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1. A NOSA ESCOLA 
 

A Proposta Educativa das Escolas Salesianas contén o noso ideario ou carácter propio, que guía e 
orienta todas as intervencións educativas do centro en cada un dos niveis. Aquí ven recollida soamente 
nas súas liñas esenciais.  
Queremos que esta Proposta sexa o punto de referencia para o exercicio das distintas funcións e 
competencias das persoas que forman parte da Comunidade Educativa. 
En relación co profesorado ofrece os criterios fundamentais que debemos ter en conta nas 
intervencións educativas. 

 

1.1. Principios e criterios da acción educativa salesiana 
A Escola Salesiana basea a súa proposta educativa nas seguintes propostas e criterios:  
 

 É unha escola popular, libre e aberta a todas as clases sociais. 

 Coloca ao alumno no centro do feito educativo . 

  
 Preséntase como familia educadora. 
 Pon de relevo a personalización das relacións educativas. 
 Quere responder ás necesidades da zona. 

 Promove a solidariedade cos necesitados. 
 Fai realidade a participación corresponsable. 

 Acóllese ao financiamento público para facilitar a gratuidade. 
 

 
1.2. O proceso educativo na escola salesiana 
Consideramos a escola como lugar privilexiado para a educación integral da persoa en todas as súas 
dimensións de acordo cunha visión humana e cristiá da vida. En consecuencia, axudamos ós nosos 
alumnos e alumnas a: 

 Descubrir e potenciar as súas capacidades: 
- Físicas (motricidade, habilidades sensoriais, expresión corporal,  

cultura física e deportiva). 
- Afectivas (autoestima, relacións interpersoais, madurez afectiva). 
- Intelectuais (memorización, análise, síntese, relación, sensibilidade estética, creatividade, ...). 

 Desenvolver a súa dimensión socio-política (familia, lectura, e comprensión da realidade social, 
sociedade intercultural, sensibilidade social, sentido do traballo, cooperación, traballo, traballo en 
equipo, solidariedade, actitude de servizo...  

 Desenvolver o seu sentido ético e transcendente mediante o cultivo de actitudes, e a adquisición 
de valores desde o coñecemento e a vivencia da mensaxe de Xesucristo. 

 Descubrir o propio proxecto de vida, mediante un ambiente educativo axeitado no que cada 
alumno e alumna atopen elementos que lles axuden a definir o seu estado de vida, o traballo ou 
profesión, a opción sociopolítica e a súa opción relixiosa. 

 

http://www.salesianos-ourense.com/colegio/inicio/1
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1.3. O estilo da escola salesiana 
A Escola Salesiana desenvolve o seu labor educativo co espírito de Don Bosco caracterizado por: 
 

 O criterio preventivo. 

 O ambiente educativo. 

 A relación educativa persoal. 
 presenza-  
 A oferta respectuosa dunha experiencia de fe. 

 As propostas de compromiso cristián. 
 
Don Bosco, co seu Sistema Preventivo, realiza unha achega orixinal á acci

 
 
— Desde a razón: valoramos a persoa, a vida, as realidades terreais e o esforzo humano desde unha 

actitude positiva. 
— Desde a relixión: actuamos con respecto, favorecemos o encontro con Deus, acollemos o ben e a 

verdade que latexa en cada un... 
— Desde o amor: acollemos incondicionalmente a todos, facemos propostas educativas, traducimos o 

amor en signos visibles, nun ambiente de ledicia.  
 

 
1.4. Comunidade Educativo-Pastoral 
Comprometémonos na construción e maduración da Comunidade Educativo-pastoral: 
— Comunidade, porque implica, en clima de familia, ao alumnado, ás familias e aos educadores. 
— Educativa, porque axuda a madurar a cada un dos seus membros. 
— Pastoral, porque acompaña cara o encontro con Cristo. 

 
 

1.5. O profesorado na comunidade educativa 
O traballo do profesorado desenvólvese na Comunidade Educativo-Pastoral. A súa palabra, testemuño, 
alento, axuda, consello, corrección amigable e experiencia son claves no desenvolvemento do proceso 
educativo. Entre os trazos máis significativos do profesorado destacamos: 
 

 A profesionalidade. 

 A coherencia persoal. 

 A actitude educativa e a sensibilidade pola condición xuvenil. 

 Unha forte simpatía por Don Bosco. 
 A capacidade de educar desde o positivo. 
 A apertura á transcendencia. 

 
Os profesores e profesoras da nosa escola: 

 Son ante todo educadores. 
 Establecen unha relación franca e de colaboración cos compañeiros e compañeiras. 

 Están no medio dos mozos cunha presenza activa e amigable. 

 Desempeñan un papel decisivo na aplicación e avaliación do proxecto educativo. 
 Corresponsabilízanse activamente na xestión do centro. 
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2. ORGANIZACIÓN XERAL DO CENTRO 
 

2.1. Órganos Unipersoais 
 
2.1.1. DIRECTOR 
É o representante da Entidade Titular no centro, cara á Administración Educativa e responsable último 
da marcha xeral do centro. 
 
Lupicinio Peña      (Horas de visita: previo aviso) 

 
 
2.1.2. XEFES DE ESTUDOS  
Son os responsables de dirixir e coordinar a acción educativa nas etapas correspondentes, sen prexuízo 
das competencias propias do Titular.  
 
EI-EP:  Rosa Santos    (Horas de visita: previo aviso) 
ESO-Bac: Marta Gómez   (Horas de visita: previo aviso) 

 
 
2.1.3. ADMINISTRADOR 
É o responsable da xestión económica do centro. Exerce as súas funcións en nome e en dependencia do 
director. 
 
José Álvarez     (Horas de visita: previo aviso) 
 

 
2.1.4. COORDINADORES DE PASTORAL 
Son os responsables de promover e animar a acción evanxelizadora no centro. 
 
Ed. Infantil: Jorge Asenjo   (Horas de visita: previo aviso) 
Ed. Primaria: Pablo Álvarez    (Horas de visita: previo aviso) 
ESO-Bac.: Xulio C. Iglesias   (Horas de visita: previo aviso) 

 

 
2.1.5. COORDINADORA DE INFANTIL  
É a profesora responsable de animar a acción educativo-pastoral da Educación Infantil en coordinación 

coa Xefa de Estudos e co coordinador de pastoral correspondentes. 
 
Marta Parada     (Horas de visita: previo aviso) 

 
 

2.1.6. COORDINADORA DE ESO 
É a responsable de animar a acción educativo-pastoral da etapa en coordinación co xefe de estudos.  
 
J. Enrique Fernández      (Horas de visita: previo aviso) 
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2.1.7. SECRETARIA 
É a responsable da xestión documental, recompilación e conservación de todos os datos para a boa 
marcha do centro. 
 
Rosa Mª Domínguez    (Horario: 09:30  13:30) 

 

2.2. Órganos Colexiados de goberno e xestión 
 
2.2.1. EQUIPO DIRECTIVO 
É o órgano colexiado de goberno e xestión que ten como misión fundamental a animación e 
coordinación da acción educativo-pastoral do centro. 

