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1.
1.1

Descrición do ámbito económico,
social e laboral
Tipo de centro
A denominación do centro é CIFP Carlos Oroza “Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza”. Está regulado polo Decreto 266/2007, do 28 de decembro, que no
seu artigo 2º establece o seguinte: “Terán a consideración de centros integrados de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia aqueles que ofrezan e impartan
formación profesional inicial ou regrada, e formación para o emprego. A súa oferta formativa estará dirixida a colectivos destinatarios dos dous subsistemas indistintamente e estará
referida ao Catálogo nacional de cualificacións profesionais.”
A acreditación como Centro Integrado de formación profesional data do 10 de xuño de
2004 mediante a Orde do 27 de maio de 2004 pola que a Consellería de Educación e O.U.
resolve a convocatoria para a incorporación á rede de CIFP.

1.2

Reseña histórica
O centro foi creado no ano 1.996 mediante un convenio de cooperación asinado entre a
Consellería de Educación da Xunta de Galicia e a Deputación Provincial de Pontevedra. A
finalidade deste convenio foi dotar á provincia de Pontevedra dun centro educativo que dinamizase as ensinanzas da familia profesional de hostalaría e turismo nun sistema integrado
de formación, mediante o establecemento dunha oferta educativa de ciclos formativos, accións formativas para o emprego, programas de acreditación de competencias profesionais, e
un espazo de cooperación entre o centro educativo e as empresas do sector, sendo este un
dos estratéxicos da economía de Pontevedra, posicionando as Rías Baixas como un dos destinos turísticos principais do país.
Nese mesmo ano comeza a actividade do centro impartindose dous Ciclos Formativos de
Grao Medio: Cociña e Servizos de Restaurante e Bar. No curso seguinte, a oferta formativa
amplíase co Ciclo Formativo de Grao Medio de Pastelaría e Panadaría.
No curso 1998/1999, implántanse dous Ciclos Formativos de Grao Superior: Restauración
e Información e Comercialización Turísticas. É durante o curso académico 2003/2004 cando
se comeza a impartir o Ciclo Formativo de Grao Superior de Aloxamento.

1.3

Entorno xeográfico e socioeconómico.
O Instituto está situado na localidade de Pontevedra, na Avenida de Montecelo, dentro da
Cidade Infantil Príncipe Felipe e preto do Complexo Hospitalario de Montecelo. As instalacións pertencen a Deputación Provincial de Pontevedra coa que se comparten a maior
parte dos servizos na explotación do edificio.
A hostalería e o turismo son os sectores económicos vencellados ao CIFP, por elo centramos á análise sobre estes ámbitos; a situación laboral, económica e social da provincia de
Pontevedra. Compre sinalar que na provincia de Pontevedra existe outro CIFP dependente
da CCEOU que imparte as mesmas ensinanzas da familia profesional de hostalería e turismo.
6

Os datos que a continuación se expoñen foron extraídos do Observatorio das Ocupacións e
do informe do mercado de traballo de Pontevedra do ano 2017 elaborado polo SEPE
Poboación:

O número de persoas empadroadas na provincia de Pontevedra continúa coa tendencia a
baixa iniciada no ano 2012, a 1 de xaneiro de 2016 ascende a 944.346. A poboación provincial diminúe un 0.69% con respecto ao ano anterior, que en valores absolutos supón
6.573 persoas menos. No mesmo período a poboación galega diminúe un 1.10% e a española decrece tamén nun 0.46%. A provincia de Pontevedra é a segunda provincia galega
máis poboada e representa o 34.73% da comunidade autónoma e o 2.03% do total de España. O envellecemento da poboación aumenta en cinco puntos porcentuais con respecto
ao 2015.
A provincia de Pontevedra continúa sendo emisora de traballadores con un saldo migratorio negativo, sobre todo no caso dos homes.

7

Ámbito social, económico e laboral

No ano 2016 produciu un incremento na taxa de emprego e unha diminución das taxas de
actividade e do paro. A taxa de paro situouse no 18.47%. A diminución con respecto ao
cuarto trimestre de 2015 foi de dous puntos porcentuais, presenta unha tendencia decrecente nos dous últimos anos, despois dos fortes incrementos acontecidos nos anos 2008 ao
2014. En comparación co ano 2015 o total da poboación ocupada experimenta un incremento de 7.700 ocupados con respecto ao 2015, un 2,22% máis. O número de mulleres
ocupadas increméntase nun 3.61% e o dos homes nun 1.02%.

En canto aos indicadores socioeconómicos do ano 2015, o PIB medra nun 1,6%, o dobre
que o da comunidade autónoma e algo superior ao 1,4% estatal. Hai que destacar o bo
comportamento do turismo na provincia, increméntanse de forma considerable tanto o
número de viaxeiros como de pernoitas en establecementos hoteleiros.

8

A contratación na provincia experimenta un incremento no número de contratos nun
7,22% respecto ao ano pasado. Tamén é positivo o comportamento da variable de persoas
contratadas pois ao longo do ano 2016 contratáronse 349.728 traballadores, 37.000 máis
que no ano 2014. O perfil da persoa contratada na provincia corresponde a homes de entre
25 a 34 anos, con un nivel formativo de ESO, con menos antigüidade como demandante
de emprego e que desenvolve o seu labor no sector servizos. A contratación é temporal
por regra xeral, solo o 6,14% dos contratos feitos son indefinidos. Os contratos por obra e
servizo e os eventuais por circunstancias da produción representan máis do 80% do total.
O número de demandantes de emprego experimenta un descenso do 9,12%, 8.632 traballadores parados menos que no ano anterior, sendo 82.339 os parados rexistrados. No 2015
todos os colectivos de interese para o emprego presentaron redución de demandantes de
emprego respecto ao ano anterior, sendo o que máis os mozos menores de 30 anos.

Atendendo ao número de centros de cotización e traballadores afiliados, na distribución
por sectores económicos, o sector servizos continua sendo máis relevante. As actividades
económicas que máis traballadores son o Comercio ao por maior e menor (63.425) e a
Hostalería (23.737).
Case a metade dos contratados cursaron como mínimo a ESO, o 35,23% con titulación e o
14,5% sen titulación. Os contratos titulados a formación profesional representan o 20,54%
do total da provincia.
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En canto aos contratos formativos, hai que destacar o importante descenso do número de
contratos para a formación e aprendizaxe, un 72,12% (826 contratos menos). Polo contrario os contratos en practicas experimentan un incremento de 1.331 contratos, un 20,57%
máis que o ano anterior.
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Situación e tendencia da actividade económica na provincia de Pontevedra

A evolución do mercado de traballo provincial esta resultando positiva, con un incremento
moderado da actividade económica. A contratación está amosando un dinamismo acorde
co comportamento autonómico e nacional. O paro na provincia descende nun medio similar ao resto to territorio nacional no último ano, con unha creación de emprego intensa.
As estimacións para o ano 2017 apuntan un crecemento moderado. A evolución da contratación parece forte a medio prazo aínda que a ritmos de crecemento que se esperan para o
vindeiro ano inferiores ao presente. Destaca a alta taxa de temporalidade e un mercado de
traballo aínda inestable.
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Os puntos fortes da actividade económica son os sectores con alta especialización (automoción e aeronáutica), perfiles técnicos ben formados (enxeñeiros, técnicos de mecanizado), sectores con moita man de obra. A diversificación de sectores na provincia intensifica o seu potencial na xeración de emprego e de calidade en sectores tales como a alimentación, automoción e o sector naval.
A escasa flexibilidade e capacidade de reacción comparadas con outros territorios e países
e a existencia dun pequeno número de empresas grandes, lastran a estabilidade e a xeración de emprego constante no mercado laboral provincial.
Os sectores da automoción, loxística, transportes, alimentación, hostalería e telemárketing
continúan sendo os clave na economía provincial. O clúster da automoción e do turismo
seguirá sendo motor na provincia polo espectacular armazón empresarial que se xerou. A
innovación de novos produtos e servizos segue a ser a vantaxe competitiva, tamén o crecemento do turismo de cruceiros e o Camiño de Santiago inflúen positivamente con boas
perspectivas no sector da hostalería.
Situación das empresas do sector turístico e da restauración en Galicia

Segundo os datos do Directorio de empresas e unidades locais do Instituto Galego de Estatística (IGE), o sector turístico galego estaba constituído no ano 2015 por 26.091 entidades, configurando así os seguintes sub-sectores da actividade que o caracterizan:
-

Servizos de aloxamento turístico (hoteis, campamentos turísticos, aparcamentos para
caravanas, apartamentos turísticos, aloxamentos de turismo rural, albergues e outros
aloxamentos similares).

-

Servizos de restauración (restaurantes, bares e cafeterías).

-

Axencias de viaxe e operadores turísticos.

-

Empresas organizadoras de actividades turísticas e outros servizos relacionados (organización de firas e conveccións, organización de actividades deportivas, recreativas e
de armazón; museos, organización de catividades de turismo eno-gastronómico, golf,
mariñeiro, termal, cultural, de congresos, etc.)
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Estamos nun momento de relevo xeracional nas pequenas empresas familiares, o que require dun compromiso coa profesionalización dos seus equipos directivos, como camiño
para avanzar na configuración dun modelo baseado en criterios empresariais. Ao mesmo
tempo que Galicia é unha das comunidades autónomas con máis distintivos Q de Calidade
Turística, unha boa parte dos establecementos ten importantes carencias en idiomas, tecnoloxías, coñecementos de recursos turísticos, ferramentas de xestión empresarial e atención ao cliente. O rol que ten que desenvolver agora un traballador/a esixe maior flexibilidade, adaptación, traballo en equipo, cualificación en ámbitos específicos pero tamén non
específicos (TIC, comunicación, liderado, … e as tarefas demandadas requiren de maior
intelixencia, iniciativa e capacidade de adaptación, maior autonomía individual, reciclaxe
e formación permanente. Polo que é sumamente importante a labor formativa do centro
nas competencias propias de cada perfil profesional en cada un dos ciclos formativos e nas
competencias transversais de emprendemento, innovación e comunicación en linguas estranxeiras.
As Rías Baixas e o Salnés son zonas eminentemente turísticas onde predominan as pequenas empresas de restauración e de servizos hoteleiros.
Unha das preocupacións do sector turístico actual é mellorar os procesos de internacionalización empresarial. O capital humano vólvese imprescindible como motor de ese cambio
e garante do avance da competitividade da empresa turística galega. O centro deberá facilitar a mobilidade dos estudantes nos procesos formativos, pero tamén mellorar a inserción
laboral no tecido empresarial galego.

1.4

Procedencia do alumnado
O alumnado que chega ao instituto procede basicamente de Pontevedra e arredores, así
como das comarcas do Salnés, Morrazo, e Deza, e en menor grao de Vigo, Porriño, e Tui.
Distancias quilométricas desde o centro educativo
Centro cidade

2 km

Marín

12 km

Sanxenxo 21 km

Caldas de Reis

21 km

O Grove

35 km

Vigo

Cambados

31 km

Portonovo 22 km

Cangas do Morrazo 35 km

Redondela 22 km

34 km

Vilagarcía 20 km

As referencias das localidades están tomadas en relación a procedencia maioritaria do
alumnado que temos no Centro Educativo.
Características do alumnado
O número máximo de alumnos por grupo é de 30 nalgúns ciclos e 22 noutros. O alumnado
provén fundamentalmente da cidade de Pontevedra e comarcas dos arredores, e cada vez
máis da zona do norte da provincia e Rías Baixas.
Como características máis destacadas do alumnado, temos que dicir que son fundamentalmente alumnos e alumnas con motivación para o traballo; teñen en xeral ganas de acceder rapidamente ao mundo laboral, polo que os ciclos formativos responden ás súas expectativas dada a súa brevidade.
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A idade é moi diversa. Temos alumnos dende os 16 anos en adiante, e é fácil que nun
mesmo aula convivan xente adolescente con xoves e incluso maiores de 30 anos. Nos ciclos superiores temos alumnado de tódalas as idades. Incluso hai algúns que xa remataron
ou están a piques de rematar algún grao universitario.
Moitos dos alumnos xa teñen experiencia laboral dalgún tipo, ben porque a súa familia
se dedica ao mundo profesional da hostalería (teñen bares ou panaderías), ben porque fixeron traballos esporádicos no verán. Así mesmo, é habitual que, conforme avanza o curso,
collan traballos nas fins de semana relacionados co seu perfil profesional.
No que respecta ao idioma, a maioría é castelán falante, aínda que obviamente desenvólvense por igual en ambos idiomas, galego e castelán.
Polo que respecta ao sexo, a porcentaxe de homes e mulleres está máis ou menos equilibrada, aínda que cunha lixeira maioría de rapazas (40-60%). Sen embargo, hai ciclos que
poderíamos chamar maioritariamente femininos: especialmente Guía, Información e Asistencia Turísticas e Xestión de Aloxamentos Turísticos.

