
PLAN DE CONVIVENCIA 
REGULACION DAS ENTRADAS e SAÍDAS 

DO COLEXIO 
 

 
 

 
 

Obxectivos  
 

� Pretendemos a puntualidade e axilidade nas entradas e 
saídas. 

� Queremos aumentar a seguridade do alumnado no 
Centro. 

� Evitar situacións de interferencia de pais e nais na 
función dos profesores e profesoras.  

� Evitar que o alumnado se senta cohibido ante a presenza 
dos pais e nais nas entradas e saídas.  

 
Durante o curso pasado comezouse a aplicar o Decreto da Consellería de 

Educación polo que se regulan as normas de convivencia dos Centros 
Docentes non universitarios. Unha das actuacións do curso pasado foi a 
elaboración do Plan de Convivencia do Centro adaptándoo ás novas 
realidades que foron aparecendo durante os anos anteriores e á normativa 
legal vixente nesta materia, como consecuencia da aprobación da Lei de 
Educación.  
 

Da avaliación do réxime de entradas e saídas no colexio, durante os 
últimos anos, despréndese que van aparecendo fenómenos novos ou se han 
ir afianzando outros, que dunha forma ou outra prexudican a seguridade do 
alumnado no Centro e o control que o profesorado debe realizar das 
ausencias e da presenza de todo o alumnado en cada momento.  
 

Entre outros fenómenos destacamos a presenza, cada vez maior, dos 
pais e nais no centro durante o horario lectivo, a interrupción do réxime de 
clases motivado por entradas e saídas nas aulas ou no Centro durante o 
horario de clases, a aparición de problemas de convivencia por algún pai ou 
nai ao rifar a outros nenos ou nenas dentro do colexio, existe un grupo de 
nenos e nenas que cada vez poñen máis problemas á hora de entrar no 
colexio, o control de portas faise máis difícil ao contar con unha soa porta e 
de acceso directo á rúa, etc... 
  

Por todo iso, estímase necesario regular no Plan de Convivencia as 
normas que permitan evitar estes problemas e facilitar o control por parte 
do profesorado das entradas e saídas do alumnado, certificando en cada 
momento o alumnado que se atopa presente e ausente do centro, á vez de 
aumentar a protección e seguridade que todos os pais e nais solicitan para 
os seus fillos mentres se atopen no recinto escolar, controlando en cada 



momento que persoas se atopan no interior do recinto escolar, que deben 
estar sempre autorizadas pola dirección. POR ISO E 
FUNDAMENTALMENTE POR SEGURIDADE, XA QUE O CENTRO ESTÁ 
PEGADO Á RÚA, A PARTIR DO SEGUNDO TRIMESTRE INCLUSIVE O 
CENTRO PERMANECERÁ PECHADO DURANTE A XORNADA LECTIVA.  

 
  

NORMAS QUE REGULAN AS ENTRADAS E SAÍDAS DAS 
PERSOAS NO RECINTO ESCOLAR. 
 

O recinto escolar conta na actualidade cunha porta de entrada e 
saída, controlada pola persoa de administración. Esta porta é a que se 
atopa na rúa Travesía de Vigo, que está provista dun visor-porteiro 
automático.  
 

O horario de apertura do Centro é de 7,45 da mañá ás 16,00 horas 
pola tarde, de luns a venres. A xornada lectiva para o alumnado de infantil 
e primaria é de 9,00 a 14,00 horas e para o alumnado de Secundaria de 
9,00 a 14,45 horas todos os días da semana agás os xoves e venres que 
entrarán ás 8:15 ambos os dous días e sairán ás 14:45 e ás 13:45 
respectivamente.  
 

A aula matinal funciona de 7,45 a 9,00 da mañá, todos os días da 
semana.  As actividades extraescolares, o Plan de Acompañamento Escolar 
funciona de luns a venres de 15:30 a 16:00 das tardes.  

 
Como norma de carácter xeral, durante estes horarios, calquera 

persoa que se atope no Centro deberá contar coa debida autorización da 
dirección do colexio. Calquera situación que non estea regulada neste Plan 
de Convivencia, quedará suxeita ás decisións de mediación da dirección do 
Centro, quen informará aos membros do Consello Escolar. 

 
A secretaría do centro funcionará de 9:30 ás 11:30 horas. Accederase 

chamando ao visor-porteiro instalado á entrada.  
  
