipo de actividades
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complementarias e extraescolares serán asumidas polo

elauslro.
3. En tódolos centros, independentemente do número de unidades, haberá un mestre titor por eada grupo
de alumnos.

Ca¡\llulo T
Equipos de ciclo
A1tigo 54°
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h) Coordina-la organización de espacios e instalacións e velar pola correcta conservación do equipamenlo espeC1fico do equipo.
i) Aqueloulras funeións que lle encomende o xefe
de eslud ios na área da súa eompelencia 1 especialmenle
as relativas ó reforzo educativo, adaptación curricular
e actividades complementarias.
1) Colaborar co secretario ou secretaria na elaboración e actualización do inventario do centro.
Altigo 57°

l. Os equipos de ciclo, que agruparán a tódolos
rneslres que irnparlan docencia nel 1 son os órganos

básicos encargados de organizar e desenvolver, baixo
a supervisión do xefe de estudios, as ensinanzas pro-

A programación didáelica dos equipos de ciclo
inelu irá~ necesariamenle~ os segu inles aspeclos:
a) Os obxedivos, os conlidos e os erilerios de ava-

pias do cido.
2. Son cornpelencias do equipo de ciclo:

liación, con especial referencia ós mmimos esixibles.
h) A metodoloxm didáctica que se vai aplicar.

a) Formular propostas ó equipo directivo e ó claustro
relativas á elahoración do proxeeto educativo e programación xeral anuaL

e) Os procedementos de avaliación da aprendizaxe
dos alumnos.

b) Formular propostas á comiswn de coordinación
pedagóxica relalivas á elaboración dos proxeelos curriculares de elapa ou a modificación deles.

logra-la di la recuperación.

e) Manter actualizada a metodolox1a didáctica.

d) As actividades de recuperación e os reforzos para

e) Os maleriais e recursos didáclieos que se vaian
utilizar, inchhdos os lihros para uso dos alumnos.

d) Elabora-la programación didáelica das ensinanzas que Len encomendadas~ seguindo as diredrices

f) A programación correspondente ós temas transversais.

xerais establecidas pola comisión de coordinación
pedagóxica.

g) As actividades complementarias e extraescolares
que se pretenden realizar desde o equipo de ciclo.

Artigo 55°

l. Cada un dos equ1pos de cielo eslará dirixido
por un coordinador.
2. Os coordinadores de ciclo desempei1arán o seu

cargo duran le dous cursos académicos e serán designados polo di redor~ 01do o equipo de ciclo.
3. Os coordinadores de ciclo deberán ser mestres
que impartan docencia no ciclo preferentemente con

deslino definilivo e horario eomplelo no eenlro.
A1tigo 56°
Corresponde ó coordinador de ciclo:
a) Dirixir e coordina-las actividades académicas do
equipo de cielo.
b) Convocar e presidi-las reunións do eqmpo de

cielo.
e) Pa1ticipar na elaboración do proxecto curricular
de etapa e elevar á comisión de coordinación pedagóxica as propostas formuladas a este respecto polo

equipo de ciclo.
d) Coordina-las funcións de titona dos alumnos de
ciclo.

e) Coordina-la ensinanza no eorrespondenle cielo
de aeordo eo proxeelo curricular de elapa.

f) Responsabilizarse da redacción da programación
didáctica do ciclo.

g) Responsabilizarse de que se levanle acla das
reunións e de que se elabore a memoria final de curso.

h) As medidas de aleneión á diversidade e se é

o

caso~

as adaplacións curriculares para os alumnos

que as precisen.
Artigo

5tr

Os profesores programarán a súa actividade docente
de acordo coas programacións didácticas do ciclo ó

que perlenzan 1 inehndas no correspondenle proxeclo
curricular de elapa. No caso de que algún profesor
decida inell11r na programación da súa aelividade
docente algunha variación con respecto á programación conxunta do equipo, esta variación, e a xustificación correspondente, incluirase na programación
deste, sempre que as1 o acorde o equipo de ciclo,

ou, en úllimo easo 1 a comisión de coordinación
pedagóxiea.
Artigo 59°
Os coordinadores de cido cesarán nas súas funcións
ó final do seu mandato ou ó producirse algunha das
causas set,'llintes:

a) Renuncia molivada aceplada polo
o equipo de cielo.

diredor~

o1do

b) Revogaeión polo direelor por proposla do equipo

de cielo mediante infonne razoado, con audiencia do
interesado.
Altigo 60°
Cando cese algún coordinador antes de finaliza-lo

prazo para o que foi nomeado, o direclor nomeará
un profesor que o subslilúa ala o 30 de xuño~ de
acm·do co procedemento sinalado no artigo 55°.
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Ca¡lllulo 11
Comisión de coordinación pedagóxiea
Arligo 61°

A comisión de coordinación pedagóxica estará integrada polo director, eomo presidente; nos centros onde
exista, o xefe de estudios; os coordinadores de ciclo;
o profesor de apoio á atención de alumnos con nece-

sidades educalivas especiais e o coordinador do equipo
de normalización lingü1slica; acluará corno secrelario
un rnernbro da cornisión 1 designado polo di reclor 1 ó1dos
os restantes memhros.