1.5

Características do profesorado
O número de profesores con destino definitivo no centro é de 33 e, por especialidades, é o
seguinte :
– 13 Profesores Técnicos de Formación Profesional (PTFP) de Cociña e Pastelaría .
– 5 PTFP de Servizos de Restauración .
– 7 Profesores de ensino secundario (PES) de Turismo
– 4 PES de F.O.L.
– 1 PES de Francés
– 2 PES de Inglés
– 1 PES de Psicoloxía e Pedagoxía.
Cada curso académico e, segundo as necesidades, este número de profesores se incrementa
con profesores interinos e/ou en prácticas ata completar o número total de profesores que
integran o claustro.

1.6

Persoal non docente
–
–
–
–
–

1.7

1 Administrativo
2 Subalternos.
1 Encargado de economato.
3 Limpadoras.
5 Fregadoras.

Transporte
O transporte corre a cargo do alumno xa que o centro non ten transporte escolar. Existen
autobuses urbanos que veñen ata o noso instituto.
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1.8

Sinais de identidade do centro
Dado que no centro unicamente se imparten ensinanzas da familia de Hostalería e Turismo e industrias alimentarias, ten unhas características determinadas que o fan nalgúns
sentidos diferente dos demais centros de Ensino. No que respecta á caracterización, defínese o Carlos Oroza como Centro Integrado de Formación Profesional do Sistema
Educativo de Galicia, ten unha implicación e compromiso claro coa calidade como se retrata na nosa Misión, Visión e Valores.

A nosa Misión descríbese nos seguintes puntos:
► A cualificación e a recualificación das persoas ao longo da vida, mediante o establecemento
dunha oferta de formación profesional modular, flexible, de calidade, e adaptada as demandas da
poboación e as necesidades xeradas polo mundo productivo.
► Cando proceda, no marco do Sistema nacional das cualificacións e da formación profesional, a
contribución a avaliación e a acreditación de competencias profesionais adquiridas polas persoas
a través da experiencia laboral e de vías non formais de formación, promovendo así a valoración
social do traballo.
► A prestación dos servizos de información e de orientación profesional as persoas para tomar
as decisións máis axeitadas respecto das súas necesidades de formación profesional en relación co
ámbito produtivo en que se desenvolvan.
► O establecemento dun espazo de cooperación entre o sistema de formación profesional e o
ámbito produtivosectorial e local, para desenvolver e extender unha cultura da formación permanente, contribuíndo a prestixiar a formación profesional.
► O fomento da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, con especial incidencia na erradicación de prexuízos.
► A facilitación do acceso da mocidade ao primeiro emprego, así como da conservación e a
mellora do posto de traballo dos traballadores e das traballadoras, mediante unha oferta formativa
de calidade que promova a aprendizaxe permanente e a capacidade de adaptación aos cambios sociais, organizativos e tecnolóxicos que se manifestan nos sectores produtivos da nosa comunidade.
► O impulso e mellora das aptitudes e das competencias do alumnado, promovendo proxectos
de mobilidade, perfeccionamento profesional e cooperación, nun contexto europeo.
Visión

Como Centro Integrado de Formación Profesional ofreceremos unha oferta formativa completa e de
calidade que conduza a obtención de títulos de formación profesional e a acreditación das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral nos distintos subsistemas de formación profesional, atendendo as necesidades –en constante evolución e cambio- que demanda o mercado de traballo do noso entorno, consolidando vínculos con todas as empresas do sector así como
ofrecendo unha formación integral os nosos alumnos/as que lles facilite a participación activa e responsable como cidadáns.
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Valores

Por isto, orientamos as nosas accións para:
► Ofrecer uns servizos educativos de calidade a comunidade educativa de cada Centro Integrado
de Formación Profesional. Mellorar continuamente a calidade dos servizos prestados, a través da
innovación e o traballo en equipo, para crear valor os nosos usuarios mediante un sistema de calidade total.
► Lograr a satisfacción da comunidade educativa buscando atender as súas necesidades e
adiantándonos as súas expectativas, observando o cumprimento da misión, visión e valores da institución.
► Ofrecer as cualificacións profesionais requiridas para dar resposta as necesidades e demandas
do noso ámbito produtivo. Optimizar os recursos públicos dispoñibles, fundamentados nas novas
tecnoloxías, para reproducir procesos produtivos respectuosos co medio e coa prevención de riscos
laborais, cun profesorado axeitadamente formado tanto na didáctica coma nas innovacións técnicas.
► Fomentar o espírito emprendedor e o desenvolvemento de actividades empresariais.
► Contribuír ao logro das actuacións e obxectivos de calidade establecidos no Plan Estratéxico
da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
► Desenvolver vínculos co sistema produtivo do contorno (sectorial, comarcal ou local) nos
ámbitos seguintes:
•
•
•
•
•

Formación do persoal docente de formación profesional (mediante estadías en
empresas punteiras).
Formación do alumnado en centros de traballo e realización doutras prácticas
profesionais.
Orientación profesional e laboral.
Participación de profesionais do sistema produtivo na implantación de docencia
(expertos e expertas).
Colaboración na detección de necesidades de formación permanente dos traballadores e traballadoras así como a informar e orientar as persoas usuarias, tanto a
título individual como colectivamente, para facilitar o acceso, a mobilidade e o
progreso nos intercambios formativos profesionais, en colaboración cos servizos
públicos de emprego.

Aspectos institucionais

Relación co entorno: o centro dispón de múltiples convenios de colaboración con empresas e institucións do sector da Hostalería e o Turismo tanto a nivel local, nacional e internacional, o que nos permite ofrecer aos nosos alumno/as prácticas en contornos laborais
reais, tanto públicos (Concellos, oficinas de turismo, Paradores) como privados (hoteis,
restaurantes, cafeterías, panadarías, etc.)
Ideoloxía

Este instituto defínese como un centro de carácter público onde se impartirá un ensino
acofensional, laico e democrático, respectando tódalas ideas políticas e relixiosas de tódo20

los membros da comunidade escolar. O centro promoverá a igualdade de oportunidades,
evitando calquera tipo de discriminación.
Lingua

Recoñécese o dereito de cada membro da comunidade escolar (profesores, pais, alumnos, persoal non docente, equipo directivo, ...) a usar calquera das dúas linguas oficiais
que temos na nosa comunidade. Polo tanto, debemos adaptarnos á nosa realidade cultural
bilingüe, castelán e galego, potenciando o correcto emprego e comprensión das dúas linguas.
Co fin de promover a a lingua galega, procurarase que esta se converta na lingua de uso
normal nas relacións do centro, así como no idioma vehicular utilizado no desenvolvemento das materias do currículo. Así mesmo, procuraremos que tódolos documentos de
centro que elaboremos (programacións, plans, etc..) sexan redactados en galego.
Orientación

Procurarase unha atención psicopedagóxica e orientación educativa e profesional ao
alumnado, tendo en conta ao alumno/a ao longo da súa permanencia no instituto, velando
pola súa formación como persoa, estimulando actitudes e valores como a tolerancia e responsabilidade, así como o espírito crítico que faciliten a súa socialización cos demais
alumnos/as do centro.
A orientación é labor de tódolos profesores e órganos do centro e buscará a mellor inserción laboral dos alumnos e alumnas cando rematen os seus estudios, así como o seguimento do seu proceso de aprendizaxe mentres estea no instituto.
Metodoloxía

Buscarase un enfoque metodolóxico práctico e integrador baseado na aprendizaxe por
proxectos en contextos profesionais, simulando estes os procesos dunha empresa de restauración (proxecto restaurante aberto ao público “Álvaro Cunqueiro” e comedor para servizo interno de alumnado e persoal “Auto-servizo”), hoteleira (empresa simulada “Hotel
Casual”) e de panificación, o que propicia a utilización de distintos métodos en función
das necesidades dos diferentes momentos da etapa, tarefas, situacións,...
Tratarase de buscar unha metodoloxía participativa onde se concede principal atención
ás actividades e planificación en grupo e individuais, toma de decisións, execución de tarefas,.... para favorecer a cooperación, o intercambio de opinións, e a responsabilidade da
tarefa encomendada.
Procurarase por parte do profesorado acadar unha boa coordinación co resto dos compañeiros, e que o ensino sexa o mais dinámico e activo que se poida en cada momento da
etapa pola que discorra o alumno.
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1.9

Análise DAFO do contexto do centro a nivel externo e interno:

O CIFP Carlos Oroza determina as debilidades, oportunidades, fortalezas e ameazas derivadas da
influencia de factores externos e internos a través do análise DAFO seguinte:
a. A nivel externo:
a. Oportunidades: son os factores externos positivos ou favorables que poden ser
utilizados ou aproveitados para o logro da nosa visión de centro. Son as situacións
externas, é decir que non son xeradas por nos pero que poden ser aproveitadas para o
logro dalgún obxectivo.
b. Ameazas: son os factores externos negativos que nos limitan o presente ou nos
poden limitar no futuro o logro da visión da organización. Non son carencias que nos
poidamos ter, son factores que non dependen de nos pero nos influen.
b. A nivel interno:
a. Fortalezas: son as características positivas ou habilidades das que dispomos e que
nos facilitan o logro dos nosos obxectivos. Poden ser utilizadas tanto para aproveitar
as oportunidades como para contrarrestar as ameazas.
b. Debilidades: son as características negativas, (carencias e limitacións) que nos
temos e que dificultan o cumprimento dos nosos obxectivos. Son factores que nos
poden facer perder as oportunidades que se nos presentan e que nos fan vulnerables
ante as ameazas.
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Fortalezas:
 Único centro público da comarca que imparte as
ensinanzas de FP dos sectores da hostalería,turismo, panadería e pastalería.
 Ampla experiencia como CIFP.
 Formación de calidade, con certo prestixio recoñecido polas empresas e a sociedade.
 Profesorado con experiencia, e moi implicado coa
innovación e as actividades do centro..
 Relación favorable para á organización, entre os
membros do claustro o persoal non docente e o
equipo directivo.
 Colaboracións con universidades, asociacións,
empresas e outras institucións, tanto públicas como privadas.
 Marca persoal recoñecida, derivada dos proxectos
de innovación.
 Comunicación externa
 Boa imaxe do centro na cidade de Pontevedra
 Dimensión organizativa adecuada aos obxectivos
 Uso de espazos diferentes ao aula para fomentar a
aprendizaxe do alumnado.
 Xestión económica e de compras a través de aplicación informática propia.

Debilidades:
 Carencia dun plan de formación do profesorado para mellorar aspectos metodolóxicos e habilidades
docentes.
 Profesorado que imparte na FP básica, non sempre
formado de maneira específica.
 Pouca implicación na supervisión do cumprimento
das normas de organización e funcionamento.
 Limitación no desenvolvemento de proxectos e tarefas que requiran competencia dixital maior á actual.
 Formación insuficiente no sistema de calidade e
competencia dixital non actualizada.
 Instalacións antiguas, insuficientes e de complexa
distribución dos espazos o que dificulta a organización.
 Baixa matricula nalgún ciclo formativo.

Oportunidades:
 Posición favorable da administración educativa na
promoción da FP.
 Gran demanda por parte das empresas de alumnado para a súa inserción laboral.
 Rápida evolución tecnolóxica que esixe unha
formación permanente constante.
 Potencial alumnado que demanda unha formación
específica curta e con saída profesional.
 Demanda crecente de competencias transversais
(iniciativa emprendedora, I+D+I, idiomas...)
 Involucrar ao exalumnado e alumnado actual en
construir a marca Oroza
 Evolucionar nas colaboracións con outras entidades mellorando a calidade das actividades que se
realicen conxuntamente
 Oferta de actividades de entidades e institucións
dirixidas ao alumnado.