 
 Director:     Lupicinio Peña 
 Xefas de estudos:    Rosa Santos 

      Marta Gómez 
 Administrador:    José Álvarez 
 Coordinadores de pastoral:  Pablo Álvarez 

Xulio César Iglesias 
 Secretaria:    Rosa Mª Domínguez 
 Orientadora:    Berta Rodríguez 
 Coordinador de calidade:   Iria Villarino 

 
Dentro deste equipo, o director e os xefes de estudos reúnense semanalmente para facer o 
seguimento dos acordos e prever as accións máis inmediatas. 
 

 
2.2.2. EQUIPO LOCAL DE PASTORAL 
É o grupo de responsables da animación, coordinación e execución de todo o referente á acción 
evanxelizadora e pastoral do centro.  

 
Reúnese semanalmente os xoves de 12:30 a 13:20 h. No seo do mesmo hai dúas seccións que se 
reúnen semanalmente para coordinar a acción pastoral das etapas EI-EP e ESO-Bac. respectivamente. 

 
Equipo local de pastoral: 
— Coordinador (coord. past. ESO-Bac.):  Xulio César Iglesias 
— Coordinador de pastoral EI:  Jorge Asenjo Martínez 
— Coordinador de pastoral EP:  Pablo Álvarez 
— Coordinadores axuntos EI-EP:  Francisco José Gómez 

    Cristina López 
— Coordinadores axuntos ESO-Bac.: Marta González 
      Iván Vilar 
— Director do colexio:   Lupicinio Peña 
— Director da obra salesiana:  Antonio García 
— Coordinador do centro xuvenil:  Xulio Vilar 
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2.2.3. CLAUSTRO DE PROFESORES 
É o grupo de persoas integrado pola totalidade dos profesores do centro e é o órgano propio de 
participación destes no colexio. 
 
01. Abad Vila, Blanca Rosa 
02. Aldomar Dosouto, Iria 
03. Aller Alvarez, Víctor Manuel 
04. Álvarez Peña, Mª Clara 
05. Álvarez San Martín, Pablo 
06. Álvarez Veiga, José 
07. Asenjo Martínez, Jorge 
08. Baños Castro, Álvaro 
09. Bernardo Pérez, Gonzalo 
10. Blanco González, Manuel 
11. Bóveda Ríos, Marta 
12. Cabaleiro Fernández, Mª José 
13. Canal Fraga, Luis 
14. Castaño Castaño, Mariano 
15. Castro Castro, Álvaro 
16. Cid Gómez, María 
17. Conde Corzón, Marisol 
18. Da Silva González, Vanesa 
19. Diéguez Pérez, Yolanda 
20. Doallo Carballo, Milagros 
21. Domínguez Gómez, Rosa Mª 
22. Estévez Vázquez , Mª Esther 
23. Fernández González, Alberto 
24. Fernández Marcos, J. Enrique 
25. Fernández Pérez, Alicia 
26. Fernández Prieto, Sandra 
27. Fernández Ruido, Cristina 
28. Forneiro Calviño, Mª Carmen 
29. Gago Troitiño, Ezequiel 
30. Gómez Álvarez, Francisco J. 
31. Gómez Cid, Marta 
32. Gómez Dacal, Mª Dolores 
33. González Lovelle, Mª Belén 
34. González Pérez, Marta 
35. González Salgado, Ruth 
36. Iglesias Blanco, Xulio César 

37. Lage Novoa, Iago 
38. López Rodríguez, Cristina 
39. Martínez Fernández Mª Emma 
40. Martínez Regueiro, Mariluz 
41. Martínez Valladares, Bibiana 
42. Mato Pérez, Rosa Mª 
43. Méndez Rivada, Pablo 
44. Molina Fraga, María 
45. Monroy González, Gustavo 
46. Nespereira Vila, Cristina 
47. Nolasco Rodríguez, Natalia 
48. Nóvoa Méndez, Estrella 
49. Nóvoa Valencia, Epifanio 
50. Ojea Fernández, Mª Luisa 
51. Parada González, Marta 
52. Peña Arenas, Lupicinio 
53. Peña Gavilanes, Almudena 
54. Pérez Gándara, José 
55. Pérez Vila, J. Valentín 
56. Pola Villar, Iván 
57. Requejo Álvarez, Mª Carmen 
58. Rodríguez Fernández, Marta 
59. Rodríguez Pérez, Manuel 
60. Rodríguez Rúa, Berta 
61. Rolán Rolán, Cristina 
62. Santos Casares, Mª Rosa 
63. Seoane Berzosa, Raquel 
64. Sobrado Sáez, Laura Mª 
65. Souto Fernández, Mónica Mª 
66. Tugores Blanco, Laia F. 
67. Vázquez Suárez, Vanesa 
68. Vicente Mariño, Carlos 
69. Vilar Andrés, Iván 
70. Villarino Prieto, Iria 
71. Vivas Pérez, Santos 
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2.3. Órganos Colexiados de participación e xestión 
 

2.3.1. CONSELLO ESCOLAR 
É o máximo órgano de participación de toda a Comunidade Educativa no centro.  
 

 Director-presidente:   Lupicinio Peña 
 Representantes da titularidade:  Antonio García  

             José Álvarez  
      Xulio César Iglesias 

 Representantes do profesorado:  Marta Gómez 
            Blanca Abad 
      Rosa Santos  
      Mª Clara Álvarez 

 Representantes das familias:  Javier Álvarez 
            María Gutiérrez 
      Paula A. Arango 
      Marian González 

 Representante do PAS:   Rosa Mª Domínguez 
 Representante do  alumnado:  Antía Diz 

      Sara Vila 
      
 

2.4. Órganos Colexiados de Coordinación Educativa 
 

2.4.1. EQUIPOS DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 
Son órganos colexiados para coordinar e asesorar en todas aquelas actividades e intervencións 
educativas relacionadas coa aplicación da concreción curricular e a marcha ordinaria do centro. 

 
Comisión de Coordinación Pedagóxica de EI-EP: 
— Reúnese os luns, de 11:00 a 12:00 h. 
— Coordinador: Rosa Santos 
 
Xefe de estudos:    Rosa Santos 
Coordinador de pastoral:    Pablo Álvarez 
Coordinadora de EI:     Marta Parada 
Coordinadora 1º ciclo EP:    Mª Luisa Ojea 
Coordinadora 2º ciclo EP:    Manuel Rodríguez 
Coordinadora 3º ciclo EP:    Iván Pola 
Orientación:      Sandra Fernández 
 
Comisión de Coordinación Pedagóxica de ESO-Bac.: 
— Reúnese os mércores, de 11:40 a 12:30 
— Coordinador: Marta Gómez 
 
Xefe de estudos:    Marta Gómez 
Director:      Lupicinio Peña 
Coordinador de pastoral:    Xulio César Iglesias 
Orientadora:     Berta Rodríguez 
Coordinadora ESO:     J. Enrique Fernández 
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2.4.2. EQUIPO DE CALIDADE 
É o equipo encargado de facer seguimento do Sistema de Xestión de Calidade no centro. Ver Política 
de Calidade do centro 
 
— Coordina: Iria Villarino  
— Compoñentes: Equipo Directivo 

 

2.4.3. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
É a estrutura organizativa responsable de coordinar a orientación educativa, profesional vocacional do 
alumnado, a atención a alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais, o proceso de 
ensinanza do profesorado e a acción titorial. Colabora na formación permanente do profesorado así 
como na dos pais e nais dos alumnos. 
 