A1tigo 62°

A comisión de coordinación pedagóxica terá, en relación co réxime de funcionamento regulado no htulo
TV desle regularnenlo, as seguinles cornpelencias:
a) Elevar proposlas ó dauslro co r¡ n de eslablece-los
criterios para a elaboración dos proxeetos curriculares.

b) Velar para que a elaboración dos proxectos curriculares de etapa e o plan de acción titorial se realice
conforme os erilerios eslableeidos polo elauslro.
e) Asegura-la coherencia enlre o proxedo educalivo
do centro, os proxectos curriculares de etapa e a programación xeral anual.

d) Establece-las directrices xerais para a elaboración das programacións didácticas dos equipos de
cielo e do plan de acción Lilorial 1 as1 corno das adaplaeións curriculares e dos programas de diversificación
curricular inclmdos no proxecto curricular.
e) Propoñer ó claustro de profesores os proxectos
curriculares para a súa aprobación.

f) Velar polo curnprimenlo e poslerior avaliación
dos proxeclos curriculares de elapa.
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Artigo 64°

É competencia do eqmpo de normalización linglllslica:
l. Presentar, a través do claustro, propostas ó equipo
direelivo para a fixación dos obxedivos de normalización lingli1slica que se ineluirán no proxeelo educativo de centro.
2. Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica,
para a súa inclusión no proxecto curricular, o plan
xeral para o uso do idioma, no cal se deberá especificar, cando menos:
a) Medidas para potencia-lo uso da lingua galega
nas aclividades do eenlro.
b) Proxectos tendentes a lograr unha valoración posiLiva do uso da lingua propia e a rnellora-la cornpelencia lingü1sliea dos mernbros da cornunidade
educativa.

3. Propoñerlle á comisión de coordinación pedagoxica, para a súa inclusión no proxecto curricular,
o plan espeCifico para potencia-la presencia da realidade galega, cultura, historia, xeografia, econonha,
elnografw 1 lingua, lileralura, arle 1 folclore, ele. no
ensmo.
4. Elaborar e dinarnizar un plan anual de aelividades
tendentes á consecución dos obxeetivos indmdos nos
plans anteriores.
5. Presentar para a súa aprobación no consello escolar o orzamento de investimento dos recursos económicos dispoñibles para estes fins.
6. Aqueloutras funcións que a Consellena de Educación e Ordenación Cniversilaria prevexa na súa norrnali va espe(~l fica.

Arligo 65°
g) Canaliza-las necesidades de fonnación do profesorado cara ó centro de Fonnación Continuada do
Profesorado.

h) Realizar, de se-lo caso, a proposla ó xefe de
esludios co fin de que se designe o responsable do
equipo de actividades complementarias e extraescolares.
i) Propoñe-los profesores que han de formar parte
do equipo de normalización lingü1stica.

Ca¡l1Lulo TTT
Equipo de normalización lingü1stica
A1tigo 63°

l. Para potencia-lo uso da lint,'lla galega constiLuirase nos cenlros un equipo de normalización lingülsliea, conslilu1do por:
a) Cn profesor de cada ciclo, por proposta dos seus
integrantes.
2. Os membros do eqmpo serán nomeados polo
di reclor.

3. Poderán Incorporarse ó Lraballo do equ1po para
temas puntuais outras membros da comunidade
educativa.

l. A coordinación do equipo será desempeíiada por
un profesor del, preferentemente con destino definitivo
no centro.
2. Nos centros con tres, catro ou cinco unidades
asumirá as funcións de coordinación dos plans de
normal izaeión 1ingll1slica o direelor.

Arligo 66°
O coord i nador 1 que será nomeado polo di redor por
proposla dos cornpoñenles do equipo, desempeñará
as súas funcións durante dous anos, renovables, se
é o caso, e cesará ó final deles ou cando se dea
algunha das causas previstas no artigo 59°.
Artigo 67°
Cando cese o coordinador do eqmpo de normalización lingü1stica antes de finaliza-lo prazo para o
que foi designado, o diredor norneará, de acor·do eo
procedemento sinalado no artigo 6(/', un profesor ata
;\()de xuño.
Artigo 6t-r'
Son competencia do coordinador:
a) Colaborar na elaboración dos proxectos curnculares de etapa.
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b) Responsabilizarse da redacción dos planos que
han de ser proposlos á comisión de coordinación
pedagóxica.
e) Convocar e presidi-las reunións do equipo.
d) Responsabilizarse da redacción das actas de reunión~ as1 corno da redacción da memoria final de curso~
na que se fará unha avaliación das adividades rea-

lizadas que se incluirá na memoria do centro.