Ameazas:
 Incremento de alumnado con baixo nivel académico e pouco motivados.
 Ratios profesor/alumnado sobredimensionada para
determinados ciclos formativos
 Pouca implicación das familias do alumnado de
FPB
 Instalacións cedidas por outro organismo público
non dependente da Xunta de Galicia mediante convenio que finaliza o 2021 e sen coñecer a súa continuidade, o que imposibilita o crecemento do centro en oferta formativa.
 Falta de orzamento para a mellora das instalacións.
 Carécese de espazos interiores e exteriores de lecer para o alumnado
 Aulas insuficientes para atender a oferta educativa
 Accesibilidad deficiente ao centro, tanto pola súa
localización como pola súa estrutura

Factores negativos

Factores positivos

Factores internos

Factores externos
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2.

Obxectivos e prioridades de
actuación
Para a definición dos obxectivos que se pretenden acadar co desenvolvemento deste
proxecto funcional para os sucesivos cursos 2017 ao 2021 atendemos a realidade socioeconómica do entorno do centro analizada no punto 1.3. aos fins e funcións que deben desenvolver os CIFP, e as prioridades de actuación establecidas segundo os obxectivos do
plan estratéxico da Rede de CIFPs.

Obxectivos estratéxicos da Rede de CIFP:
1. Promover o éxito e a calidade educativa.
2. Potenciar a oferta das distintas modalidades de formación profesional especialmente a FP dual e a FP a distancia.
3. Favorecer o plurilingismo e a internacionalización.
4. Impulsar a innovación na formación profesional
5. Fomentar a colaboración entre o CIFP e as empresas, promovendo a transferencia de coñecemento, para a mellora da competitividade e da inserción do
alumnado de formación profesional.
6. Impulsar o emprendemento.
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Obxectivos do CIFP Carlos Oroza
Obxectivo estratéxico 1: Promover unha formación profesional integrada de calidade.
Definición: Enriquecer a metodoloxía do saber e do saber facer; a atención aos contidos e as capacidades para, apoiándose nisto, incorporar a
formación do ser e o estar de forma pertinente, eficaz e eficiente.
Obxectivos específicos

Área(s)/Departamento(s)

Accións

Temporalización

Análise dos resultados académicos de cada Todos os cursos
1.1.Promover a mellora dos resultados acadé- Área: formación
micos.
Departamentos: de familia curso e contemplar accións de mellora se 2017-21
fose o caso de cara o vindeiro curso.
profesional e didácticos
Implicación do profesorado do centro nos
plans de mellora e actuacións de innovación.
Establecer nas programacións didácticas
criterios de cualificación comúns en cada
ciclo formativo.
1.2. Impulsar a formación permanente do pro- Área: Calidade e innovación Ofrecer cursos de formación interna aten- Todos os cursos
fesorado.
Coordinación de dendo as necesidades formativas do profe- 2017-21
formación e inno- sorado.
vación
Informar dos cursos, xornadas, congresos,
estadías en empresas, organizados pola Rede de Formación do Profesorado (CAFI,
CFR)
Participar en proxectos de formación para
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profesorado de FP.
1.3. Implementar o uso das Tecnoloxías da Área: calidade e innovación
Información, Comunicación, Aprendizaxe e Coordinación: TIC´s
Coñecemento como mellora na metodoloxía
docente

Creación dunha aula virtual no Moodle co- Curso 2017-18
mo ferramenta de traballo para a xestión
documental do SXC.
Dotar as aulas de medios tecnolóxicos e Curso 2017-18
visuais con conexión a internet
Formar ao profesorado no uso de ferramen- Todos os cursos
tas e aplicacións docentes en TIC´s para o 2017-21
desenvolvemento das clases

1.4. Potenciar a proxección do centro cara a Área: calidade e innovación
sociedade
Departamentos: todos

Participación en eventos, feiras e congresos Todos os cursos
a nivel educativo tales como EDUGAL, 2017-21
FPINNOVA, Etiqueta Negra e outras coa
participación de alumnado e profesorado
para amosar por en valor a oferta educativa,
os proxectos e o coñecemento do centro.
Comunicar toda a actividade do centro a
través das redes sociais, web, blog, MassMedia.

1.5. Prestar atención á diversidade do alumna- Área: Formación
do
Departamentos: orientación

Análise das avaliacións iniciais para a pre- Todos os curso
vención e detección de problemas de apren- 2017-21
dizaxe.
Actualizar o plan de atención a diversidade. Curso 2017-18

1.6. Impulsar o apoio e o reforzo formativo

Área: Formación

Favorecer a integración social.

Todos os cursos
2017-21

Análise das avaliacións iniciais

Todos os cursos
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Departamento: Orientación

Seguimento dos equipos docentes

2017-21

Habilitar profesorado dentro de horario para
apoiar aqueles grupos/alumnos susceptibles
de reforzo
1.7. Fomentar a cultura participativa entre o Área: formación
Creación dunha xunta de delegados de curso Todos os cursos
alumnado
2017-21
Departamentos: FP, didácticos, orientación
Estimular a participación activa nas actividades e na vida do centro
1.8. Completar a formación do alumnado coa Área: Calidade e innovación Participación en concursos dos centros de Todos os cursos
participación en concursos, eventos e interhostalería e turismo e as competicións 2017-21
cambios.
Skill´s
Organizar o concurso de Sumillería “Suso
Domínguez”.
Organizar os intercambios do proxecto
“Cociñas Viaxeiras” coas Escolas de Hostalería e Turismo de Portugal.
Participación en eventos que complementen
a formación do alumnado.
Participación en feiras e congresos relacionadas co sector.

Participación nas actividades que se desenvolven no marco do convenio coa Deputación de Pontevedra.
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Obxectivo estratéxico 2: Prestar un servizo de Información Profesional Integrada
Definición: Organizar e canalizar toda a Información da oferta educativa e de servizos da Formación Profesional do centro de xeito integrado
a través do departamento de información e orientación profesional (DIOP)
Obxectivos específicos

Area(s)/departamento(s)

2.1. Impulsar a información da formación Área: calidade e innovación
profesional nos centros educativos, coordi- Departamentos: orientación
nar a elaboración e difusión da documentación
informativa e publicitaria.

Accións

Temporalización

Participar en xornadas de for- Todos os cursos
mación e orientación profesio- 2017-21
nal en centros educativos.

Elaborar a carta de servizos
educativos do centro.
Dispoñer dunha canle directa de
traspaso de información ao
alumnado a través da web do
centro e a páxina de facebook de
orientación
2.2. Informar e orientar sobre o proceso de Área: calidade e innovación
avaliación de competencias profesionais.
Departamentos: orientación
acreditación

Participar en xornadas de infor- Todos os cursos 2017e mación e orientación profesio- 21
nal
Realizar xornadas informativas
no centro para empresas, asociacións e colectivos de interese
no proceso de acreditación

2.3. Implementar a bolsa de emprego e facili- Área: calidade e innovación
Crear unha aplicación para a Ccurso 2017-18
tar ao alumnado a intermediación coas empreDepartamento: orien- xestión da bolsa de emprego
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sas para a súa inserción laboral

tación, FOL e relación Dar de alta na aplicación da Curso 2017-18
con empresas
bolsa de emprego.
Dar de alta na aplicación as em- Curso 2017-18
presas.
Facilitarlle ao alumnado a crea- Todos os cursos 2017ción do seu propio currículum 21
vitae.

Obxectivo estratéxico 3: Mellorar a xestión dos recursos
Definición: Mantemento, modernización e mellora das infraestructuras e os equipamentos do centro cara a soportar adecuadamente o desenvolvemento das accións planificadas
Obxectivos específicos

Area(s)/departamento(s)

3.1. Mellorar a eficacia nos procesos de Área: administración e xestión
xestión do centro.

Accións

Temporalización

Elaborar protocolos de funcio- Curso 2017-18
namento e uso das instalacións.
Admisión e matricula á oferta Curso 2017-18
educativa.
Funcionamento dos servizos que
ofrece o centro.

3.2. Mellorar os equipamentos e instalacións

Área: administración e xestión

Desenvolver accións de cara a Cursos 2017-19
execución e creación de novas
aulas polivalentes, aula-taller de
cata, vestiarios, espazos de traballo e reunión.
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Mellora da sala de profesores e Curso 2018-19
da biblioteca.
Establecer convenios con em- Cursos 2017-21
presas para a cesión de equipamentos para a dotación do centro

Obxectivo estratéxico 4: Favorecer o plurilingüismo e a internacionalización
Definición: Promover a internacionalización da nosa acción formativa e a emerxencia do sentimento de pertenza ao centro, cara a mellora da
capacidade de resposta ante o reto da globalización da sociedade, a educación, as organizacións e o mercado laboral.
Obxectivos específicos

Accións

4.1. Facilitar e fomentar a mobilidade personal Área: calidade e innovación
e profesional (tanto para o profesorado, PAS e Coordinación: programas internaalumnado) como apertura de novas oportuni- cionais
dades a través dos programas Erasmus+

Area(s)/departamento(s)

Temporalización

Informar ao alumnado, profeso- Todos os cursos 2017rado e PAS dos diversos pro- 21
gramas ERASMUS + (K101,
K102 e K107).
Realizar visitas preparatorias e
de seguimento a empresas e
institucións para realizar o módulo de FCT do alumnado
Facer seguimento do alumnado
e profesorado participantes nos
programas
Participar no consorcio da CCEeOU de mobilidades Erasmus+
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Participar en proxectos bilaterais centro a centro.
4.2. Fomentar o uso das linguas estranxeiras

Área: formación
Departamento: idiomas

Crear obradoiros de comunica- Todos os cursos 2017ción en lingüas estranxeiras non 21
curriculares (portugües, alemán).
Habilitar seccións bilingües naqueles ciclos formativos que
requiran de mellora da competencia lingüística orientados á
atención ao cliente.

Obxectivo estratéxico 5: Promover a igualdade de oportunidades
Definición: Fomentar a igualdade entre homes e mulleres en todos os ámbitos, incluidos o acceso ao emprego e a progresión na súa
carreira profesional.
Obxectivos específicos

Area(s)/departamento(s)

Accións

Temporalización

5.1. Por en valor á incorporación da muller Área: formación
aos ciclos formativos vinculados a profesións
nas que están pouco representadas para facilitar o acceso a determinados postos de traballo.

Por en valor determinados pos- Todos os cursos 2017-21
tos de traballo desenvoltos por
mulleres en profesións nas que
están pouco representadas (panadería, sumillería, etc).

5.2. Eliminar barreras de acceso ao currículo
que xeren desigualdade entre o alumnado

Por en valor a convivencia como alicerce da organización
académica.
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Obxectivo estratéxico 6: Promover a xestión do medio ambiente e a seguridade do centro
Definición: Favorecer coa nosa acción formativa a prol dunha educación medioambiental, e contribuír na mellora dun turismo e unha gastronomía sostible.
Obxectivos específicos

Area(s)/departamento(s)

Accións

Temporalización

6.1. Fomentar boas prácticas medioambienta- Área: Admistración e xestión
Participar no programa de com- Todos os cursos 2017-21
les
Departamentos de familia profe- postaxe “revitaliza” da Deputación de Pontevedra
sional
Impartición de charlas e creación de obradoiro de reciclaxe
de residuos e materiais
6.2. Traballar na prevención dos riscos deriva- Área: Admistración e xestión
Dinamizar o plan de autodos da actividade do centro.
Departamentos de familia profe- protección do centro
sional
Comisión de seguridade e saúde
laboral
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Obxectivo estratéxico 7: Impulsar a innovación na formación profesional
Definición: Xerar unha cultura de transferencia do coñecemento vinculado á docencia, á investigación e á innovación cara o fomento do desenvolvemento dos sectores do ámbito da oferta do centro
Obxectivos específicos

Area(s)/departamento(s)

Accións

Temporalización

7.1. Innovación didáctica. Actualizar a meto- Área: Calidade e innovación doloxía e os recursos didácticos e promover o Formación
uso das TICs.
Departamento de calidade e innovación, departamentos fp e didácticos
Coordinación TICs

Potenciar o uso de aulas virtuais Todos os cursos 2017como ferramenta metodolóxica. 21

7.2. Innovación tecnolóxica. Fomentar a inves- Área: Calidade e innovación
tigación e innovación tecnolóxica aplicada a Departamento de calidade e innodocencia e as actividades empresariais.
vación, relación con empresas,
departamentos fp e didácticos
Coordinación de emprendemento

Seguir na liña de desenvolvemento de novos proxectos de
I+D+i e consolidación dos existentes: Turismo accesible, acuicultura, lapa, papel comestible,
PonteVan, Camelia, horta.