— Coordina: Berta Rodríguez 
— Compoñentes: 

Berta Rodríguez (orientadora) Francisco J. Gómez (PT) Sandra Fernández (EE) 
Cristina Rolán Carlos Vicente (AL)  
   

2.4.4. PLURILINGÜISMO E SECCIÓNS BILINGÜES 
- O centro forma parte da Rede de Centros Plurilingües de Galicia e de PIPE (Programa de Integración 
de Plurilingüismo Educativo). 
- Seccións plurilingües: impártense en inglés integramente as seguintes áreas: 

 Proxecto Plurinfantil: (4º e 5º EI) 

 Plástica (1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de EP), Música (1º, 2º,  3º, 4º, 5º e 6º de EP, 2º -3º ESO), 
 Educación Física (1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de EP, 1º, 2º, 3º e 4º de ESO).  

As 9 aulas de Infantil, as 18 de EP e as 12 de ESO contan cunha persoa de fala inglesa para mellorar en 
conversa durante unha sesión á semana, de outubro a maio. 
- En Infantil participamos no Proxecto de anticipación da primeira lingua estranxeira (4º, 5º e 6º EI).  
- O centro oferta un programa de inmersión lingüística en inglés de dúas ou tres semanas de duración 
en verano, destinado a todos os alumnos que queiran de ESO e Bac. Tamén se realizan en Semana 
Santa (unha semana), para 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria. 
 

— Coordinadora do Equipo de Plurilingüismo: Cristina Nespereira  
— Membros do Equipo de Plurilingüismo: Cristina Nespereira, Carmela Forneiro, Rosa Mato,  

Blanca Abad e Milagros Doallo,  Cristina López (programas de inmersión lingüística). 
 

2.5. Titores e titorías 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 
Curso Grupo Tutora Hora de visita 

4º 

A Raquel Seoane Previa cita 

B Marta Parada Previa cita 

C Estrella Novoa Previa cita 

5º 

A Mª Sol Conde Previa cita 

B Jorge Asenjo Previa cita 

C Cristina Fernández Previa cita 

6º 
A Vanesa Vázquez Previa cita  

B Mónica Souto Previa cita 

https://salesianosourense.com/politica-calidad/
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C Belén González Previa cita 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
Curso Grupo Titor-a Hora de visita 

 
1º 

A Mª Luisa Ojea Mércores 17:30-18:30 (previa cita) 

B Laura Sobrado Mércores 17:30-18:30 (previa cita) 

C Mª Dolores Gómez Xoves 17:30-18:30 (previa cita) 

2º 

A Ruth González Luns 17:30-18:30 (previa cita) 

B Álvaro Baños Mércores 17:30-18:30 (previa cita) 

C Cristina López Mércores 17:30-18:30 (previa cita) 

3º 

A Alicia Fernández Mércores 17:30-18:30 (previa cita) 

B Pablo Méndez Luns 17:30-18:30 (previa cita) 

C Pablo Álvarez Luns 17:30-18:30 (previa cita) 

4º 

A Luis Canal Luns 17:30-18:30 (previa cita) 

B Marta Rodríguez Luns 17:30-18:30 (previa cita) 

C Manuel Rodríguez Luns 17:30-18:30 (previa cita) 

5º 

A Alberto Fernández Luns 17:30-18:30 (previa cita) 

B María Cid Mércores 17:30-18:30 (previa cita) 

C Natalia Nolasco Xoves 17:30-18:30 (previa cita) 

6º 

A Marta Bóveda Mércores 17:30-18:30 (previa cita) 

B Yolanda Diéguez Luns 17:30-18:30 (previa cita) 

C Iván Pola Mércores 17:30-18:30 (previa cita) 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 
Curso Grupo Titor-a Hora de visita 

1º 

A Maika Requejo Previa cita e martes de 16:30 a 17:30 

B BibianaMartínez Previa cita e martes de 16:30 a 17:30 

C Xulio C. Iglesias Previa cita e martes de 16:30 a 17:30 

2º 

A Gustavo Monroy Previa cita e martes de 16:30 a 17:30 

B Emma Martínez Previa cita e martes de 16:30 a 17:30 

C Marta González Previa cita e martes de 16:30 a 17:30 

3º 

A Iván Vilar Previa cita e martes de 16:30 a 17:30 

B Santos Vivas Previa cita e martes de 16:30 a 17:30 

C María J. Molina Previa cita e martes de 16:30 a 17:30 

4º 

A Iago Lage Previa cita e martes de 16:30 a 17:30 

B Pepe P. Gándara Previa cita e martes de 16:30 a 17:30 

C Laia F. Tugores Previa cita e martes de 16:30 a 17:30 

 

BACHARELATO 
Curso Grupo Titor-a Hora de visita 

1º 
A Almudena Peña Previa cita e martes de 16:30 a 17:30 

B Víctor Aller Previa cita e martes de 16:30 a 17:30 

2º 

A Mª José Cabaleiro Previa cita e martes de 16:30 a 17:30 

B Vanesa Da Silva Previa cita e martes de 16:30 a 17:30 

C Maite Estévez  
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2.6. Persoal de Administración e Servizos (PAS) 
 

Chelo Galiña Gómez (portería) 
Juan Ramón Cao (mantenimiento) 
F. Javier Devesa (mantenimiento) 
José Rodríguez (mantenimiento) 
Manuel Gallego (portería-mantenimiento informático) 
Trinidad Pérez (cociña) 
Mª Isabel Seoane (gardería-coidadora) 
María Jesús Álvarez (gardería-coidadora) 
Tamara Blanco (gardería) 
Jenifer Domínguez (gardería)  
Vicenta Fernández (limpeza) 

 
2.7. Xunta directiva ANPA 

 
 Presidente:    Enrique García  
 Vicepresidenta:    María José Alonso 
 Secretaria:    Esperanza Mª González 
 Vicesecretaria:     Mª Angeles González 
 Tesoureiro:    Agustín Salvadores  
 Vogais:     Franly Nava 

      L. Beatriz Rumbo 
      J. Emilio Souto 
      Magalí Botti 
       

 
2.8. Horario da xornada lectiva 
 

a) Infantil e Primaria: 
— Mañá: 10:00 a 13:30 
— Tarde: 15:30 a 17:30  
 

b) ESO-Bac. 
— Mañá: 08:30 a 14:10 
— Tarde dos luns:  ESO de 16:00 a 17:40; Bac. de 16:00 a 18:30 
 

 

2.9. Protocolo de entradas e saídas do centro 
Ten como finalidade controlar o acceso ao colexio en horario escolar, para garantir a seguridade dos 
alumnos neste tempo. 
 
Infórmase a alumnos e pais dos seguintes detalles ao respecto: 
 
- Entrada de alumnos de Infantil, ESO e Bac.: farase polo portón xunto ao Xardín dos cans. 
- Entrada de alumnos de Primaria: farase polo portón xunto ao quiosco. 
 
Na seguinte táboa especifícanse as horas de apertura e peche de ditos portóns para cada etapa nos 
distintos momentos da xornada escolar: 
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 Mañá Tarde 

Entrada Saída Entrada Saída 

Abre Pecha Abre Pecha Abre Pecha Abre 

Infantil 9:50 10:05 13:25 13:40 15:25 15:35 17:25 

Primaria 9:50 10:05 13:25 13:40 15:25 15:35 17:25 

ESO-Bac 8:23 8:28 14:10 14:20 15:55 
(luns) 

16:00 
 (luns) 

 

 
Nota: os acompañantes que veñen cos alumnos de Primaria non deben superar as escaleiras do 
primeiro nivel de patio; a partir de alí os alumnos deben ir autonomamente ata o polideportivo (1º 
a 4º) ou ata a planta baixa (5º e 6º), onde se reunirán cos seus compañeiros e profesores. 
 