e) Proporcionarlles ós membros da comunidade educativa infonnación sobre as actividades do equipo e
de todos aqudes actos e institucións culturais rela-

cionados coa real idade galega.
Ca¡ntulo IV
Equipo de actividades complementarias e extraescolares

Arligo 69°
Terán earáeter de complementarias aquelas actiVIdades didácticas que se realizan co alumnado en horario lectivo e que, formando parte da programación,
tei1en carácter diferenciado polo momento, espacio ou

recursos que uLilizan. As1 cabe considera-las visilas,
Lraballos de campo, viaxes de esludio, conmemora-
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2. O xefe do equipo de actividades complementarias
e extraescolares actuará baixo a dependencia directa

do xefe de esludios e en eslreila colaboración co equipo direclivo.
A.rtigo 74°
Cando cese o xefe do eqmpo de actividades complementarias e extraescolares antes de finaliza-lo pra-

zo para o que foi designado, o diredor nomeará de
acordo co procedemenlo sinalado no arligo 66° un
profesor ala 30 de xuño.
Artigo 75°
O xefe do eqmpo de actividades complementarias
e extraescolares terá, entre outras, as seguintes
funcións:
a) Elabora-lo programa anual destas actividades
para o que se terán en conta as propostas dos equipos
de ciclo, dos profesores e dos pais e as orientacións

do clauslro e comisión de coordinación pedagóxica.
b) Programar cada unha das actividades especificando obxectivos, responsables, momento e lugar de

realización, repercusións económicas e forma de parLicipación do alumnado.

cións e outras semellantes.
e) Proporcionarlles ós alumnos e ós pais a inforArtigo 70°

mación relaliva ás aclividades do equipo.

Teñen caráder de exlraescolares aquelas que, sen do

d) Promover e coordina-las actividades culturais
e deportivas en colaboración co claustro, a comiswn

organizadas polo centro e figurando na programación
xeral anual, aprobada polo consello escolar, se realizan
fóra de horario lectivo. A participación nelas será
voluntaria.

Arligo 71°
l. O equipo de actividades complementarias e
extraescolares encargarase de promover, orgamzar e
facilitar este tipo de actividades.

2. Esle equipo eslará inlegrado polo seu xefe 1 para
cada adividade concrela, polos profesores que participan nela.

de coordinación pedagóxica, os equipos de ciclo e
a asociación de pais.
e) Coordina-la organización dos intercambios esco-

lares e calquera Lipo de viaxes que se realicen cos
alumnos.

f) Distribm-los recursos económicos destinados para
o efecto, procedentes de achegas de institucións, asociacións ou do propio cenlro, logo de aprobación polo
consello escolar.
g) Organiza-la uLilización da biblioleca do cenlro.

Artigo 72°

l. O xefe do equipo de aclividades complemenlarias
e exlraescolares será un profesor 1 preferenlemenle con
destino definitivo no centro, que designe o director
por proposta do xefe de estudios, mda a comisión
de coordinación pedagóxica.

2. O xefe do equipo de aclividades complemenlarias
e exlraescolares aduará baixo a dependencia direda
do xefe de estudios e en estreita colahoración co equipo directivo.
3. Nos centros con tres, catro ou cinco unidades

a coordinación das adividades exlraescolares e complemenlarias será asumida polo direclor.

h) Elaborar unha memoria final de curso coa avaliación das actividades realizadas que se incluirá na

memoria de cenlro.
i) Presentar propostas ó equipo directivo para a realización e intercambio de actividades cos centros do
seu conton1o.
Artigo 76°

Para o desenvolvemenlo das aclividades complementarias e extraescolares que se realicen fóra da
localidade onde está situado o centro, deberase contar
cos seguintes requisitos:
a) Aprobación do consello escolar.

Artigo 73°

O xefe do equipo de aclividades complemenlarias
e exlraescolares será nomeado por un penodo de dous
anos e cesará ó producirse algunha das circunslancias
previstas no a1tigo 59°.

b) Aulorización escrila dos pais ou lilor legal.
e) Os alumnos e alumnas serán acompai1ados polo

profesorado correspondenle na proporción dun profesor ou profesora por cada vinle alumnos.