7.3 Formación en innovación e investigación

Área: Calidade e innovación
Departamento de calidade e innovación.
Coordinación formación e innovación

Promover a elaboración de materiais didácticos dixitais.
Crear un banco de recursos educativos de boas prácticas de FP.

Creación do espazo de innova- Curso 2017-18
ción e investigación “Innovaoroza”
Establecer un programa de for- Cursos 2018 a 2021
mación especializada en innovación e investigación culinaria,
novos produtos turísticos, enoturismo e turismogastronómico.
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Obxectivo estratéxico 8: Promover a cultura emprendedora
Definición: Fomentar e sustentar a emerxencia e consolidación de capacidades orientadas cara á detección, análise e aproveitamento das
oportunidades de creación de valor nos sectores de ámbito da oferta educativa do centro.
Obxectivos específicos

Area(s)/departamento

Accións

Temporalización

(s)
8.1. Potenciar o espírito emprendedor en todos Área: calidade e innovación
os ciclos formativos favorecendo a motivación Departamento: orientación
e a orientación emprendedora
Coordinación: Emprendemento

Organización de xornadas de Todos os cursos 2017formación e divulgación para o 21
alumnado sobre emprendedorismo

Participación nos concursos de
ideaEmprende..
8.2. Capacitar ao alumnado para desenvolver a Área: Calidade e innovación
propia iniciativa emprendedora, tanto no ámbi- Departamento: FOL
to empresarial como ao auto-emprego.
Coordinación: Emprendemento

Creación de proxectos empresa- Todos os cursos 2017riais utilizando a ferramenta de 21
empresa simulada
Coordinar coa rede de viveiros
da CCEOU, e facilitarlle ao
alumnado a súa utilización.
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Obxectivo estratéxico 9: Promover o uso da lingua galega e a biblioteca do centro
Definición: Fornecer a biblioteca do centro e o fomento da lingua e a cultura galega como enriquecemento do coñecemento do noso patrimonio inmaterial.
Obxectivos específicos

Area(s)/departamento

Accións

Temporalización

(s)
9.1.Dinamizar e promocionar a lingua e a cul- Área: Formación
tura galega en todas as ensinanzas
Coordinación: EDLG

Dotar de ferramentas ao profe- Todos os cursos 2017sorado para o uso de materiais 21
didácticos en lingua galega
Dinamizar actividades de promoción da lingua galega.

9.2. Dinamizar a biblioteca como o banco de Área: formación
recursos educativos do centro.
Coordinación: biblioteca

Promover o fomento da lectur Curso 2019-20
nos ámbitos técnicos dos ciclos
formativos.
Actualizar e ampliar os fondos
bibliográficos e dixitais.
Crear un espazo lector na nube
para aloxar o banco de recursos
educativos creados polo centro
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3.

Sistema organizativo
Segundo establece o Regulamento Orgánico dos Centros Integrados de Formación Profesional, a estrutura interna está distribuída en tres áreas funcionais, para afrontar os fins e as
funcións propias destes centros, mellorar as relacións coa comunidade e co ámbito produtivo e fomentar as relacións e o intercambio de experiencias entre os centros integrados.
As áreas funcionais serán:
a) Área de calidade, innovación e orientación profesional. Con responsabilidade na xestión de calidade, na innovación educativa e tecnolóxica, na formación do profesorado, nos programas internacionais, na relación con empresas, entidades, asociacións e
outras institucións, na información e orientación profesional, na organización e na
xestión dos procedementos para a obtención dun título de formación profesional por
vías de aprendizaxe non formais e de calquera outra proba que a consellería competente convoque.
b) Área de formación. Con responsabilidade na organización e na xestión das actividades formativas e do persoal docente do centro integrado
c) Área de administración e xestión. Con responsabilidade na administración e na xestión económica, administrativa, de material, de prevención de riscos laborais e de
persoal non docente do centro integrado.
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Organigrama do centro
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BIBLIOTECA
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3.1

Órganos unipersoais de goberno
Os órganos unipersoais de goberno constitúen o equipo directivo, que traballará de xeito
coordinado para lograr os fins e as funcións dos centros integrados, e a calidade e excelencia do centro integrado. Son órganos unipersoais de goberno:
a) A dirección.
b) A vicedirección.
c) A xefatura de estudos.
d) A secretaría.
As persoas responsables da vice-dirección, da xefatura de estudos e da secretaria exercerán como xefes ou xefas da área de calidade, innovación e orientación profesional, da área
de formación e da área de administración e xestión, respectivamente.
Nomeamento e cesamento da dirección

1. A dirección dos centros integrados de formación profesional de titularidade pública será provista polo procedemento de libre designación entre o persoal funcionario docente. No procedemento para o nomeamento da dirección rexerán os principios de igualdade, mérito e capacidade, así como o de publicidade. En todo caso, o procedemento
resolverase logo do informe non vinculante dos órganos colexiados.
2. A dirección do centro integrado cesará nas súas funcións por resolución da persoa titular da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, ao producirse algunha das
seguintes circunstancias:
a) Cesamento por decisión do órgano que o nomeou.
b) Aceptación de renuncia motivada.
c) Traslado definitivo, voluntario ou forzoso, pase a situación de servizos especiais,
xubilación, excedencia voluntaria ou forzosa e suspensión de funcións, de acordo co
disposto na lexislación vixente.
3. En caso de ausencia, doenza ou suspensión de funcións da dirección do centro integrado desempeñará as súas funcións, con carácter accidental, a vicedirección. Así mesmo,
e de ser o caso, en ausencia da vicedirección, será a xefatura de estudos quen desempeñe as funcións de dirección.
Nomeamento e cesamento das persoas responsables da vicedirección, da xefatura
de estudos e da secretaría

1. As persoas responsables da vicedirección, da xefatura de estudos e da secretaría serán
propostas pola dirección do centro integrado, de entre o profesorado con destino definitivo no centro, e logo de oídos o claustro de profesorado e o consello social. A dirección remitirá a proposta á xefatura territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a fin de que sexan nomeados por esta.
Non poderá ser nomeado para estes cargos o profesorado que, por calquera causa,
non vaia prestar servizo no centro no curso académico inmediatamente seguinte ao da
súa toma de posesión.
2. As persoas responsables da vicedirección, da xefatura de estudos, e da secretaría do
centro integrado cesarán nas súas funcións ao producirse algunha das circunstancias
seguintes:
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a) Por renuncia motivada aceptada pola dirección e ratificada pola xefatura territorial
da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
b) Traslado temporal ou definitivo, voluntario ou forzoso, pase a situación de servizos
especiais, xubilación, excedencia voluntaria ou forzosa, ou suspensión de funcións,
de acordo co disposto na lexislación vixente.
c) Cesamento da persoa responsable da dirección do centro integrado que os designou.
d) Cesamento pola xefatura territorial da Consellería de Educación e Ordenación universitaria, por proposta da dirección do centro integrado, mediante un escrito razoado, logo de comunicado ao claustro de profesorado e ao consello social, e oídos estes.
O xefe ou a xefa territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria poderán cesar ou suspender de funcións ás persoas responsables da vicedirección,
da xefatura de estudos ou da secretaría, cando exista incumprimento grave das súas
funcións, logo dun informe razoado do director ou da directora, tras dar audiencia á
persoa interesada. A dirección do centro informará o consello social.
3. Cando cesen nas súas funcións as persoas responsables da vicedirección, da xefatura
de estudos e da secretaría do centro integrado polas causas enumeradas no punto anterior, a xefatura territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria nomeará o profesor ou a profesora que designe a dirección, logo da comunicación ao
claustro de profesorado e ao consello social, e oídos estes.
4. En caso de ausencia, doenza ou suspensión de funcións das persoas responsables da
vicedirección, da xefatura de estudos e da secretaría farase cargo temporalmente das
súas funcións o profesor ou a profesora que designe a dirección do centro, o que se lle
comunicará ao claustro de profesorado e ao consello social.
Competencias da dirección

a) Representar oficialmente á administración educativa no centro integrado, sen prexuízo das atribucións das demais autoridades. Achegarlle á administración educativa as
propostas, as aspiracións e as necesidades do centro para cumprir os fins e as funcións propias dun centro integrado.
b) Cumprir e garantir o cumprimento da normativa.
c) Dirixir e coordinar as actividades do centro de cara á consecución e o desenvolvemento do proxecto funcional e do plan anual.
d) Convocar e presidir os actos académicos e as reunións dos órganos de goberno.
e) Garantir a execución dos acordos dos órganos colexiados no ámbito da súa competencia.
f) Garantir o coñecemento, a información e os servizos de orientación a todas as persoas, tanto a título individual como colectivamente, para facilitar o acceso ás accións
formativas e ás accións de mobilidade para intercambios formativos profesionais.
g) Promover e impulsar as avaliacións e as auditorías de calidade do centro integrado, e
colaborar coa Consellería de Educación e Ordenación Universitaria nas avaliacións
externas e na avaliación da función pública docente.
h) Promover plans de innovación educativa, formativa e tecnolóxica no centro integrado.
i) Favorecer a convivencia no centro, garantindo a mediación na resolución de conflitos, e imporlle ao alumnado as medidas disciplinarias que correspondan.
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j) Visar as certificacións e os documentos oficiais do centro.
k) Calquera outra función que lle encomende a administración educativa.
Competencias da vicedirección

1. De coordinación no centro integrado:
a) Responsabilizarse da dirección do centro en caso de ausencia da persoa que a exerza.
b) Planificar todas as actuacións que se desenvolvan relacionadas coa súa área, en coordinación coas persoas responsables das outras áreas funcionais.
c) Elaborar, ao remate do curso, unha memoria que avalíe todas as actuacións realizadas nesta área, realizando propostas para que se inclúan no seguinte plan anual.
2. De información e orientación profesional:
a) Coordinar e velar pola execución das actividades de orientación do profesorado e do
alumnado, de acordo co plan anual, así como orientar a acción dos titores e das titoras, consonte o plan de orientación e de acción titorial.
b) Organizar o procedemento para o deseño de itinerarios formativos para o alumnado
que participe no procedemento para o recoñecemento, a avaliación, a acreditación e a
certificación da competencia profesional.
c) Impulsar proxectos relacionados coa cultura emprendedora, así como apoiar proxectos empresariais ou de autoemprego e ideas de negocio que, de ser o caso, poidan
xurdir no contorno do centro integrado, formulando propostas para fomentar a cultura emprendedora nas actividades que se desenvolvan no centro integrado.
d) Planificar o procedemento de seguimento e avaliación do grao de inserción laboral
do alumnado, así como do seu nivel de satisfacción.
3. De calidade e innovación:
a) Coordinar a implantación e o desenvolvemento, baixo o liderado da dirección do
centro, do sistema de xestión da calidade e mellora continua, establecendo e aplicando os criterios de calidade e os indicadores que figuren no proxecto funcional do
centro integrado.
b) Fomentar e planificar as actividades referidas á innovación educativa e tecnolóxica, e
os proxectos de investigación, dirixindo propostas ás outras áreas do centro integrado para o seu estudo e a súa participación.
c) Fomentar e planificar o deseño de proxectos de uso pedagóxico das tecnoloxías da
información e da comunicación (TIC), e de proxectos de innovación e investigación
relacionados con estas tecnoloxías.
d) Fomentar proxectos de colaboración con universidades e outros centros de ensino.
e) Coordinar e fomentar o uso das novas tecnoloxías no ámbito do centro para a mellora da calidade das ensinanzas impartidas, así como coordinar e xestionar a implantación e o desenvolvemento da plataforma dixital e da aula multimedia do centro.
f) Supervisar e coordinar o mantemento do equipamento do centro relacionado coas
tecnoloxías da información e da comunicación.
g) Dirixir o plan interno de actividades de formación do profesorado do centro integrado, en función das necesidades detectadas, e coordinando o seguimento desatas actividades.
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h) Fomentar a participación do centro en programas internacionais, así como divulgar e
informar sobre as convocatorias oficiais.
4. De relación con empresas:
a) Supervisar a realización do programa de formación en centros de traballo, así como
darlle publicidade a nivel interno e externo, e organizar o seguimento da elaboración
dos convenios de colaboración coas empresas para a realización do módulo de formación en centros de traballo.
b) Fomentar a relación do centro integrado coas empresas do ámbito produtivo, así como identificar as necesidades formativas dos sectores produtivos e proporlle á xefatura da área de formación as actividades de formación axeitadas ás necesidades identificadas.
c) Promover acordos, convenios e colaboracións necesarias no ámbito da calidade, da
formación, da innovación e das TIC con empresas, entidades ou institucións do ámbito do centro integrado.
5. De acreditación e probas:
a) Organizar, coordinar e supervisar o procedemento para o recoñecemento, a avaliación, a acreditación e a certificación da competencia profesional e realizar o seu seguimento así como proporlle á dirección a constitución de comisións de avaliación,
cando sexa necesario.
b) Organizar, coordinar e supervisar o procedemento das probas que se realicen no centro, de acordo coa convocatoria da administración competente, así como proporlle á
dirección a constitución dos equipos de profesorado para a súa realización.
6. Aquelas outras funcións que a dirección do centro lle encomende, dentro do ámbito da súa competencia.
Competencias da xefatura de estudos