Cando os portóns correspondentes estean pechados, o acceso farase sempre desde Portería. 
- Gardería: ata as 08:28 entrada polo portón. A partir das 08:28 desde portería. 
- ESO-Bac: a partir das 08:28 desde portería. Os que cheguen tarde permanecerán na aula matinal ata 
o remate da 1ª hora. 
- Exames de recuperación ESO-Bac.: de acordo co profesor correspondente. 
- Aula de traballo ESO-Bac. (martes): portería, 16:30. 
- Estudo asistido (desde 4º Primaria): portería, 08:55. 
- Actividades de inglés Kith  e Nenoos (Infantil e Primaria): á hora que indiquen os respectivos 
profesores. 
- Sala Aberta, Amencer e Catecumenado: portería; venres, a partir das 16:00. 
- Apoio educativo (ESO) en Amencer: portería, ás 16:00. 
- Adestramentos: portón, á hora indicada. 
 
Os conserxes levarán un rexistro de entradas e saídas de alumnos en horario escolar: nome, curso, hora, 
motivo, persoa que os recolle. 
 

Cando un alumno deba abandonar o colexio en horario escolar por sentirse mal, por cita médica, ou por 
motivos familiares, seguirase este procedemento: 

- Os alumnos de Infantil, Primaria, 1º e 2º ESO non poden abandonar o centro en horario escolar 
se non son recollidos polos seus pais. 

- Os alumnos de 3º ESO en adiante poderán abandonar o centro nos casos anteriores co 
consentimento dos pais, ben escrito, pola plataforma ou por teléfono. 

 

2.10. Datos xerais do centro 
 

 Alumnos Alumnas Profesores Profesoras 

Educación Infantil 126 98 1 9 

Educación Primaria 233 217 11 16 

Ed. Secundaria 
Obrigatoria 

169 162 
15 19 

Bacharelato 66 59 

TOTAL 594 536 27 44 

 1130 71 
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3. ACTIVIDADES E ASOCIACIONISMO 

 
3.1. Actividades complementarias. 
 
Os alumnos e alumnas teñen, dentro da xornada escolar, un tempo dedicado a actividades 
complementarias, que varían segundo os niveis educativos. Entran na oferta formativa xeral do centro 
para todos os alumnos do correspondente curso, ciclo ou nivel. 
Algunhas destas actividades complementarias son: 

— Ambientación de carteleiras en aulas, corredores e pórticos en campañas e festas.  
— Animación á lectura.  
— Auxiliar de conversa en inglés (1 sesión semanal en toda Infantil, Primaria e ESO). 
— Bos días.  
— Campañas formativas e pastorais.  
— Campionatos deportivos internos.  
— Celebración dos magostos.  
— Competicións deportivas de ámbito interno.  
— Contacontos.  
— Convivencias cristiás.  
—  
— Degustacións en Don Bosco e María Auxiliadora. 
— Despedida 4º ESO. 
— Excursións e visitas culturais establecidas para cada curso.  
— Festa de disfraces en Entroido.  
— Festa de graduación de Bacharelato.  
— Festa de graduación de Infantil.  
— Festas colexiais de Don Bosco e María Auxiliadora. 
— Festivais: Santa Cecía (Primaria), Nadal (Infantil, Primaria, ESO, Bac.), Don Bosco (ESO, Bac.), 

María Auxiliadora (Primaria, ESO, Bac.).  
— Formativo-relixiosas.  
— Inauguración do curso.  
— Natación de 1º a 4º de E. Primaria.  
— Premio de Lectura en galego Frei Martín Sarmiento.  
— Semana da Lingua.  
— Semana das Letras Galegas.  
— Semana de Orientación Vocacional.  
— Sesións de cine.  
— Teatros e musicais. 
— Xesto pola Paz. 
— Xogos cooperativos.  
— Outras (conferencias, campañas...). 

3.2. Actividades extraescolares.  
As actividades extraescolares teñen carácter diverso: deportivo, cultural, artístico, aprendizaxe de 
idiomas, baile, psicomotricidade, etc. O centro contrata monitores especializados ou servizos prestados 
por autónomos e entidades especializadas. 
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Pódese ver a oferta completa facendo click aquí 

 

3.3. Centro Xuvenil Amencer 
O Centro Xuvenil está aberto ao alumnado do colexio e tamén a outros mozos/as da cidade. Amencer 
desenvolve actividades lúdicas e formativas moi variadas en diversos momentos do curso. 
De luns a sábado pola tarde está aberta a sala aberta, biblioteca, ludoteca, sala de exposicións e a sala 
de apoio educativo. 
Durante a fin de semana organiza actividades educativas no tempo libre. 

 
— Coordinador: Xulio Vilar 
 
 Asociación Xuvenil Amencer 

- É unha asociación de xente miúda e xente moza onde se desenvolven actividades de todo tipo: 
música, solidariedade, deportes, informática, acampadas, festas, saídas, obradoiros, curso de 
monitores, información xuvenil... 

- É un lugar de encontro para mozos e mozas, a través da sala aberta. A través dos centros de 
interese xuvenís, realízanse proxectos e actividades que axudan a medrar como persoas en 
clave de fe. 

- De luns a sábados pola tarde e en fin de semana de xeito intensivo. 
 
En colaboración coa pastoral do colexio e a parroquia temos os seguintes grupos formativos: 
 

 Saltimbanquis 
- Para nenos e nenas de 1º a 3º de Primaria. Trátase de que medren como persoas cun horizonte 

de fe, a través de actividades lúdicas. 
- Xúntanse semanalmente os venres de 17:45 a 19:15 horas. 

 
 Andaina 

- Trátase de rapaces e rapazas de 4º a 6º de Primaria. A través do xogo ofréceselles a 
posibilidade de medrar como persoas e cristiáns. 

- Xúntanse os sábados de 11:00 a 13:30 horas. 
 

 
 ADS 

- Para rapaces e rapazas de 1º e 2º da ESO. O obxectivo é fomentar a dimensión humana desde 
valores cristiáns a través de experiencias e actividades grupais. 

- Xúntanse os sábados pola mañá de 11:00 a 13:30 horas ou en horario acordado. 
 

 Grupos Xuvenís de Catecumenado 
- Para mozos e mozas desde 3º da ESO ata 1º de Universidade que queiran facer un proceso de 

maduración persoal a través da experiencia de grupo e de acordo cunha opción de fe. O horario 
establécese en función dos grupos.  

 

https://salesianosourense.com/wp-content/uploads/2020/02/actividades_extraescolares_19-20_horario_precio.pdf
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3.4. Asociación de Antigos Alumnos Salesianos 
Os alumnos e alumnas que estiveron no colexio en anos anteriores poden formar parte da Asociación de 
Antigos Alumnos de Don Bosco. 
 

Delegado-Consiliario:   Mariano Castaño 
Presidente:    Valentín Valeiras 

 
3.5. Asociación Deportiva Bosco 
Os seus obxectivos son o fomento e a práctica de actividades deportivas, sen ánimo de lucro, entre os 
alumnos do colexio, aínda que non exclusivamente. Complementa a formación da persoa a través dos 
valores do deporte. 
 