N" 206 • Luns 21 de outuhro de 1'I<J6
Artigo 77°
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e) Efectuar un seguimento global dos procesos de

Os cenlros raciliLarán e promoverán a parlicipación
dos dislinlos seclores da cornunidade educaliva Lanlo
a titulo individual eomo a través das súas asociacións
e os seus representantes no eonsello escolar, na selección, organización, desenvolvemento e avaliación das
actividades complementarias e extraescolares

Arligo 78°
Os centros, eoa aprobación do consello escolar,
poderán establecer convenios de colaboración con asociacións culturais ou entidades sen ánimo de lucro

para o desenvolvernenlo de aclividades exlraescolares
e cornplernenlarias. Es! es convenios deberán ser aulorizados polo delegado provincial da Conselleha de
Educación e Ordenación C niversitaria, director xeral
de Centros e Inspección Educativa ou conselleiro de
Educación e Ordenación L niversitaria, segundo tei1an
incidencia provincial, autonómica ou estatal.

Arligo 79°
As administracións locais poderán colaborar cos
centros educativos para impulsa-las actividades
extraescolares e complementarias e promove-la rela-

ción enlre a programación dos cenlros e o conlorno
socioeconómico no que esles desenvolven o seu labor
Ca¡ntulo V

ensinanza-aprendizaxe dos al u m nos para deledar d ificullades e necesidades especiais, co obxeclo de busea-las respostas educativas adecuadas e solicita-los
oportunos asesoramentos e apoios.
f) Coordina-las adaptacións euiTiculares necesarias
para alumnos do seu grupo.

g) Facilila-la inlegración do alumnado no grupo e
romenla-la súa parlicipación nas aclividades do
cenlro.
h) Orienta-los alumnos dunha mane1ra directa e
inmediata no seu proceso formativo.
i) lnforma-lo equipo de profesores do grupo de alumnos das caracte:hsticas, especialmente naqueles casos

que presenlen problemas

espei~1ficos.

l) Coordina-lo axusle das direrenles

melodoloX~as

e principios de avaliación programados para o mesmo
g1upo de alumnos.
m) De se-lo caso, orgamzar e presidi-las sesións
de avaliación.

n) Coordina-lo proceso de avaliación dos alumnos
do seu grupo e adopla-la decisión que proceda referente á promoción dos alumnos dun eido a outro,
logo de audiencia dos seus pais ou titores legais.

Titores

ñ) Atender, xunto eo resto do profesorado, os alumnos e alumnas mentres estes permanecen no centro
nos penodos de lecer.

l. A Lilona e orienlación dos alumnos formará parle

o) Colaborar co equipo de orienlación educaliva e
proresional do sedor nos Lermos que eslableza o mes-

Artigo 80°
da función docente.

mo e a xefatura de estudios.
2. Cada grupo de alumnos terá un mestre titor que
será designado polo director a proposta do xefe de
estudios.

3.

o xefe de esludios coordinará o lraballo dos lilores

e manterá as reunións periódicas necesarias para o
ho funeionamento da acción titorial.

Artigo 81°
l. Cada meslre lilor 1 ademais das súas Lareras docentes espe(afieas, realizará, cando menos, as seguintes
funcións:
a) Participar no desenvolvemento do plan de acción
titorial e nas actividades de orientación, baixo a coor-

p) Colaborar eos demais tito res no marco dos proxeetos educativo e curricular do centro.
q) Orienta-las demandas e inquedanzas dos alumnos

e mediar anle o res lo de profesores~ al u m nado e equipo
direclivo nos problemas que se presenlen.
r) Informa-los alumnos do g1upo, os pais e os profesores de todo aquilo que Hes afecte en relación coas
actividades docentes e o rendemento académico, con
especial atención ós aspectos e medidas tendentes

a facilila-la compelencia lingü1slica dos alumnos e
alumnas nas dúas linguas oriciais.
s) Facilila-la cooperación educaliva enlre os pro-

dinación do xere de esludios.

fesores e os pais dos alumnos.

h) Proporcionar no principio de curso, ós alumnos
e ós pais, información documental ou, no seu defecto,
indicar onde poden consultar todo o referente a calendario escolar, horarios, horas de titona, actividades
extraescolares e complementarias previstas, progra-

t) Exereer, de acm·do co proxecto curricular, a coordinación entre os demais profesores do t,•Tupo.

mas escolares e crilerios de avaliación do grupo.
e) Coíiece-las earactensticas persoais de cada alumno a través da análise do seu expediente persoal e
doutros inshumentos válidos para consegmr ese
coi1ecemento.
d) Coñece-los as pedos da siluación ramiliar e escolar que repercuten no rendemento académico de eada
alumno.

u) Cubri-los documentos oficiais relativos ó seu gru-

po de alumnos.
v) ConLrola-la ralla de asisLencia ou punlualidade
dos alumnos, e ter infonnados os pais ou titores e
o xefe de estudios.
x) Fomenta-la colaboración das familias nas actividades de apoio á aprendizaxe e orientación dos seus

fillos.
z) Aqueloulras que selle puidesen encomendar para
o mellor desenvolvemento da acción titorial.
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Cap!lulo VI