1. De coordinación do centro integrado:
a) Responsabilizarse da dirección do centro en caso de ausencia das persoas que exerzan
a dirección e a vicedirección do centro.
b) Exercer, por delegación da dirección e baixo a súa autoridade, a xefatura do persoal
docente e do alumnado, en relación ao réxime académico e disciplinario.
c) Elaborar, ao remate do curso, a memoria que avalíe todas as actuacións realizadas nesta área, formulando propostas para que se inclúan no seguinte plan anual.
2. De organización de actividades formativas:
a) Elaborar as propostas de oferta das ensinanzas do centro.
b) Planificar todas as ensinanzas que se impartan no centro, actualizando a distribución
de espazos.
c) Coordinar propostas para a redacción das correspondentes programacións das ensinanzas.
d) Organizar, coordinar e supervisar as actividades e as probas de avaliación das actividades formativas impartidas no centro.
e) Coordinar e velar pola execución das actividades formativas do centro en relación co
proxecto funcional e o plan anual.
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3. De organización do persoal docente:
a) Elaborar os horarios correspondentes á oferta formativa e ao profesorado, en colaboración coas persoas que representen os restantes órganos unipersoais, de acordo cos criterios aprobados no plan anual de centro integrado.
b) Proporlle á administración educativa as necesidades de profesorado, tanto na creación
como na supresión de prazas, segundo as necesidades da oferta formativa do centro integrado.
c) Coordinar a acción dos titores e das titoras coas achegas do departamento de información e orientación profesional, e consonte o plan de orientación académica, profesional
e laboral de acción titorial.
d) Establecer os mecanismos para corrixir ausencias imprevistas do profesorado, e calquera outra eventualidade que incida no normal desenvolvemento da actividade do
centro.
4. De relacións no centro integrado:
a) Organizar os actos académicos e coordinar as actividades dos departamentos das familias profesionais presentes no centro integrado.
b) Coordinar a actividade docente do centro, con especial atención aos procesos de avaliación, adaptación curricular e actividades de recuperación, reforzo e apoio.
c) Facilitar a organización do alumnado e impulsar a súa participación no centro integrado.
d) Facilitar a coordinación das accións da biblioteca e as actividades de promoción de
idiomas.
5. Aqueloutras funcións que a dirección do centro lle encomende, dentro do ámbito
da súa competencia.
Competencias da secretaría

1. De coordinación do centro integrado:
a) Ordenar o réxime administrativo do centro integrado, consonte as directrices da dirección.
b) Arquivar, divulgar e darlle a coñecer á comunidade do centro a normativa que lle afecte.
c) Establecer o plan de autoprotección, a súa modificación, de ser o caso, ou a correspondente observación, segundo a normativa.
d) Elaborar, ao remate do curso, unha memoria que avalíe todas as actuacións realizadas
nesta área, realizando propostas para que se inclúan no seguinte plan anual.
e) Remitir a memoria anual á administración educativa, así como toda a documentación
que esta solicite.
2. De xestión económica, administrativa e de persoal:
a) Encargarse da xestión económica e administrativa integral do centro.
b) Elaborar o anteproxecto de orzamento do centro de acordo coas directrices do consello
social.
c) Ordenar o réxime económico do centro consonte as instrucións da dirección, levar a
contabilidade e render contas ante o consello social e as autoridades correspondentes.
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d) Xestionar os acordos ou os convenios necesarios tanto para o funcionamento do centro
integrado como para as actividades formativas con empresas, con entidades e con outras administracións, dentro dos límites establecidos pola normativa.
e) Actuar como secretario ou secretaria dos órganos colexiados de participación, levantar
acta das sesións e dar fe dos acordos, co visto e prace da dirección.
f) Custodiar os libros e os arquivos do centro integrado.
g) Coordinar, dirixir e supervisar, por delegación da dirección, a actividade e o funcionamento do persoal de administración e de servizos adscrito ao centro integrado.
a) Expedir as certificacións que soliciten as autoridades e as persoas interesadas.
3. De xestión de material:
a) Custodiar o inventario xeral do centro e mantelo actualizado, coa colaboración das
persoas responsables dos departamentos.
b) Custodiar e dispor a utilización dos materiais didácticos, da moblaxe e de calquera outro material catalogado como inventariable.
c) Velar polo mantemento material do centro en todos os seus aspectos, de acordo coas
indicacións da dirección e consonte a normativa.
4. De actividades complementarias e extraescolares:
a) Organizar, conxuntamente cos restantes membros dos órganos de goberno unipersoais
e dos departamentos, as actividades complementarias e extraescolares que se realicen.
b) Coordinar a organización das viaxes de estudos, os intercambios escolares e calquera
tipo de viaxes que se realicen con alumnado, en colaboración coa xefatura de calidade,
innovación e orientación profesional, de ser o caso.
c) Distribuír os recursos económicos destinados ás actividades complementarias procedentes de achegas de institucións, asociacións ou do propio centro, logo da aprobación
polo consello social.
5. Aqueloutras funcións que a dirección do centro lle encomende, dentro do ámbito
da súa competencia.

3.2

Órganos colexiados de participación

3.2.1

O Consello Social
O Consello Social é o órgano de participación da sociedade nos centros integrados de
formación profesional.
Composición

Tenderase a unha composición equilibrada de homes e mulleres, e estará composto polos
seguintes membros:
a) Catro representantes da Administración, entre os que figurará o director ou a directora
do centro, que exercerá a presidencia do consello. Outros dous destes representantes
designaraos a dirección xeral correspondente á consellería que teña a titularidade do
centro, e o cuarto representante designarao a consellería implicada na autorización e da
que non dependa o devandito centro.
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b) Catro representantes do centro, do cal formará parte o/a xefe/a de estudos e tres serán
elixidos polo claustro.
c) Catro representantes das organizacións empresariais e sindicais con maior representatividade e con representación no Consello Galego de Formación Profesional, dous deles das organizacións empresariais e outros dous de organizacións sindicais.
d) O secretario ou a secretaria do centro ocupará a secretaría do consello, con voz e sen
voto.
Funcións

As funcións do Consello Social serán as seguintes:
a) Establecer as directrices para elaborar o proxecto funcional do centro, así como a súa
aprobación.
b) Aprobación dos plans anuais e as memorias do centro.
c) Aprobar o orzamento e o balance anual.
d) Realizar o seguimento das actividades do centro, asegurando a calidade e o rendemento dos servizos.
e) Emitir informe con carácter previo ao nomeamento do director ou da directora do centro.

3.2.2

O claustro do profesorado
O claustro de profesorado é o órgano de participación do profesorado na actividade do
centro.
Competencias

Terá as seguintes:
a) Formularlle ao equipo directivo e ao Consello Social propostas para a elaboración do
plan anual.
b) Promover iniciativas no ámbito da experimentación e da innovación pedagóxica, e na
formación do profesorado.
c) Participar na elaboración dos plans de mellora da calidade.
d) Elixir os representantes do profesorado no Consello Social.
e) Emitir informe con carácter previo ao nomeamento do director ou da directora do centro.
f) Calquera outra función que lle atribúa a consellería competente, no ámbito das súas
funcións.

3.3

Órganos de coordinación
Da área de calidade, innovación e orientación profesional

 Departamento de información e orientación profesional
– Coordinación de emprendemento
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 Departamento de calidade e innovación
– Coordinación de innovación e formación do profesorado
– Coordinación de tecnoloxía da información e da comunicación
– Coordinación de programas internacionais
 Departamento de relación con empresas
 Departamento de acreditación e probas
Da área de formación

 Departamento de hostalaría e turismo
 Departamento de industrias alimentarias
 Departamento de formación e orientación laboral
 Departamento de dinamización de idiomas
 Coordinación do equipo de dinamización da lingua galega
 Coordinación da biblioteca
Da área de administración e xestión

 Comisión de saúde e seguridade laboral
Os departamentos estarán dirixidos polo xefe ou xefa do departamento correspondente e
as coordinacións polo coordinador ou coordinadora correspondente, e todos actúan baixo a
dirección do xefe ou xefa da área funcional á que pertenzan.
Os departamentos reuniranse, con carácter xeral, unha vez por semana. Unha vez ao
mes a reunión dedicarase a facer o seguimento da programación didáctica.
Sen prexuízo do establecido no punto anterior, durante os meses de xuño e setembro os
departamentos celebrarán as reunións que sexan precisas para a elaboración da memoria
anual do curso, da programación didáctica e das propostas que correspondan para a programación xeral anual.
De cada reunión a xefatura de departamento levantará a acta deixando constancia dos
asistentes e dos acordos adoptados.
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4.

Procedementos de xestión
Os procedementos de xestión que se utilizarán para desenvolver as actividades previstas e
acadar os obxectivos do centro integrado asentaranse sobre as seguintes accións contempladas no Sistema de Xestión de Calidade:

Nº

PROCESO

INDICADOR

Fórmula

Criterio de
aceptación

Frecuencia

Rexistro

Responsables

1

(Nº
actividades
Grao de cumpriPR62XES Planirematadas / Nº
>80%
mento de obxecficación do SXC
Actividades totais
tivos
do trimestre)*100

Seguimento do
Trimestral
Responsable
Plan
Anual
Anual(Obxectivos)
calidade
MD62XES02

2

(Documentos
Grao de cumpriPR81PLA Planifielaborados
en
mento en prazo
cación do curso
prazo / Documen- >95%
coa elaboración
escolar
tos totais a elabodos plans
rar)*100

Anual (no
trimestre)

3

(Nº calibracións
PR71CAL
Grao de realiza- realizadas
en
Homoxeneización
ción das calibra- prazo e forma / Nº > 90%
de criterios e
cións previstas calibracións totais
calibración
a realizar)*100

Por avaliación

Informe de cali- Xefatura de estubración
dos

Anual

Enquisa
persoal

Trimestral

Informe final de
valoración
de
Responsable
desenvolvemento
calidade
do
proceso
(Formato libre)

Trimestral

Informe final de
valoración
de
desenvolvemento Secretario/a
do
proceso
(Formato libre)

6

Queixas ou suxesIncumprimentos
tións asociadas a
PR74CIN Comu- asociados
a
falta de comuni- < 10
nicación Interna Comunicación
cación interna no
interna
centro

Anual

Listaxe SQR

7

(Nº de Provedores
Grao de cumpri- homologados sen
PR84COM Provimento de prove- NC ao longo do
>90%
sión de recursos
dores homologa- curso / Nº de
e compras
dos
provedores
totais)*100

Trimestral

Rexistro
de Secretaría e ResXestión de Com- ponsable de calipras
dade

8

PR85ACO
llemento

Anual

Informe sobre o Responsable
acollemento do calidade

4

5

PR71FOR
mación

Puntuación media
da Enquisa no
Grao de eficacia
Forítem "Grao de
das
accións
> 2,5
coñecementos
formativas
adquiridos frente
aos iniciais"