A asociación traballa nas seguintes disciplinas: 

- Minibásquet e Baloncesto 
- Futbol 8 e futbol 11 
- Badminton 

 
— Coordinador gerente: Valentín Pérez 
— Coordinador fútbol: Tomás Rodríguez 
— Coordinador baloncesto: Sony Vázquez 
 

 

4. OUTROS SERVIZOS 

 
 

4.1. Seguro de accidentes  
 
a)  Alumnos de Infantil, Primaria e de 1º-2º ESO 
- O centro ten contratada unha póliza de seguro de accidentes (de carácter voluntario) que cobre os 
accidentes que sufran dentro do recinto colexial ou nos traxectos de ida e volta ao mesmo. A asistencia 
médica é prestada no Sanatorio COSAGA.  
 

b) Alumnos de 3º- 4º ESO e de Bacharelato 
- A asistencia médica é prestada polo Centro Médico El Carmen.  
 
En ámbolos dous casos, cómpre presentar o parte de accidente, que se estende en Secretaría. O centro 
non se responsabiliza da factura en caso de ser levado a outros centros non concertados pola póliza. 
 

4.2. Portería 
 

— Horario: 07:45 a 19:00 h., de maneira interrompida. 
Durante o horario escolar non está permitido o acceso dos pais ás aulas. Os porteiros pasarán os avisos 
correspondentes aos interesados no momento oportuno. 
 
 
— Atenden en Portería: 
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Chelo Galiña Gómez  Manuel Gallego   
 

 
4.3. Gardería de madrugadores  e almorzo 
O centro ofrece servizo de gardería-madrugadores para os alumnos que o precisen. Tamén con 
posibilidade de almorzo para quen o demande, ben puntual ou habitualmente. 
 
— Horario: de 07:45 a 10:00 h. (a partires das 08:30 a entrada realízase pola Portería). 
— Responsables: Isabel Seoane e Chus Álvarez. 
— Estudo asistido na aula de usos múltiples: desde as 9:00 (4º-5º-6º EP). Responsables: Tamara 

Blanco e Jeni Domínguez. 
 

 

4.4. Comedor  
- A oferta é de luns a venres, para todos os alumnos e alumnas que o desexen, en uso 
continuado todos os días ou ocasionalmente. 
- Durante o tempo posterior ao comedor, os alumnos que non teñan actividades extraescolares, 
permanecerán na gardería (Infantil), no patio (cuberto ou aberto), na biblioteca ou no lugar que 
se indique para algunha actividade, sempre atendidos por educadores. 

- Os alumnos de Infantil e Primaria deberán ter no colexio cepillo e pasta de dentes, para cepillarse os 
dentes despois de comer. Estes utensilios gardaranse en armarios específicos e levaranse a casa para 
reposición ou limpeza máis a fondo. 
- Trimestralmente emitirase un boletín informativo para que os pais poidan seguir a evolución dos seus 
fillos. Se é o caso, puntualmente notificaranse incidencias relevantes. 
- Os menús do comedor son publicados mensualmente na páxina web e na plataforma (circulares). 
Tamén poden consultarse en distintos taboleiros e retirar unha copia en Portería. Inclúen suxestións 
para complementar outras comidas do día e información nutricional e de alérxenos avalada por un 
dietista. 
- Tamén se presta servizo de almorzo para os madrugadores que o soliciten. 
- O prezo do servizo varía en función do número de días lectivos do mes. 
- Máis info aquí 
 

— Responsables: José Álvarez e Inés Vázquez. 
 

 

 
- A Titularidade dos centros salesianos da provincia salesiana de Santiago o Maior, da que forma 

parte o noso centro, ten implantado nos seus centros un servizo integral de xestión e 
comunicación do centro, baseado nas TIC.  

- Este servizo préstase a través da plataforma Educ@mos, que ofrecemos voluntariamente ás 
familias e alumnos convencidos da gran mellora que supón para a comunicación familias-centro 
e alumnos-centro. 

- Todas as aulas e locais do centro foron dotadas de wifi, de conexión con cable para internet e a 
intranet do centro, de ordenador, de PDI e de proxector. 

- Esta infraestrutura é necesaria para poder levar a cabo correctamente e dun xeito eficiente o 
control e o estilo de traballo diario nas 56 aulas comúns e específicas, así como rexistrar por 
parte do profesorado e outros traballadores do centro os datos, incidencias, comunicacións, 
seguimento da programación de aula... 

https://salesianosourense.com/comedor/
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- Así é posible a comunicación a través de internet entre profesores,  alumnos e familias. Todos 
eles poden consultar a diario e en tempo real as tarefas, recordatorios, controis, incidencias, 
circulares, convocatorias de reunións, solicitude de entrevistas co titor e profesores, 
posibilidade de xustificación de ausencias, consulta de calificacións, mensaxería interna, 
noticias, axenda, horarios, etc. relacionados co día a día da tarefa educativa que se leva a cabo 
no centro. 

- A plataforma é modular e está en constante mellora e ampliación de funcións. Os módulos de 
xestión económica, de secretaría, de avaliación, de orientación e titoría, do profesorado e de 
comunicación están coordinados entre si e dependen uns doutros para poder prestar o servizo 
sen fisuras. 

- O prezo deste servizo contempla rebaixas en caso dun irmán e gratuidade a partir do segundo 
irmán. Tamén, segundo criterio salesiano, préstase o mesmo servizo para familias con 
dificultades económicas que o precisen. 

- Os prezos son aprobados en Consello Escolar e comunicados en tempo e forma á Xefatura 
Territorial. 

 

4.6. Información ás familias 
Unha relación harmoniosa entre as familias e o colexio é imprescindible para acadar que os vosos fillos 
e fillas medren persoal e academicamente. Para acadar isto compre garantir o fluxo de información 
bidireccional entre as familias e o centro educativo. 
Nestes últimos anos o colexio está a facer un esforzo por potenciar novas canles de información e 
comunicación que se sumen ás xa existentes. Repasámolas a continuación. 

 

POR QUE MEDIOS INFORMA O CENTRO ÁS FAMILIAS? 

 

  

É a vía de comunicación oficial do centro coas familias adoptada pola titularidade dos 35 centros 
salesianos da provincia a que pertencemos. Realízase a través de internet, cunha clave persoal coa que 
tes acceso a última información académica dos teus fillos, proporcionada polo profesorado: 
cualificacións, ausencias ou retrasos, incidencias, avisos, recordatorios, exames, tarefas, horario de 
clases, axenda, correos do profesorado... Ademais tes durante todo o curso ás circulares en formato pdf 

ausencias, etc.  

información xeral 2019-2020 amilias 
poden atopar abundantísima información sobre a organización do centro e moitos datos de interese.  

Por outra banda está a posibilidade de comunicación a través do correo da plataforma co titor e 
profesorado dos alumnos. Entre as vantaxes da plataforma están: información rápida e áxil en dobre 
dirección, redución do papel como medida de aforro e contribución á sostibilidade do medio,...  

 

2. Web do colexio: www.salesianosourense.com 

Contén suficiente información de noticias relacionadas coa actividade do centro, servizo do comedor, 
calendario, información de interese sobre as distintas etapas educativas, blogs do centro, acceso ao 
twitter do centro, consultas por e-mail, etc.  

http://www.salesianosourense.com/
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3. Taboleiros de anuncios 

Atópanse en portería, nos patios e no pórtico.  