Aleneión ós alumnos con necesidades educalivas
espec1ms
A1tigo 82°
A coordinación da atención ós alumnos con necesidades educativas especiais será realizada polo profesor de apoio á alención ós alumnos con necesidades

educalivas especiais. Esle profesor será especialisla
en educación especiaL

Artigo 83"
Os alumnos con necesidades educalivas especw1s
recibirán alención docenle direcla por parte dos profesores do grupo no que se integran, eoa axuda, se
é o caso, do profesorado de apoio na propia aula.
Excepcionalmente, en función das necesidades do
alumnado e das adaptacións curriculares establecidas
poderanse facer inlervencións diferenciadas, debidarnenle Lemporalizadas~ fóra da aula.
A1tigo 84°
Ademais da atención docente directa que Hes corresponda preslar ós alumnos en runción das súas necesidades) o profesor o u profesora que se alope no cenlro
como apoio á atención ós alumnos con necesidades
educativas especiais desenvolverá as seguintes funcións:

a) Coordinar~ en colaboración co xere de esludios~
as cueslións relacionadas coa educación e a eslancia
no cenlro dos alumnos con algún Lipo de minusvalidez
flsica, ps1quica ou sensorial.
b) Colaborar coa comisión de coordinación pedagóxica na elaboración do plan de actuación respecto
ó alumnado con necesidades educalivas especiais.

e) Orienta-lo profesorado que imparta docencia ós
alumnos con necesidades educativas especiais, as1
como a des mesmos e ós pais sobre cuestións de
interese para o seu desenvolvemento.
d) Colaborar co proresor Lilor e co reslo do profesorado na elaboración das adaptacións cuiTiculares
e no seguimento e a avaliación das mesmas.
e) Aqudoutras funcións que se He puidesen asignar
no ámbito de apoio ó alumnado con necesidades educali vas especiais.

TÍTCLO IV
Héxime de funcionamento

Arligo 85°
Os centros disporán de autonom1a para defini-lo
modelo de xestión organizativa e pedagóxica, que
deberá concretarse no proxeeto educativo do centro,
proxectos cuniculares e normas de funcionamento.

Ca¡htulo I
Proxecto educativo do centro
Artigo 86"
l. O equipo diredivo elaborará o proxedo educalivo
do centro de acm·do cos criterios establecidos polo
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consello escolar e as propostas realizadas polo claustro.

2. O proxeclo educalivo do cenlro será aprobado
e avaliado polo consello escolar.
:1. O equipo directivo procurará amosa-lo proxeeto
educativo de maneira que permita un mdlor coi1ecemento del cara a orienta-los alumnos e alumnas
e os seus pais 1 ravorecendo desle xeilo unha idenLiricación e implicación do conxunlo da comunidade
educaliva.
Artigo 87°
Partindo da análise das necesidades educativas
espeC1ricas dos alumnos~ das caraclehslicas do conLomo escolar e das do cenlro, o proxeclo educalivo
rixará obxedivosl prioridades e procedemenlos de
actuación, e incluirá:
a) A organización xeral do centro, que se orientará
á consecución dos fins establecidos no artigo l da
Lei orgánica de ordenación xeral do sistema educativo
e ó cumprimenlo dos principios eslablecidos no arligo
2 da mencionada lei.
h) Os fins e as intencións educativas do centro de
acordo coa identidade propia del.
e) Os obxectivos do centro tendentes a logra-la normalización lingll1slica~ de acor·do co Decrelo
247/1995 1 do 14 de selembro, polo que se desenvolve
a Lei 3/1 <JB.'), de normalización lingü1stica, para a
súa aplicación ó ensino en lingua galega nas ensinanzas de réxime xeral impartidas nos diferentes
niveis non universitarios.

d) A adecuación ó conlexlo do cenlro dos obxedivos
xerais das etapas que se imparten nel e que deberán
desenvolverse no proxecto cunicular.
e) O Hegulamento de réxime interior do centro.

r) A orerla do cenlro en canlo a aclividades e
serviCIOS.
g) As fonnas de colaboración e pa1ticipación entre
os distintos sectores da comunidade educativa.

h) As rormas de colaboración e inlercambio culLural
cos servicios sociais e educalivos do concello e oulras
inslilucións.
Artigo 88°
A inspección educativa supervisará o proxecto educalivo para compraba-la adecuación ó eslablecido nas
disposicións vixenles~ rormulará as suxeslións que
estime oportunas e indicará as correccións que
procedan.

Cap!lulo 11
Proxeclo curricular de elapa
Artigo 89°
A comisión de coordinación pedagóxica supervisará
a elaboración e responsabilizarase da redacción do
proxeclo curricular para cada unha das elapas educalivas que se imparlan no cenlro, de acor·do co curnculo oficial e os criterios establecidos polo claustro.