PR71ACP
llemento
persoal

(Persoal docente
Grao de cumpri- que entrega o
mento co persoal xustificante
de
docente no pro- acollida / Persoal >75%
ceso de acolle- docente de nova
incorporación
Aco- mento
total)*100
do
(Persoal PAS que
Grao de cumpri- entrega o xustifimento co persoal cante de acollida /
>75%
PAS no proceso Persoal PAS de
de acollemento nova incorporación total)*100

Aco- Grao de satisfacPuntuación media > 2,5
do ción do alumna-

de

1º Rexistro de saída
Dirección
do centro

ao Coordinación
formación

Responsable
calidade

de

de

de

de
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alumnado

do co proceso de
acollemento

alumnado
(MD91SAT02)
(Nº
enquisas
cubertas / Nº
> 50%
enquisas entregadas)*100

9

PR85APF Acredi- Grao de satisfactación, probas e ción do alumnaPuntuación media > 2,5
formación
non do co proceso
regrada
APF

Puntuación media >2,5
Grao de satisfacPR85AUL Activi- ción do alumna10
dades de aula
do coa labor (Nº
enquisas
docente
cubertas / Nº
> 50%
enquisas entregadas)*100

11

PR85AVA
liación

(Nº Reclamacións
Grao de erros resoltas a favor do
Avanos resultados alumno no centro / < 2%
da avaliación
Nº alumnos no
centro)*100

Grao de satisfacción do alumna- Puntuación media >2,5
PR85FCT For- do coa FCT
12 mación en centros de traballo Grao de satisfacción das empre- Puntuación media >2,5
sas coa FCT
(Nº accións inforGrao de cumpri- mativas e de
mento das ac- orientación profe> 75%
cións programa- sional realizadas /
das
Nº accións totais
PR85ORI Inforprogramadas)*100
13 mación e orienta(Nº accións para a
ción laboral
Grao de cumpri- promoción
da
mento das ac- cultura empren> 75%
cións programa- dedora realizadas
das
/ Nº accións totais
porgramadas)*100
PR85ACF Actividades comple14
mentarias
a
formación

15

PR85PRO
gramación

Grao de actividaPuntuación media
des realizadas
das actividades > 2,5
con resultados
avaliadas
satisfactorios

(Nº
programaGrao de desen- cións desenvolviProvolvemento das das máis dun 80% > 95%
programacións / Nº programacións totais)*100

(NºSQR respondiGrao de cumpridas en temPR91SAT Satis- mento co prazo
16
po<15días lecti- > 90%
facción
de resposta a
vos/ NºSQR toSQR
tais)*100

Anual

Informe sobre o
acollemento do Responsable
calidade
alumnado
(MD91SAT02)

En cada acción

Informe final de
satisfacción de Xefatura dpto APF
cada actividade

de

Decembro
marzo

Informes
de
e satisfacción do Xefatura de Estulabor
docente dos
(MD91SAT04)

Decembro
marzo

Informes
de
e satisfacción do Xefatura de Estulabor
docente dos
(MD91SAT04)

Na avaliación final

Solicitude
reclamación

de

Dirección

Folla de análise
Xefatura do depardas enquisas de
O remate da FCT
tamento de Relaempresas
ción con empresas
MD91SAT08
Folla de análise
Xefatura do depardas enquisas do
O remate da FCT
tamento de Relaalumnado
ción con empresas
MD91SAT09

Trimestral

Rexistro
da
Programación e Xefatura de Orientación
seguimento
destas accións

Trimestral

Rexistro
da
de
Programación e Coordinador
emprendemento
seguimento
destas accións

1º e 2º trimestre

Resultado
enquisa.

Anual

Memoria final de Xefatura de Estumódulo
dos

Trimestral

Listaxe de SQR

da

Secretario/a

Responsable
calidade

de
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Incumprimentos
PR93REV Revi- asociados
a Revisión en prazo
17
< 1 mes
sión do SXC
Revisón
pola previsto
Dirección

5.
5.1

Ensinanzas propias da formación profesional inicial en réxime ordinario
Grupos
1º curso

Grupos
2º curso

Total
grupos

Alumnado
Por grupo

CB COCIÑA E RESTAURACIÓN

1

1

2

20

CM COCIÑA E GASTRONOMÍA

2

2

2

22

CM SERVIZOS EN RESTAURACIÓN

1

1

2

30

CM PANADARÍA, RESPOSTARÍA. E CONTEITARÍA

1

1

2

22

CS DIRECCIÓN DE COCIÑA

1

1

2

22

CS DIRECCIÓN DE SERVIZOS

1

1

2

22

CS XESTIÓN DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS

1

1

2

30

CS GUÍA, INFORMAC. E ASIST. TURÍSTICAS

1

1

2

30

9

9

18

440

TOTAL

Ensinanzas na modalidade de formación profesional Dual
Ciclos formativos LOE
(Duración 2000 horas)

Grupos Grupos Grupos Total Alumnado
1º curso 2º curso 3º curso grupos Por grupo

CS DIRECCIÓN DE SERVIZOS E DIRECCIÓN DE COCIÑA
(doble grado)

1

1

1

3

20

CS XESTIÓN DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS

1

1

-

2

20

2

2

1

5

100

TOTAL

5.3

de

Oferta integrada

Ciclos formativos LOE
(Duración 2000 horas)

5.2

Informes
de
Responsable
Auditoría Interna
calidade
e de Certificación

Trimestral

Accións de inserción e reinserción laboral das
persoas traballadoras
Na actualidade, e no marco do convenio coa Consellería de Economía, emprego e industria, impártense cursos de nivel 1 e de nivel 2, das familias profesionais de Hostalaría e
Turismo, e Industrias alimentarias.
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5.4

Accións formativas permanentes dirixidas á poboación traballadora ocupada
ACCIÓNS FORMATIVAS SECTORIAIS
ÁREA FORMATIVA 2: COMERCIO E HOSTALARÍA

5.5

Outras
Sen lugar a dúbidas a formación interna é un dos piares básicos da adecuación dos perfís
da plantilla do CIFP as funcións organizativas, polo que anualmente se desenvolve un plan
de formación interno con accións formativas propias e tamén alleas: a través dos servizos
de formación da Consellería de Cultura, Educación e O.U.

6.

Programacións de cada acción
formativa.
Dispoñibles para o alumnado na web do centro e para profesorado, dirección e Inspección educativa na plataforma www.edu.xunta.es/programacions

7.
7.1

Plan de orientación profesional
Introducción
O departamento de IOP elabora o Plan de Orientación Profesional (MD.75.ORI.01), que
forma parte do Proxecto funcional do centro integrado (MD.71.PLA.01) e que incorpora o
Plan de Acción Titorial (MD.75.ORI.02).
Os obxectivos xerais do Plan de Orientación Profesional son:
– Favorecer e fomentar a adquisición de habilidades individuais para a xestión da carreira profesional.
– Facilitar o acceso de toda a cidadanía aos servizos de información e orientación.
– Desenvolver os servizos de información e orientación con garantía e calidade.
– Fomentar a coordinación e a cooperación dos diversos protagonistas na información
e orientación profesional a nivel estatal, autonómico e local.

7.2

Marco legal
As referencias normativas máis salientables referidas á Orientación Profesional son as seguintes:
 Decreto 266/2007, do 28 de decembro, polo que se regulan os centros integrados de
formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.
 Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria.
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 Orde do 29 de xullo de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 77/2011, do 7 de abril,
polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación
profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
 Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula a organización e o funcionamento do
Consello Social dos centros integrados de formación profesional de Galicia.
 Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación
profesional do sistema educativo de Galicia. En particular o capítulo XIV, dedicado íntegramente á información e orientación profesional

7.3

Contextualización
O CIFP Carlos Oroza é un centro público, da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que leva en funcionamento dende o ano 1996. Iniciouse como un centro de ensino secundario dedicado en exclusiva á formación profesional de hostalería e turismo, e
dende 2005 pasou a denominarse "Centro Integrado de Formación Profesional", impartindo xa tanto Formación profesional inicial (ciclos formativos), como Formación Ocupacional (denominados AFD - Actividades Formativas para Desempregados).
No momento da redacción deste documento, a oferta formativa é a seguinte:
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Nivel

Denominación

Grao Básico Cociña e restauración

Ocupacións e postos de traballo máis relevantes








Axudante ou auxiliar de cociña
Axudante de economato de unidades de produción e servizo de alimentos e bebidas
Auxiliar ou axudante de camareiro/a en sala
Auxiliar ou axudante de camareiro/a en bar-cafetaría
Auxiliar ou axudante de barman
Auxiliar ou axudante de cociña en establecementos onde a oferta estea composta por elaboracións sinxelas e rápidas
Axudante de economato de unidades de produción e servizo de alimentos e bebidas

Cociña e gastronomía

 Cociñeiro/a.
 Xefe/a de partida.
 Empregado/a de economato de unidades de produción e servizo

Servizos en restauración








Camareiro/a de bar e cafetaría ou restaurante.
Xefe/a de rango.
Empregado/a de economato de unidades de produción e servizo de alimentos e bebidas.
Barman.
Axudante de somelier.
Auxiliar de servizos en medios de transporte

Panadaría, repostaría e confeitaría















Panadeiro/a.
Elaborador/a de bolaría.
Elaborador/a de masas e bases de pizza.
Pasteleiro/a.
Elaborador/a e decorador/a de pasteis.
Confeiteiro/a.
Reposteiro/a
Turroneiro/a.
Elaborador/a de caramelos e doces.
Elaborador/a de produtos de cacao e chocolate.
Churreiro/a.
Galleteiro/a.
Elaborador/a de sobremesas en restauración

Grao Medio

Familia Profesional

Hostalería e turismo

Industrias alimentarias
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Nivel

Denominación

Ocupacións e postos de traballo máis relevantes

Dirección de cociña










Director/a de cociña.
Xefe/a de produción en cociña.
Xefe/a de cociña.
Segundo/a xefe/a de cociña.
Xefe/a de operacións de catering.
Xefe/a de partida.
Cociñeiro/a.
Encargado de economato e adega

Dirección de servizos de restauración












Director/ora de alimentos e bebidas
Supervisor/ora de restauración moderna
"Maître"
Xefe/a de sala
Encargado/a de bar-cafetaría
Xefe/a de banquetes
Xefe/a de operacións de cátering
"Sommelier"
Responsable de compra de bebidas
Encargado/a de economato e adega














Guía local / Guía acompañante.
Guía en lugares onde se localicen bens de interese cultural.
Informador/ora turístico/a.
Xefe/a de oficinas de información.
Promotor/ora turístico/a.
Técnico/a de empresa de consultoría turística.
Axente de desenvolvemento turístico local.
Asistente en medios de transporte terrestre ou marítimo.
Asistente en terminais (estacións, portos e aeroportos).
Encargado/a de facturación en terminais de transporte.
Asistente en feiras, congresos e convencións.
Encargado/a de servizos en eventos

Superior

Guía, información e asistencia turísticas

Familia Profesional

Hostalería e turismo
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Nivel

Superior

Denominación

Xestión de aloxamentos turísticos

Ocupacións e postos de traballo máis relevantes













Subdirector/ora de aloxamentos de establecementos turísticos.
Xefe/a de recepción.
Encargado/a de reservas.
Xefe/a de reservas.
Coordinador/ora de calidade.
Gobernante/a ou encargado/a xeral do servizo de pisos e limpeza.
Subgobernante/a ou encargado/a de sección do servizo de pisos e limpeza.
Xestor/ora de aloxamento en residencias, hospitais e similares.
Xestor/ora de aloxamento en casas rurais.
Coordinador/ora de eventos.
Xefe/a de vendas en establecementos de aloxamentos turísticos.
Comercial de establecementos de aloxamentos turísticos

Familia Profesional

Hostalería e turismo

.
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Impartimos, polo tanto, tres ciclos formativos de grao medio e catro de grao superior na
modalidade ordinaria, e 3 ciclos de grao superior en FPdual, dous deles en formato doble
grao con obtención de doble titulación.
O noso alumnado ten como mínimo 16 anos, aínda que moitas veces nos atopamos con
persoas adultas nos grupos. Están orientados vocacionalmente cara o mundo da hostalería
e/ou o turismo, e moitos deles xa contan con algunha experiencia laboral.
O número de alumnos que temos é variable, pero se detecta ultimamente unha tendencia a aumentar. Probablemente debido á situación de crise económica que se vive en todo
o mundo pero que en España ten unha incidencia nas posiblidades laborais.
Dentro do aula, nos atopamos cunha certa heteroxeneidade, xa que a procedencia do
alumnado é diversa (da cidade de Pontevedra, da zona do Salnés, do Morrazo, …). Algúns
alumnos pasan por diferentes ciclos para aumentar a súa formación; outros xa son adultos;
moitos proceden de familias vinculadas co sector, …
Por outra banda, para eles é moitas veces descoñecido como funcionan e se estruturan
as ensinanzas de Formación Profesional. É moi importante afondar neste coñecemento e
procurar unha boa información respecto ás posibilidades académicas e profesionais dos ciclos formativos.
Polo que respecta ás Accións Formativas para Desempregados, na normativa educativa
non temos ningunha competencia concreta. Ademais, non existe unha planificación que
nos permita coñecer con anterioridade que cursos e módulos se van impartir no noso centro. Sen embargo, entendemos que dende o ámbito da información e orientación profesional podemos propiciar un bo coñecemento das oportunidades académicas e laborais do sistema educativo facendo sesións informativas cos grupos que pasen polo centro. Neste caso
obviamente é maior a variedade e heteroxeneidade dos participantes: idade, formación
previa, coñecementos do sector, experiencia laboral e mesmo nacionalidade.