 

4. Reunións  

Ao longo do ano escolar convócanse por plataforma e por carta escrita, que se entrega aos alumnos, 
reunións de pais coa dirección e titores. Unha das máis importantes ten lugar ao comezo do curso. Nela 
observamos o seguinte esquema xeral: 

* A primeira parte consiste nunha reunión conxunta no salón de actos, na que se da a benvida, 
se presenta o lema do curso, o plan de pastoral, as actividades extraescolares e de tempo libre, 
informacións das melloras realizadas e previstas para este curso, intervencións do director e do 
xefe de estudos.  

* A segunda parte ten lugar nas aulas respectivas, cos titores. 

Tamén hai outras convocatorias con algúns grupos específicos para tratar asuntos axeitados ou de 
carácter aberto para presentar diversas actividades ou de interese xeral  (actividades extraescolares 
especiais, programas de inmersión lingüística, excursións, selectividade, materias optativas na ESO, 
información sobre o bacharelato...).  

   
5. Circulares informativas  

Entréganse por escrito aquelas que son de maior interese, ademais de telas dispoñibles na plataforma.  

Na imprenta confecciónanse varios programas, coma o programa de festas de Don Bosco e o programa 
de festas de María Auxiliadora. 

 

6. Boletín informativo de notas  

Entrégase en pdf pola plataforma Educ@mos na 1ª e 2ª avaliación. En papel soamente na avaliación 
final e a quen non teña servizo de Educ@mos. A plataforma é o medio de comunicación oficial do centro 
coas familias, o que inclúe a información das avaliacións. 

 

7. Entrevistas cos titores 

As titorías son momentos privilexiados para facer un intercambio de opinións e puntos de vista en orde 
á mellora educativa dos alumnos. Pódense solicitar por escrito ou a través da plataforma, tanto a 
iniciativa dos titores coma dos pais. O medio máis práctico é a plataforma ou unha nota escrita a través 
do alumno. Hai uns días establecidos para estas entrevistas con carácter xeral, pero sempre hai que 
acordar previamente cos titores o día e hora. 
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A QUEN DEBO ACODIR...? 

  

TITOR/A _______________________________________________________________ 

É a persoa de referencia para tratar calquera cuestión referente aos vosos fillos e fillas. Os titores 
reciben periodicamente información dos vosos fillos a través do resto do profesorado. 

Tede en conta o modo de proceder indicado máis arriba para solicitar unha entrevista. Ás veces pode 
ser suficiente cunha comunicación ou consulta pola mensaxería da plataforma. Cando se trate dun 
asunto máis urxente podedes chamar ao colexio e deixar o aviso, ou ben solicitar que se poña en 
contacto convosco vía telefónica. Os horarios en que ordinariamente reciben os titores se atopan na 
web (ver no menú vermello a etapa correspondente, ou consultar o documento de información xeral 
indicado máis arriba). 

 

 

PROFESORADO _________________________________________________________ 

Se tendes unha dúbida ou cuestión relativa a materias concretas, e pensades que non se resolvería coa 
entrevista co titor (por exemplo: sobre un exame), podedes contactar co profesor ou profesora da 
materia, ben mediante unha nota a través dos vosos fillos ou ben mediante a plataforma. No posible, 
respectade os días de atención ás familias indicados (EI-EP: mércores de 17:30 a 18:30; ESO-Bac.: 
martes de 16:30 a 17:30). 

 

ORIENTADORA (Dª Berta Rodríguez)____________________________________________ 

A Orientadora é a persoa axeitada para tratar de avaliar e corrixir dificultades na aprendizaxe ou 
problemas de convivencia. Tamén asesora e proporciona información sobre os diferentes itinerarios 
académicos e futuras saídas profesionais. 

Para tratar calquera destes aspectos poderedes solicitar unha entrevista persoal con ela a través dos 
titores. 

 

XEFATURAS DE ESTUDOS (Dª Rosa Santos e Dna Marta Gómez) _______________________ 

Os Xefes de Estudos son os máximos responsables da organización pedagóxica e da xestión da 
convivencia no colexio. Se hai algunha cuestión que unha vez tratada co titor non se resolve 
satisfactoriamente, debedes solicitar unha entrevista persoal co Xefe de Estudos correspondente a 
través dos titores (EI-EP) ou directamente (ESO-Bac.). Tamén cando o voso fillo vaia ausentarse varios 
días do centro por motivos familiares hai que contar en primeiro lugar con eles. 

 

DIRECTOR (D. Lupi Peña) ___________________________________________________ 

É o máximo responsable do centro. Se tendes algunha cuestión que transcende ao profesorado e aos 
Xefes de Estudos, ou ben non quedou resolta satisfactoriamente por estes podedes solicitar unha 
entrevista co Director. Igualmente podedes acudir a el nos casos de circunstancias económicas persoais 
que afectan dalgunha maneira á relación familia-centro, quedando sempre garantida a 
confidencialidade. Por último, tamén é necesaria  unha entrevista co director tanto no momento da 
admisión como da baixa no centro. 
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ADMINISTRADOR (D. José Álvarez) ___________________________________________ 

Para temas relacionados co comedor e outros relacionados coa administración. 

 

SECRETARIA (Dª Rosa Domínguez) ___________________________________________ 

Calquera asunto relacionado coa documentación académica, certificados, inscricións en comedor e 
gardería, partes de accidentes, información becas do Estado ou do Concello, matrículas, ... 

 

COORD. DE PASTORAL (D. Xulio C. Iglesias  D. Pablo Álvarez) ________________________ 

Temas referidos á dimensión cristiá do centro. Grupos Saltimbanquis, Andaina, ADS, Catecumenado. 

 

OUTROS 

Amencer (D. Xulio Vilar, coordinador) ___________________________________________ 

En relación ás actividades que promove Amencer. 

Parroquia María Auxiliadora (D. Antonio García, párroco) _____________________________ 

Asuntos en relación coa catequese, primeira comuñón, confirmacións e outros sacramentos ou 
actividades parroquiais. 

Asociación Deportiva Bosco (D. Valentín Pérez) ____________________________________ 

Cando se trate de cuestións relacionadas coas actividades deportivas que coordina a Asociación 
Deportiva Bosco: baloncesto e fútbol. 

Actividades extraescolares (Portería)___________________________________________  

Acudir tamén aos coordinadores das distintas entidades indicadas no planing de actividades que se 
entrega ao comezo do curso (cfr. 12.8.2, ben por teléfono, e-mail ou a través de Portería. 

Portería (Dna. Chelo Galiña Gómez e D. Manuel Gallego) ______________________________ 

Para vales de comedor, avisos directos ou telefónicos, solicitude de información... 

 
 

5. NORMATIVA DE CONVIVENCIA (RESUMO) 
 
De seguido presentamos un resumo dos principais aspectos a ter en conta en relación coa convivencia. 
 