I. 
ENTRADAS PARA A AULA MATINAL 
 
1. As entradas ao aula matinal realizaranse exclusivamente pola porta da 
rúa Travesía de Vigo, 36. 
  
2. Os pais, nais ou titores legais, achegarán ao alumno ou alumna usuario 
inscrito no aula matinal ata a aula no que se atope situada, deixándoo a 
cargo da monitora/profesor encargada polo Centro para a aula matinal. 
  
  
3. O alumnado que non estea inscrito no Aula Matinal non está autorizado a 
estar no Centro ata que non se abran as portas para o comezo da xornada 
lectiva, polo que o Centro non se fai responsable deles. 
  
II.  
ENTRADAS AO COMEZO DA XORNADA ESCOLAR 



 
1. A porta para a entrada ao recinto escolar ao comezo da xornada lectiva 
abrirase dez minutos antes das nove e pecharase dez minutos despois das 
nove. É importante inculcar no alumnado e as familias hábitos de 
puntualidade. O que a porta permaneza aberta ata as nove e dez non 
significa que esta sexa a hora de entrada ao colexio, todo o alumnado debe 
estar dentro do recinto escolar ás nove da mañá.  
 
 
2. Os pais, nais ou acompañantes do alumnado deixarán aos nenos e nenas 
na porta de entrada do recinto escolar. Os nenos e nenas dirixiranse ás súas 
correspondentes aulas. Respectando esta norma, os alumnos e alumnas de 
E. Infantil, realizarán a entrada de a forma que acorde o profesorado de E. 
Infantil coas familias, garantindo en todo momento a seguridade do 
alumnado á entrada ao Centro. 
  
3. O horario de entrada non é para que os pais ou nais falen co profesorado, 
para iso está a hora de titoría, ou os sistemas de comunicación telemáticos 
cos que conta o centro para quen os queira utilizar. 
  
4. Durante o horario de entrada o profesorado débese encargar 
exclusivamente do alumnado do grupo ao que lle vaia impartir clase á 
primeira hora da mañá, estando na clase coa antelación suficiente para 
organizar a clase canto antes.  
 
5. A subida e entrada en clase realizarase gardando as normas contidas no 
plan de autoprotección e evacuación do centro, que deberá ser coñecido por 
todo o persoal e o alumnado do centro.  
 
6. Si algún alumno ou alumna se atrasase, por motivos xustificados, é dicir 
chegase lixeiramente logo das nove e dez, entrará dirixíndose directamente 
á clase, onde se anotará a falta de puntualidade. 
 
7. As faltas de puntualidade quedarán rexistradas no control de ausencias 
do alumnado, significando que a acumulación de faltas de puntualidade 
pode ser causa de amonestación por incumprimento das normas de 
convivencia.  
 
III.  
ENTRADAS E SAÍDAS DURANTE A XORNADA LECTIVA [Vide. RRI] 
 

Vén sendo habitual e estase convertendo nun malo costume, o que 
un bo número de alumnos e alumnas abandonen o Centro durante a 
xornada lectiva, volvendo despois a entrar ou non. Estas situacións están 
motivadas por enfermidade do alumnado, visita médica, vacinacións, etc... 
que na maioría dos casos están xustificadas. Non obstante esta situación 
produce un gran número de interrupcións que prexudican o proceso da 
clase e xa que logo o rendemento do alumnado. Para evitar estas situacións 
e garantir o proceso educativo de todo o alumnado terase en conta as 
seguintes normas: 
  
1. Ningún alumno ou alumna pode saír ou entrar no Centro durante o 



desenvolvemento da xornada lectiva, sen estar autorizado pola Dirección do 
Centro ou persoa en quen delegue (Xefe de estudos ou profesor de garda). 
  
2. Ningún alumno a alumna está autorizado a saír do aula durante o 
desenvolvemento das clases, excepto para casos de necesidade estimados 
polo profesorado, segundo a idade e circunstancias persoais de cada neno 
ou nena que se atope no aula, baixo a súa estrita vixilancia e 
responsabilidade. Neste sentido, é necesario inculcar no alumnado hábitos 
de control das súas propias necesidades físicas, entre as que non están 
incluídas a necesidade de saír de clase para beber auga. Orientarase ao 
alumnado a que utilice o horario de recreo para satisfacer as súas 
necesidades. 
  
3. Ningún alumno pode saír do Centro sen a autorización escrita do pai ou a 
nai na axenda ou outro sistema, e sen que veña algún adulto responsable a 
recollelo.  
 

Colexio Quiñones de León 
16 de decembro de 2015 