7.4

Finalidade e función da orientación académica e
profesional.
No capítulo XIV do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación
xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia se indica que a información e a orientación profesional na formación profesional do sistema educativo terán os
seguintes fins:
a) Difundir as ofertas destas ensinanzas e informar sobre elas, así como sobre os
requisitos académicos establecidos e as posibilidades de acceso a elas, atendendo ás condicións, ás necesidades e aos intereses das persoas que demanden
a información.
b) Orientar o alumnado cara aos ciclos formativos que mellor se adapten ás súas
circunstancias persoais, de maneira que a opción elixida permita superar os obxectivos dos módulos profesionais e terminar a totalidade do ciclo formativo, e
sen que supoña risco para a súa integridade física nin a dos demais.
c) Informar e orientar sobre as oportunidades de aprendizaxe e os posibles itinerarios formativos para facilitar a inserción e a reinserción laborais, a mellora no
emprego, así como a mobilidade profesional no mercado de traballo.
d) Informar sobre as titulacións académicas e sobre as oportunidades de acceso ao
emprego, e orientar sobre as posibilidades de adquisición, avaliación e acreditación de competencias e cualificacións profesionais requiridas no mundo laboral, e o progreso nelas ao longo de toda a vida.
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Os principios que nos han rexir no desenvolvemento do POP son os seguintes:
 O POP é a parte do Proxecto Funcional - polo tanto, ten a aprobación do Consello Social- que especifica as actuacións que se desenvolven no instituto para facilitar a toma
de decisión de cada alumno respecto ao seu futuro profesional e académico, informándolles respecto ás súas posibilidades e itinerarios alternativos.
 A orientación é unha tarefa que asumimos todos os profesores e profesoras do centro.
 Aínda que a orientación académica e profesional adquire unha especial relevancia nos
momentos finais do ciclo, entendemos que esta acción orientadora debe ser un proceso
continuo dende o momento en que o alumno ingrese no noso centro.
 Desenvolveremos as nosas actuacións atendendo a principios de igualdade e non discriminación, combatendo calquera clase de estereotipo de xénero, así como de compensación de desigualdades, prestando especial atención a aqueles alumnos e alumnas que
se atopen en situación de desventaxa polas súas condicións persoais ou sociais.
 As actuacións que levemos a cabo terán exclusivamente unha función educativa, nunca
de colaboración na selección de persoal das empresas que podan ter algunha relación
ou convenio con nós.
 Deberemos prestar tamén especial atención a aqueles rapaces e rapazas que decidan
abandonar os seus estudios antes de obter o título correspondente. A eles deberemos informalos das condicións da baixa, e das súas posibilidades académicas e laborais.
 Os pais e nais terán unha importancia especial no caso dos alumnos e alumnas menores
de idade. A eles encamiñaremos actuacións que faciliten o coñecemento do proceso de
inserción laboral dos seus fillos/as.
 Tal como se sinala no Decreto 77/2011, o desenvolvemento é coordinado pola Xefatura
de área de Innovación, Calidade e Orientación Profesional, co apoio técnico do Departamento de Información e Orientación Profesional, que se ocupará de proporcionar soporte ás actividades que de xeito sistemático e programado se realicen no noso instituto.
 O Departamento de Información e Orientación Profesional participará na avaliación do
Plan elaborando unha memoria sobre o seu desenvolvemento no que se recollerán as
achegas dos diferentes implicados e se valorarán as actuacións levadas a cabo, propoñendo melloras de cara a cursos posteriores.
Dado que no noso centro non se imparten ensinanzas distintas da Formación Profesional,
cos noso alumnado nos plantexamos os seguintes obxectivos no que se refire á Orientación e Información Profesional:
1. Colaborar para desenvolver no alumnado as capacidades e destrezas que
lles faciliten as mellores condicións para a súa inserción laboral ao rematar
o ciclo.
2. Asesorar ao alumnado e ás familias respecto os mecanismos de inserción
laboral máis efectivos.
3. Informar ao alumnado respecto ás súas posibilidades académicas e laborais
ao remate do ciclo en que se atope.
4. Facilitar o seu achegamento ao mundo laboral e o coñecemento do sistema
produtivo.
5. Facilitar instrumentos e recursos para acadar un mellor autocoñecemento
cando se requira.
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6. Coordinar as actuacións que todo o profesorado leva a cabo respecto á
orientación
7. Facilitar aos alumnos/as coñecementos sobre o contorno socio-laboral e
contactos e experiencias directas con mundo laboral.

7.5

Análise das necesidades
No que atinxe ao ámbito da orientación profesional, estruturamos as necesidades en virtude dos usuarios dos que se trate:
 As necesidades máis salientables do noso alumnado son:
– Necesitan coñecer con suficiencia as características, condicións e estrutura das ensinanzas de Formación Profesional, tanto daquelas nas que se matricularon como as
de toda a FP en xeral.
– Necesitan coñecer as oportunidades laborais dos ciclos formativos.
– Necesitan coñecer as oportunidades académicas dos ciclos formativos.
– Necesitan coñecer os recursos existentes para o autoemprego e o emprendemento.
– Necesitan coñecer as ofertas de emprego que chegan ao noso centro.
 Polo que se refire ás familias, as súas necesidades son:
– Coñecer as características do ciclo de FP no que se atopa o seu fillo/a.
– Coñecer as oportunidades laborais e académicas dos ciclos formativos.
 Os usuarios externos necesitan:
– Coñecer as características dos títulos que impartimos no noso centro.
– Coñecer as oportunidades laborais e académicas dos nosos ciclos formativos.
– Coñecer as oportunidades de acceso ao procedemento de acreditación de competencias.
 Os candidatos do procedemento de acreditación de competencias necesitan:
– Coñecer en que consiste o procedemento, que lles ofrece e que secuencia de fases o
compoñen.
– Coñecer que oportunidades académicas se lles abren tras a acreditación dalgunha
das unidades de competencia que compoñen o título avaliado.
– Coñecer os recursos para completar a formación conducente ao título de FP do que
se avaliaran no proceso, que módulos deben cursar e onde e como o poden facer.
 No que se refire ás empresas que contactan para ofertas de emprego, precisan:
– Dispoñer dun medio sinxelo para publicar as súas ofertas entre o noso alumnado.
– Dispoñer dun contacto persoal co centro para coñecer polo miúdo a nosa oferta formativa e as nosas características pedagóxicas.

7.6

Ámbitos de Intervención, obxectivos e liñas de actuación
Para cada un dos ámbitos de intervención, indícanse os obxectivos e liñas de actuación:
a) Orientación académica: itinerarios formativos, deseñando unha programación
secuenciada e adaptada ás necesidades dos tramos de idade correspondentes a
cada etapa educativa ou de formación.
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b) Información e/ou asesoramento.
c) Inserción laboral e bolsa de emprego.
d) Emprendemento.
e) Acreditación de competencias profesionais.
f) Atención á diversidade.
g) Coordinacións con organismos e entidades para a prestación de servizos de
orientación profesional.
h) Formación dos profesionais da orientación profesional.
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1. Orientación Académica
Obxectivos

1. Posibilitar un bo coñecemento das
posibilidades académicas dos ciclos
formativos que se imparten no noso centro.
2. Informar sobre as convocatorias de exames de acceso a ciclos, Probas de Acceso á
Universidade- que teñan relevancia para o
noso alumnado.

Liñas de actuación

Destinatarios

Sesións informativas sobre o acceso a ciclos
superiores e a outros ciclos de grao medio

Alumnado de grao medio
Usuarios externos
Participantes no procedemento de
acreditación de competencias
Familias

Sesións informativas sobre o acceso á
universidade e a outros ciclos de grao superior

Alumnado de grao superior
Usuarios externos
Familias

Manter actualizada a información presentada no
centro (monitores informativos, taboleiros, …)

Todos os membros da comunidade educativa

2. Información e asesoramento
Obxectivos

1. Informar sobre os ciclos formativos que
impartimos no noso centro: as súas
características, requisitos, oportunidades,
etcétera.
2. Asesorar respecto aos seus requerimentos
académicos e características persoais
desexables

Liñas de actuación

Destinatarios

Sesións individuais e contestación de chamadas e
de correos electrónicos

Alumnado
Consultantes externos
Participantes no procedemento de
acreditación de competencias
Familias

Sesións informativas grupais

Grupos de alumnos doutros centros.
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3. Inserción laboral e bolsa de emprego
Obxectivos

Liñas de actuación

Destinatarios

Facer estudios de inserción laboral dos ciclos que impartimos e Contactar co alumnado que pasara polo noso centro e averiguar a súa Antigos alumnos
difundir as conclusións que obteñamos.
situación e traxectoria laboral.
Publicar as ofertas de emprego que nos fagan chegar os em- Recoller, adaptar ao formulario e publicar as ofertas de traballo
presarios.

Alumnado
Empresas
Participantes nos cursos AFD

Difundir as ofertas de emprego máis salientables que se publi- Facer uso dos sistemas informativos do centro, en particular dos monito- Alumnado
quen en prensa, convocatorias de oposicións, …
res informativos, taboleiros e páxina web
Pór en valor os recursos que ofrecen as novas tecnoloxías Difundir páxinas web interesantes para a busca de emprego nos monito- Alumnado
para o acceso o mundo laboral
res informativos e na nosa web
Achegar o coñecemento do Servizo Público de Emprego

Sesións informativas con alguén do servizo de orientación laboral da Alumnado de ciclos Medios
Oficina de Emprego de Pontevedra
Alumnado de ciclos Superiores

4. Emprendemento
Obxectivos

Coñecer mecanismos e axudas para a creación de empresas

Liñas de actuación

Destinatarios

Coñecer o Viveiro de Empresas máis cercano (IES Luis Seoane)

Membros do DIOP
Alumnado

Sesión formativa "Creación de empresas" en colaboración co IGAPE

Alumnado de ciclos Medios
Alumnado de ciclos Superiores

5. Acreditación de competencias profesionais
Obxectivos

Difundir información sobre o proceso entre as
empresas cercanas a nós (porque colaboran na
nosa FCT, porque nos informan de ofertas de
emprego, …)

Liñas de actuación

Elaborar un pequeno folleto con información
básica

Destinatarios

Traballadores en activo

59

Informar e asesorar a calquera ciudadano que se
achegue dalgún xeito ao noso centro

Contestar correos, sesións individuais,
información en prensa

Cidadanía en xeral

6. Atención á diversidade
Obxectivos

Liñas de actuación

Potenciar a inserción laboral do colectivo de
personas con necesidades especiais, colaborando a
eliminar as posibles barreiras que existan para a
súa contratación.