N" 206 • Luns 21 de outuhro de 1'I<J6

No proceso de reflexión e discusión, a comiswn de
coordinación pedagóxica promoverá e garanlirá a parLieipación de Lódolos proresores e solicilará os apoios
necesarios dos órganos existentes para o efecto dependentes da Consellena de Educación e Ordenación
Universitaria.

A1tigo 90°
Os proxectos curriculares de etapa e as súas modificacións anuais serán aprohados polo daustro de
profesores.

Artigo 91°
Os proxectos euiTiculares de etapa incluirán:

l. As directrices xerais e as decisións seguintes:
a) A adecuación dos obxectivos xerais da educación
infantil e primaria ó contexto socioeconómico e cultural do centro e ás caractensticas dos alumnos, tendo
en conta o establecido no Decreto 247/1995, do 14

de selembro 1 polo que se regula o uso do galego no
ensino e na adrninislración educaliva, as1 corno o eslablecido no proxecto educativo do centro.
b) Crilerios de carácler xeral sobre meLodolox1a.
e) Os procedemenlos para avalia-la progresión na
aprendizaxe do alumnado e os criterios para a promoción de cielo.

d) Caractensticas e tipo de informes que se utilizarán
para transmiti-la infonnación que se derive da
avaliación.
e) Orientacións para incorporar, a través das distintas áreas da educación primaria, a educación moral
e c1vica 1 a educación para a paz, a igualdade de oporlunidades enlre os sexos 1 a educación ambienlal,
sexual, para a saúde, a educación do consumidor e
a vial.

f) Criterios, e procedementos previstos para organiza-la atención á diversidade dos alumnos. Cando
existan alumnos con necesidades educativas especiais
induiranse os criterios para realiza-las adaptacións
curriculares apropiadas para esles alumnos.

g) Crilerios para m·aliar e, se é o caso, revisa-los
procesos de ensinanza e a prádica docenle dos
profesores.
2. O plan de acción titorial.
3. As programacións didácticas dos equipos decido.
A1tigo 92°
A inspección educativa supervisará o proxecto cuiTicular para comproba-la adecuación ó establecido nas
disposicións vixentes, fonnulará as suxestións que
estime oportunas e indicará as coneccións que
procedan.

Ca¡htulo 111
Regulamenlo de réxirne inlerior
Arligo 93°
l. O Regularnenlo de réxime inlerior será elaborado
polo equipo direclivo e aprobado polo consello escolar.
lncorporarase ó proxecto educativo de centro.
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Artigo 94°
Deberá concretar, tendo en conta os recursos e
caractensticas propias do centro, entre outros, os
seguintes aspectos:
a) A organización práctica da participación de tódolos memhros da comunidade educativa.

b) Normas de convivencia que favorezan as relacións
entre os distintos memhros da comunidade educativa.
e) Can les de coordinación enlre os órganos de goberno e coordinadores de ciclo, Lilores, equipo de normalización lingü1stica e xefe de equipo actividades
complementarias e extraescolares.
d) Organización e reparto de responsabilidades non
definidas na normativa vixente.
e) Organización dos espacios e inslalacións do cenLro. Normas para o correclo uso.
r) Funcionamenlo dos servicios educalivos do cenlro.

g) Condicións nas que poderán estar representados
con voz, pero sen voto, os alumnos no consello escolar
do cenlro.

Artigo 95°
A inspección educativa supervisará o regulamento
de réxime interior para comproha-la súa adecuación
ó establecido nas disposicións vixentes, formulará as
suxestións que estime oportunas e indicará as coneccións que procedan.

Ca¡lllulo 1V
Programación xeral anual
Artigo 96°
l. A programación xeral anual será elaborada polo
equipo directivo do centro, e terá en conta as propostas
do claustro e as directrices do consello escolar.
2. Os distintos sectores da comunidade educativa,
a través das súas organizacións ou individualmente
poderán presenta-las propostas que estimen convenienles ó equipo diredivo para a programación xeral
anual.
Altigo 97°
A programación xeral anual será informada polo
claustro de profesores no ámbito da súa competencia
e elevada, para a súa aprobación poslerior, ó con sello
escolar do cenlro 1 que respeclará, en Lodo caso, os
aspectos docentes que competen ó claustro.