5.1. Dentro do centro 

 
A existencia dun ambiente axeitado no centro é fundamental para acadar o desenvolvemento integral 
da persoa. Este ambiente é froito da implicación e colaboración de todas as persoas implicadas na vida 

Regulamento de Réxime Interno do Centro no artigo 146. 
 
a) O respecto á integridade física e moral e aos bens das persoas que forman a Comunidade 

Educativa e daquelas outras persoas e institucións que se relacionan co centro con ocasión da 
realización das actividades e servizos deste. 
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b) A tolerancia ante a diversidade e a non discriminación. 
c) A corrección no trato social, en especial, mediante o uso dunha linguaxe correcta e educada. 
d) O interese por desenvolver o propio traballo e funcións con responsabilidade (asistencia asidua a 

clases e puntualidade nas mesmas). 
e) O respecto polo traballo e funcións de todos os membros da Comunidade Educativa. 
f) A cooperación nas actividades educativas ou convivenciais. 
g) A boa fe e a lealdade no desenvolvemento da vida escolar. 
h) O coidado no aseo e imaxe persoal e a observancia das normas do centro sobre esta materia. 
i) A actitude positiva ante os avisos e correccións. 
j) A axeitada utilización do edificio, mobiliario, instalacións e material do centro, conforme ao seu 

destino e normas de funcionamento, así como o respecto á reserva de acceso a determinadas 
zonas do centro. 

k) O respecto ás normas de organización, convivencia e disciplina do centro. 
l) En xeral, o cumprimento dos deberes que se sinalan na lexislación vixente e no presente 

Regulamento aos membros da Comunidade Educativa e de cada un dos seus estamentos. 
 
Engadimos a estas todas aquelas especificamente indicadas para cada nivel, curso ou grupo, polos 
xefes de estudo, coordinadores ou titores correspondentes. 
 

 
5.2. Fóra do centro 
 
Os alumnos e alumnas han procurar que o seu comportamento fóra do centro educativo sexa acorde 
coa Proposta Educativa, de xeito que na súa conduta e proceder se manifesten como persoas 
educadas, amantes da paz, defensoras da xustiza e a solidariedade, respectuosas cos dereitos dos 
demais, sensibles á pobreza e á marxinación, facendo realidade en todo momento o obxectivo último do 
centro: . 

 
5.3. Normas xerais máis comúns 
 
TELÉFONOS MÓBILES, CÁMARAS, APARELLOS ELECTRÓNICOS DE MÚSICA E DE 
XOGOS 

- Está prohibido para todo o alumnado o seu uso dentro do centro en horario escolar, o que inclúe 
exhibir, mirar, ter conectado ou utilizar o teléfono móbil e calquera aparato electrónico persoal de 
música ou de xogo que non sexa expresamente autorizado. Se un alumno o trae ao centro, debe estar 
totalmente desconectado (non en modo avión ou silenciado).  

- En caso de incumprimento rigoroso destas normas, calquera profesor poderá retirar estes aparellos, 
que deberán ser recuperados persoalmente polos pais dos interesados en xefatura de estudos en 
tempo e forma establecido no protocolo específico.  

- A primeira retirada do aparello polo motivo que sexa conleva automaticamente a expulsión durante un 
día lectivo.  

- Considerarase falta grave por desobediencia negarse a entregalo ao profesor que o requira de ser o 
caso.  

- A reincidencia por retirada do aparello incrementa o tempo de expulsión e a gravidade da falta. 

- Especialmente grave será considerado tomar ou transmitir fotos, así como facer gravacións de 
calquera tipo con eles ou colgalas en internet sen o consentimento previo. 
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AULA DE TRABALLO 

- Nas seccións de ESO e Bacharelato funciona a aula de traballo para casos de impuntualidade. A ela 
deberán acudir os alumnos que lles sexa notificado por escrito como consecuencia das faltas de 
puntualidade e outras sancións que lles sexan impostas. 

- A asistencia a esta aula ten prioridade sobre calquera actividade que o alumno deba realizar neste 
horario, tanto dentro como fóra do colexio, polo que non ten xustificación para non acudir á mesma. 

- A entrada farase pola portería. O horario é, segundo os casos, de 8:00 a 8:30 os días que se indique 
ou o martes de 17:00 a 17:45. 

 

VESTIMENTA, CHÁNDAL, EDUCACIÓN FÍSICA 

- O centro conta con uniforme escolar propio para quen desexe levalo. As prendas do mesmo pódense 
adquirir na tenda Sfera (Rúa do Paseo). 

- O chándal oficial do colexio é obrigatorio desde 4º de Infantil (3 anos) ata 4º ESO, inclusive.  

- Para as clases de Educación Física usarase a camiseta e o pantalón oficial do colexio. Estas prendas e 
o chándal adquírense tamén na mesma tenda. 

- O mandilón de Infantil adquírese na Librería Salesiana por encargo. Cada curso leva a súa cor 
distintiva durante os tres anos da etapa. 

- No resto dos casos, a vestimenta é libre, coa condición de que estea limpa e sexa decorosa, acorde cos 
criterios educativos do centro.  

- Está expresamente prohibido portar ou exhibir símbolos, obxectos ou roupa con debuxos ou 
mensaxes que induzan ou fagan apoloxía da violencia, do consumo de drogas ou que fagan publicidade 
política, así como as mensaxes non acordes co Ideario do centro. 

- É importante poñer o nome ou algún sinal que identifique o chándal e as prendas de abrigo, xa que 
con frecuencia acumúlase roupa abandonada que ninguén reclama. 
 

PROHIBICIÓN DE FUMAR 

- En cumprimento da normativa vixente, está prohibido fumar en todo o recinto escolar. A normativa 
refírese tamén aos patios e en calquera horario do ano, lectivo ou non. 

- Os infractores desta norma prexudican gravemente ao centro en caso de inspección e ateranse ás 
consecuencias. 

 

LIMPEZA 

Como mostra de educación, civismo e coidado das instalacións, cada alumno deberá facerse 

responsable de utilizar as papeleiras e en ningún caso botar ao chan papeis, bolsas, pipas, gomas de 
mascar nin outro tipo de lixo. 
 

PATIO 

- Os patios son un espazo común para desfrute de todos. Para elo cómpre respectar as instalacións e as 
normas que se indican a continuación. 
- Os pórticos e xardíns son espazos nos que non se debe xogar con balóns ou pelotas de ningún tipo, 
por respecto ás persoas. Para xogar hai espazos específicos nas diversas pistas. 
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- As escaleiras de acceso á igrexa son un espazo de respecto  para non molestar aos que estean 
dentro, polo que non se permite o acceso ás mesmas nos recreos nin en horario extraescolar. 
- Prégase usar as papeleiras e non manchar o chan. 
- Os xardíns teñen un borde pensado para sentar nel. Pero hai que ter coidado de non meter na herba 
ningún obxecto para non danalo e evitar que os nenos entren nel ou suban ás zonas de asento. 
 

 
DANOS 

- Os danos, roturas ou pintadas que se produzan por neglixencia, mal uso das instalacións ou 
intencionadamente serán repostos polos causantes dos mesmos.  

- Sen prexuízo das accións correctoras que poidan levar para os infractores, os pais faranse cargo da 
factura correspondente. 
 
 

PUNTUALIDADE, FALTAS DE ASISTENCIA, XUSTIFICANTES E ACUSES DE RECIBO 

- É obrigación de todos os alumnos e de todo o persoal do centro chegar con puntualidade ao mesmo 
segundo estea establecido e comunicado en cada caso.  