Arligo 98°
l. A programación xeral anual ineluirá os seguinles
documenlos:
a) Obxectivos espec1ficos que o centro se propón
conseguir no curso académico 1 medidas que haxa que
desenvolver para a súa consecución e recursos previstos para o efecto.

b) Horario xeral do cenlro e crilerios pedagóxicos
para a súa elaboración.
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e) Prot,•Tama anual de actividades complementarias
e exlraescolares.
d) Docurnenlo de organización do cenlro~ que incluirá a estructura orgánica do centro, a estahstica de
principio de curso e a situación das instalacións e
do equipamento.
e) Programa anual de formación do profesorado e
organización dos servicios cornplernenlarios 1 se é o

caso.
2. lnduiranse como anexo á programación anual
o proxecto educativo e os proxectos curriculares de
etapa do centro e, de se-lo caso, as modificacións
posleriores. De non sufrir modificación, non se incluirán de novo, facendo a observación de que seguen
vixentes.
A1tigo 99°
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centros a adquisición de bens, contratación de servicios e subministracións, cos limites que na normativa
corresponden le se eslablezan.
2. A Consellena de Educación e Ordenación Universitaria poderá delegar nos órganos de gobemo dos
centros as competencias que a mesma determine, responsabilizando os direclores da xeslión dos recursos
maleriais~ pos los a disposición do cenlro.
3. O exercicio da autonomm dos centros para administrar estes recursos estará sometido ás disposicións
que regulan o proceso de conlralación~ realización
e xusliricación do gaslo para as adminislracións
educativas.

TÍTULO VI
Asociacións de pais de alumnos
Altigo 105"

l. Unha vez aprobada a prot,•Tamación xeral anual,
un exernplar dela quedará na secrelana do cenlro a
disposición dos rnernbros da comunidade educaliva~
e outro remitiráselle ó servicio provincial de inspección educativa.

Artigo 100°
A inspección educativa supervisará a programación
xeral anual para comproba-la súa adecuación ó eslablecido nas disposicións vixenles e no proxeclo educativo de centro, formulará as suxestións que estime
oportunas e indicará as correccións que procedan.

TÍTLLO V
Réxirne económico do colexio
A1tigo 101°
As escolas de educación infantil e colexios de educación primaria disporán de autononha na súa xestión
económica no marco establecido na normativa vixente.
Arligo l 02°
l. Sen prexll1zo de que tódolos centros reciban os
recursos económicos necesarios para cumpri-los seus
obxectivos con criterios de calidade poderán obter
recursos cornplernenlarios. Esles recursos deberán ser
aplicados ós seus gaslos de runcionarnenlo e non poderán proceder das actividades desenvolvidas polas asociacións de pais e de alumnos no cumprimento dos
seus fins.
2. Os centros poderán ademais recibir achegas
volunlarias dos pais de alumnos ou oulras inslilucións~
de acordo co eslablecido na lexislación vixenle.

A comisión económica, logo de aprobación no consello escolar 1 deberá presenlar para a súa aulorización
polo delegado provincial da Consellena de Educación
e Ordenación Universitaria o plan de accións encamiñadas á obtención dos recursos complementarios
ós que se refire o mtigo anterior.
Arligo l 04°
l. A Consellena de Educación e Ordenación U niversitaria poderá delegar nos órganos de goben10 dos

l. Nas escolas de educación infanlil e colexios de
educación primaria poderán existi-las asociacións de
pais de alumnos, de acordo coa lexislación vixente.
2. Eslas asociacións poderán:
a) Elevarlle propostas ó consello escolar para a elaboración do proxecto educativo e ó equipo directivo
para a elaboración da programación xeral anual.
b) Informa-lo consello escolar daqueles aspectos da
marcha do centro que consideren opmtuno.

e) Tnronna-los asociados da súa adividade.
d) Recibir información, a través dos seus represenlanles no consello escolar 1 sobre os Lemas Lt·aLados
nel.
e) Elaborar informes para o consello escolar a iniciali va propia o u a pelición des! e.

f) Elaborar propostas de modificación do Regulamento de réxime interior.
g) Fornmlar propostas para a realización de actividades complementarias e extraescolares que, unha
vez aceptadas, deberán figurar na programación xeral
anual.
h) Coñece-los resultados académicos referidos ó
centro e a valoración que deles realice o consello
escolar.
i) Recibir un exemplar da programación xeral anual,
do proxecto educativo, dos proxectos curriculares de
etapa e das súas modificacións.

1) Recibir información sobre os libros de texto e
os materiais didácticos adoptados polo centro.
m) Fornenla-la colaboración enlre lódolos rnembros
da cornunidade educaliva.
n) Facer uso das instalacións do centro nos termos
que eslableza o consello escolar de acor·do coa lexislación vixenle.

Disposición transitoria
Prime ira.
l. Os consellos escolares e os órganos unipersoais
de goberno elixidos con anlerioridade á enlrada en
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vigor deste Hegulamento orgánico de escolas de educación inranLil e eolexios de educación primaria conLinuarán desempeñando as súas funcións ala o rernale
do prazo para o que foron elixidos.

2. Nos colexios de educación primaria nos que consonte o disposto na disposición transitoria segunda,
se imparta provisionalrnenle o prirneiro ciclo de edu-

cación secundaria obrigaloria, rorrnará parte do consello escolar un representante dos alumnos deste ciclo
educativo.

Segunda.
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que mantei1an a súa vinculación ó centro nos próximos
dous anos; no seu defecto os que soamente a prolonguen un curso.
De seren varios profesores ou pais os que reúnen
estas condicións, valoraranse como criterios para permanecer no conseHo escolar:
a) lVlaior número de votos alcanzado no último proceso elecLoral.

b) l\.faior antigüidade no centro.
e) lVlaior idade.

Cuarla.

l. Provisionalmente, durante o tempo que a Conselle:ha de Educación e Ordenación Universitaria
detennine, os colexios de educación primaria que
aquda sinale poderán imparti-lo primeiro ciclo da
educación secundaria obrigaLoria. Co fin de garanli-la
adecuada coordinación docenle des Les esLudios ó longo
da totalidade da etapa, estes colexios serán adscritos
pola ConseHena de Educación e Ordenación Universitaria a un instituto de educación secundaria e terán
a consideración de extensión dos mesmos cando se
alopen na mes ma local idade.
2. Os profesores, os alumnos e os pais dos alumnos
deste ciclo educativo integraranse no colexio de educación primaria e formarán parte, segundo corresponda~ de Lódolos órganos de goberno e de coordinación
docenLe, e asumirán lódolos dereiLos e obrigas que,
como membros da dita comunidade educativa, Hes
son aplicables.

3. Co fin de garanli-la conLinuidade da eLapa, os
deparlamenLos didádicos do cenLro de educación
secundaria conxuntamente co profesorado afectado do
colexio ou colexios de educación primaria elaborarán
as distintas programacións didácticas de acordo co
proxecto curricular de etapa. Para tal efecto, os mes tres
do colexio de educación primaria responsables das
dislinlas áreas incorporaranse ós deparlamenLos do
cenLro de secundaria que corresponda e asisLirán ás
reunións do departamento para participar na elaboración, aprobación e avaliación do proxeeto curricular
desta etapa. As ditas reunións cdebraranse en hora
que permita a asistencia de tódolos profesores afeeLados.
4. Nos colexios de educación primaria que se transforman progresivamente en institutos de educación
secundaria, mentres se escolaricen ndes alumnos de
educación primaria, o profesorado, o alumnado e os
pais e nais ou LiLores legais dos alumnos desLa elapa
educativa integraranse no centro e fonnarán parte,
segundo corresponda, de tódolos órganos de goberno
e de coordinación docente asumindo tódolos dereitos
e obrigas que, como membros da dita comunidade
educativa, Hes son aplicables.
Terceira.

Na primeira renovac10n parcial do consello escolar
previsla no arligo 55° do Decrelo 92/1988 1 do 28
de abril, e no artigo 41 deste regulamento continuarán
no conseHo escolar os profesores e pais de alumnos

As modificacións derivadas da aplicación da disposición transitoria segunda serán reguladas por orde
da Conselleüa de Educación e Ordenación Universitaria.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA
E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Urde do 7 de oulnbro de 1996 pola que
se clasifican e se suprimen postas de trabaLLo reservados a funcionarios de Administración locaL con habilitación de
r;arácter naáonal.
VisLa a solicilude e a docurnenlación achegada
polo concello de Viana do Bolo (Ourense) con data
26 de setemhro de 1996, relativa á modificación
da clasificación do posto de secretana, actualmente
de clase segunda, en secreLana de clase Lerceira,
correspondente á subescala de secretaba-intervención.
Esta conselle:ha de conformidade co establecido
no arLigo 159.1° do Real decrelo lexislaLivo
781/1986, do 18 de abril, e nos artigos 2 e <J do
ll.eal decreto 1732/1994. do 29 de xullo, e no uso
das facullades que lle confire o arLigo 13.2° 17
da Lei 4/1988, do 26 de rnaio 1 da función pública
de Galicia,

DISPÓN:
Primeiro.-1\lodifica-la clasificación do posLo de
secretan a do Concello de Viana do Bolo, provincia
de Ourense, quedando clasificado en dase terceira.
Segundo.-Suprimi-lo posto de intervención do
devandiLo concello.
Contra a presente orde, que é definitiva en v1a
administrativa, poderase interpoi1er recurso contencioso-adminisLralivo no prazo de dous meses 1 conLados a par! ir do dw seguinLe ó da súa publicación
no DOG, ante a Sala do Contencioso-Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Calicia, conforme o disposLo no arLigo 58 da Lei reguladora
da xurisdicción contencioso-administrativa do 27
de decembro de 1956, logo de comunicarllo a esta