- Os alumnos de ESO e Bacharelato que chegan cando está pechado o portón deberán acceder pola 
Portería e permanecer na Aula matinal (Sala de xuntas) ata rematar a clase, para non interromper o 
ritmo de traballo.  

- Chegar tarde tres veces será motivo de permanencia no centro o martes pola tarde á hora indicada ou 
vir ás 8:00 da mañá o tempo que se indique. O reiterado incumprimento desta norma deriva en falta 
grave. 

- As ausencias previstas terán que ser comunicadas con antelación ao titor utilizando as canles 
establecidas, preferentemente a plataforma.  

- En caso de indisposición que impida asistir ao colexio, os pais deberán notificar previamente esta 
circunstancia por plataforma ou se non a teñen por teléfono. 

- As ausencias serán xustificadas a través da plataforma ou por escrito ante o titor dentro das 48 horas 
seguintes a producirse. Do contrario non terán validez. 

- Darse por informado da ausencia cando o colexio avisa a casa non implica a súa xustificación. 

- A acumulación de faltas inxustificadas pode provocar perda de escolaridade, temporal ou definitiva de 
acordo coas disposicións legais en Bacharelato, e nas ensinanzas obrigatorias dar parte as autoridades 
mediante o protocolo de absentismo. 

- É obrigación dos alumnos entregar en casa as cartas, impresos, notas e cantas comunicacións envíe o 
colexio a través deles. Cando se envíe unha comunicación aos pais con acuse de recibo, os alumnos 
teñen o deber de entregar o resgardo ao titor correspondente ao día seguinte. 

- A non asistencia a unha actividade voluntaria fóra do colexio non exime da obriga de asistir ao centro, 
aínda que non se avance materia. 

 

FORMACIÓN HUMANA 

- Débense ter en conta todas as normas de convivencia social e de boa educación e respecto ás persoas 
e ás pertenzas dos demais e ás instalacións do colexio, como medios excelentes de formación humana. 
- Os grupos formativos son unha axuda extraordinaria para a formación integral da persoa. 
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- Todos os profesores están a disposición dos alumnos para asesoralos e orientalos naqueles aspectos 
que libremente lles queiran consultar. 

- Cantos formamos a Comunidade Educativa esforzámonos por tratar aos demais con respecto e 
cortesía, sen exclusións nin prepotencias de ningún tipo, prestándolle as debidas atencións e servizos. 
En consecuencia, son deplorables e hai que evitar actitudes de desconsideración, burla ou desprezo. 

- bos  son momentos educativos de moita importancia no colexio, e constitúen un momento 
formativo comunitario para todos os alumnos. A escoita atenta é unha esixencia do centro e un 
signo de educación e de respecto cara a quen os preparan e aos compañeiros. Por este motivo non 
está permitido facer tarefas de estudo mentres duren nin ter libros ou libretas enriba das mesas. 

 

SEGURIDADE DOS ALUMNOS E SAÍDAS DO CENTRO 

- É obriga dos alumnos permanecer no centro escolar durante o horario lectivo. 
- Para ausentarse por algún motivo xustificado previsto (por exemplo, consulta médica) é necesario que 
os pais veñan recoller os nenos pequenos, ou traer autorización firmada previa (ou pola plataforma) en 
caso dos maiores (3º ESO en adiante). Fóra destes casos non se permite saír do recinto.  

- Unha vez que un alumno entra no colexio nos momentos previos aos comezos de clase, non pode saír 
do recinto sen permiso, aínda que falte tempo para entrar en clase. 

- Os alumnos de Bacharelato poderán facer o seu tempo de recreo fóra do centro, usando o portón de 
entrada e estando de regreso no centro ás 11:35 h. 

 

SUBSTRACIÓN DE OBXECTOS 

O centro non se fai responsable dos obxectos extraviados nin subtraídos. Recoméndase non traer 
obxectos de valor ou delicados nin deixalos fóra de control (recreos, vestiarios...). 
 

 

6. CALENDARIO 2019/2020 
 

1) Días non lectivos 
- 31 outubro (Día do Ensino) 
- 1 novembro (Día de Todos los Santos) 
- 11 novembro (San Martín, patrono de Ourense) 
- 6 decembro (Constitución española) 
- 19 marzo (San Xosé) 
- 20 marzo (ponte, substitución festivo local Martes de Entroido) 
- 1 maio (Traballo) 
- 24 xuño (San Xoán) 
  

2) Festas colexiais 
As festas colexiais de Don Bosco e María Auxiliadora son días lectivos. Non se imparte clase, pero é obrigatoria a asistencia ao 
centro como en calquera día. Entregarase un programa a imprenta a todos os alumnos para que tamén as familias coñezan os 
actos programados neses días. Pola plataforma e pola web publicaranse en formato pdf. 
 

3) Períodos vacacionais 
- Nadal: del 23 decembro ao 7 xaneiro (ámbolos dous incluídos) 
- Entroido: 24, 25 e 26 febreiro 
- Semana Santa: do 6 ao 13 de abril (ámbolos dous incluídos) 
- Vacacións de verán: 19 de xuño a partir das 13:30 h. 
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4) Calendario de avaliacións 

 
NOVEMBRO 2019 

 EI-EP ESO-Bac. 

22  Sesión 1ª avaliación 2º Bac. 

23  Publicación  notas 2º Bac. 

 
DECEMBRO 2019 

 EI-EP ESO-Bac. 

11 Sesión 1ª aval. EI  

12 Sesión 1ª aval. 1º-2º EP Sesión 1ª aval. 1º Bac. 

16 Sesión 1ª aval. 3º-4º EP  

17 Sesión 1ª aval. 5º-6º EP  

19  Sesión 1ª aval. 1º-2º  ESO 

20 Publicación de notas EI-EP Sesión 1ª aval. 3º-4º ESO 

21  Publicación de notas ESO e 1º Bac. 

  
FEBREIRO 2020 

 EI-EP ESO-Bac. 

14  Sesión 2ª avaliación 2º Bac. 

15  Publicación  notas 2º Bac. 

 
 MARZO 2020 

 EI-EP ESO-Bac. 

20   

21  Sesión 2ª aval. 1º Bac. 

22  Publicación  notas 1º Bac. 

25 Sesión 2ª aval. EI  

26 Sesión 2ª aval. 3º-4ºEP  

30 Sesión 2ª aval. 5º-6ºEP Sesión 2ª avaliación 1º-2º ESO 

31 Sesión 2ª aval. 1º-2ºEP Sesión 2ª avaliación 3º-4º ESO 

  Publicación  notas 

  
MAIO 2020 

 EI-EP ESO-Bac. 

2  Sesión 3ª avaliación 2º Bac. 

3  Publicación  notas 2º Bac. 

16  Sesión avaliación final 2º Bac. 

20  Publicación  notas finais 2º Bac. 

 
XUÑO 2020 

 EI-EP ESO-Bac. 

10 Sesión 3ª aval. EI  

11 Sesión 3ª aval. 5º-6º EP Sesión 3ª avaliación 1º Bac 

15 Sesión 3ª aval. 1º-2º EP Entrega notas 1º Bac. 

16 Sesión 3ª aval. 3º-4º EP  

19 Entrega de notas.  

20  Sesión avaliación extraord. 2º Bac. 
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21  Entrega notas aval. Extraord. 2º Bac. 

24  Sesión avaliación final ESO-1º Bac. 

25  Entrega notas ESO-1º Bac. 

  

 