Destinatarios

Facer un seguimento especial da inserción laboral
do alumnado con n.e.e. que pase polo noso centro

Alumnado con n.e.e. e as súas familias.

Recopilar as axudas para a contratación que
existen na nosa normativa laboral e difundilas
entre o empresariado.

Empresariado.

7. Coordinación con organismos e entidades para a prestación de servizos de orientación profesional
Obxectivos

Coñecer as actividades doutras entidades Concello, ONG, Servizo Público de Emprego, …
Coordinar actividades con eles

Liñas de actuación

Destinatarios

Contactar co servicio de Xuventude e Laboral do
Concello de Pontevedra

Concellos.

Contactar co S.P.E. para as sesións informativas
anuais.

S.P.E.

8. Formación de profesionais de orientación profesional
Obxectivos

Difundir entre os membros do Departamento as
actividades vinculadas coa orientación profesional
que vaian xurdindo ao longo do ano, así como
facilitar a asistencia cando sexa posible

Liñas de actuación

Nas xuntanzas semanais o xefe do departamento
irá informando das actividades das que teña
coñecemento.

Destinatarios

Membros do DIOP.
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7.7

Estratexias e recursos
A nosa estratexia será de carácter colaborativo. Procuraremos difundir as actividades de
orientación profesional e contar cos distintos profesores e departamentos para levalas a
cabo.
Intentaremos estar atentos e dar resposta a cantas inquedanzas na materia de orientación profesional vaian xurdindo no centro e entre o alumnado. Asimesmo, deberemos estar ao tanto das convocatorias e novidades lexislativas que podan ser de relevancia.
No que se refire ás ofertas de emprego, debemos ter presente que o noso destinatario
fundamental é o alumnado, que é para quen se establece o servizo. Sen embargo, tamén o
sector produtivo ten que ser referente para nós.
Aqueles empresarios que desexen contactar cos noso alumnado para informalos dalgún
posto de traballo vacante, pódenno facer a través do DIOP. Nós comprometémonos a publicar no taboleiro de anuncios a información básica, e a informar verbalmente ao alumnado que solicite máis datos da oferta.
Actuaremos seguindo dous principios básicos:
 Principio de publicidade: cada oferta de emprego que recibamos polos canles establecidos haberá de ser publicitados para o libre acceso de todo o alumnado, tanto de FP inicial como de cursos AFD.
 Principio de non discriminación: o centro educativo non actúa en ningún caso como
"selector de persoal" nen pode discriminar a ningún alumno para acceder ás ofertas.
Polo tanto, a oferta debe incluír os requisitos de titulación e/ou experiencia de xeito claro,
únicos criterios de selección publicables.
O noso papel deberá ser, por tanto, de ponte entre os empresarios e os alumnos/as, facilitando a comunicación entre eles, pero sen reforzar discriminacións de ningún tipo.
As entradas para as ofertas poden ser varias:
– Chamadas telefónicas ao centro
– Visitas dos empresarios
– Información recollida polos titores de FCT
– Contacto a través da web do centro.
Procuraremos informar a todo o profesorado e Persoal de Administración e Servizos do
proceso, características, condicións, así como do formulario que é necesario cumprimentar.
Os membros do DIOP nos encargaremos da xestión do taboleiro.
As ofertas publicaranse no taboleiro durante un tempo determinado, só cos datos básicos necesarios -sen teléfono ou datos de contacto. Deste xeito, a persoa que queira información achegarase ao departamento e poderemos facer seguimento das ofertas.
Por outra banda, informaremos a principio de curso a todo o alumnado da existencia
deste servizo e do seu funcionamento.
Outros recursos que empregaremos para a orientación profesional serán as sesións informativas grupais con alumnos e con familias. Procuraremos difundir todas as informacións referidas as opcións académicas e profesionais nestes momentos.
Tamén empregaremos tanto como podamos as Tecnoloxías de Información e Comunicación, en particular elaborando presentacións para os monitores informativos do centro, e
da páxina web do instituto.
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7.8

Responsabilidades
A Xefatura de área de Innovación, Calidade e Orientación Profesional será a encargada de
coordinar e velar pola execución das actividades de orientación do centro, así como de
impulsar proxectos relacionados coa cultura emprendedora, e apoiar proxectos empresariais ou de autoemprego e ideas de negocio que poidan xurdir. Tamén ten a competencia
de planificar o procedemento de seguimento e avaliación do grao de inserción laboral do
alumnado, así como do seu nivel de satisfacción.
O Departamento de Información e Orientación Profesional deberá xestionar e organizar
as actividades recollidas neste plan, así como dar soporte técnico para elas. Tamén deberá
xestionar as ofertas de emprego e realizar estudos de inserción.
A Coordinación de Emprendemento deberá difundir, promover e apoiar as iniciativas
emprendedoras do alumnado, así como informar dos recursos dispoñibles.

7.9

Criterios e indicadores de avaliación
Respecto á satisfacción do usuario, nas enquisas anuais que se aplican no centro -a alumnado e a familias- se deben incluír cuestións referidas á información e orientación profesional.
Deberá ser valorado o coñecemento do servizo de orientación e a percepción da súa utilidade.
Ademais, a final de cada curso o Departamento de Información e Orientación Profesional elaborará unha memoria das actividades relacionadas co POP e recollerá propostas de
mellora cara o seguinte ano. Para a elaboración de dita memoria se terán en conta as valoracións dos implicados no desenvolvemento da orientación: alumnado, familias, profesorado, departamentos, …

7.10 Cartas de servizos do departamento e do procedemento para o recoñecemento, a avaliación e a
certificación da competencia profesional
Dende o Departamento de Información e Orientación Profesional prestamos os seguintes
servizos á comunidade educativa:
 Información sobre os requisitos de acceso ás distintas ensinanzas do Sistema Educativo
(titulacións requiridas, homologacións de titulacións estranxeiras, …).
 Información sobre probas de acceso a ciclos formativos para as persoas que non dispoñen da titulación que permite o acceso directo (convocatorias, contidos dos exames, etcétera).
 Información sobre a oferta formativa (ciclos formativos, carreiras universitarias, ensinanzas de adultos, ensinanzas artísticas, ensinanzas non regradas) tanto do noso contorno como a nivel nacional.
 Información sobre o funcionamento das ensinanzas ofertadas no noso centro (criterios
de promoción, validacións, convocatorias, …).
 Información sobre as posibilidades académicas que ofrecen os títulos impartidos.
 Información sobre as posibilidades laborais que ofrecen os títulos impartidos.
62

 Información sobre as oportunidades de emprendemento vinculadas aos títulos impartidos.
 Información sobre os recursos para o emprendemento dispoñibles.
 Informacións sobre recursos para a inserción laboral (Servizo Público de Emprego,
asociacións de empresarios, webs de busca de emprego, …).
 Información sobre oportunidades de aprendizaxe e cursos non formais.
 Informacións sobre mellora do estudio.
 Información sobre xuventude: becas, axudas, cursos, vida cotiá (saúde, sexualidade,
prevención de drogodependencias, …), traballo no estranxeiro, etcétera.
Como servizo específico para os candidatos ao procedemento para o recoñecemento, a
avaliación, a acreditación e a certificación da competencia profesional:
 Información sobre as fases que definen o proceso.
 Información sobre os requisitos para acceder ao proceso.
 Información sobre a utilidade do proceso.
 Información sobre as vías para acadar a titulación unha vez rematado o proceso.
 Información sobre a oferta formativa vinculada á titulación avaliada.
 Asimesmo, colaboración para a cumprimentación da documentación requirida para acceder ao proceso.

8.

Plan de acción titorial

8.1 Introducción
O Plan de Acción Titorial (PAT) pretende guiar a labor titorial das titorías de actividades
formativas, establecendo actuacións e aportando os documentos precisos para levalas a
cabo.
O plan pretende ser un elemento útil e un documento capaz de adaptarse ás necesidades
do profesorado titor e –sobre todo- do alumnado, recollendo unha serie de directrices que
ordenan e organizan toda a intervención que se leva cabo neste campo no CIFP.
O departamento de Información e orientación profesional (IOP) é o órgano responsable
da organización e funcionamento da acción titorial.
As titorías de Formación en centros de traballo (FCT) realizaranse segundo o establecido no PR.75.FCT Formación en centros de traballo
Entendemos a acción titorial como unha labor pedagóxica encamiñada á tutela, acompañamento e seguimento do alumnado, coa intención de que o proceso educativo de cada
alumno se desenvolva en condiciones o máis favorables posible. A acción titorial forma
parte da acción educativa e é inseparable do proceso de ensino-aprendizaxe. Concebimos a
titoría como un recurso educativo ao servizo da aprendizaxe e por iso o noso Plan de Acción titorial trata de ser coherente cos principios e criterios educativos acordados no centro.
Pensamos que a orientación e a titoría dos alumnos e alumnas son tarefa de todo o profesorado e, polo tanto, como algo que abarca tanto as actuacións que, con carácter máis
específico, desenvolve o profesor titor co seu grupo ou na comunicación coas familias e o
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resto do profesorado, como aquelas outras que cada profesor dentro do seu módulo leva a
cabo para orientar, titorizar e apoiar o proceso de aprendizaxe de cada un dos seus alumnos.
Ainda que no CIFP Carlos Oroza a orientación e a titoría sexa unha tarefa compartida
polo profesorado, a figura do profesor titor, como órgano de coordinación docente, segue
sendo necesaria na coordinación do equipo de profesores do grupo, no contacto coas familias, e no desenvolvemento dalgunhas funcións específicas.
A titoría e a orientación teñen para nós como fines fundamentais:
 Favorecer a educación integral do alumno como persoa
 Potenciar unha educación o máis personalizada posible e que teña en conta as necesidades de cada alumno
 Manter a cooperación educativa coas familias no caso do alumnado menor de idade
e/ou non emancipados.
Entendemos como labor titorial e exemplo de actividades propias da titoría o realizar un
buen seguimento do alumnado, facer que se sintan partícipes na vida do centro, informalos
ben, escoitalos, informar das dificultades ás familias, coordinar a actuación do resto de
profesores, … todo iso forma parte do que é a acción titorial.

8.2

Marco legal
A normativa máis salientable no que se refire á acción titorial para centros integrados de
Formación Profesional en Galicia é a seguinte:
 Decreto 266/2007, do 28 de decembro, polo que se regulan os centros integrados de
formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.
 Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula a organización e o funcionamento do
Consello Social dos centros integrados de formación profesional de Galicia.
 Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación
profesional do sistema educativo de Galicia.
 Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria.
 Orde do 29 de xullo de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 77/2011, do 7 de abril,
polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación
profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
 Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.
 Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a
acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.
 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo.

8.3

Contextualización
O CIFP Carlos Oroza é un centro ubicado na cidade de Pontevedra no que se imparte
Formación Profesional de dúas familias profesionais: Hostalería e turismo, e Industrias
alimentarias.
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A nosa oferta formativa no momento de redacción deste documento é a seguinte:
Nivel

Grao Básico

Denominación

Cociña e restauración
Cociña e gastronomía

Grao Medio

Familia Profesional

Hostalería e turismo

Servizos en restauración
Panadaría, repostaría e confeitaría

Industrias alimentarias

Dirección de cociña
Grao Superior

Dirección de servizos de restauración

Hostalería e turismo

Guía, información e asistencia turísticas

Todos os ciclos que impartimos teñen unha duración de 2.000 horas -dous cursos académicos.

8.4

Finalidade do PAT
Aínda que a titoría do alumnado sexa unha tarefa compartida polo profesorado, a figura do
profesorado titor é necesaria para a coordinación do equipo docente do ciclo e no desenvolvemento dalgunhas funcións específicas.
Cada grupo de alumnado ten un profesor/a titor/a designado/a pola dirección do CIFP entre o profesorado que imparte clase ó grupo.
A xefatura da área de formación é a encargada de coordinar a acción do profesorado titor
coas achegas do departamento de IOP.
Os obxectivos xerais PAT son:
 Favorecer a integración do alumnado no seu grupo e no CIFP e favorecer un clima de
convivencia, tolerancia e colaboración.
 Contribuír a personalizar a relación educativa fomentando a confianza entre o alumnado e o profesorado á hora de abordar posibles dificultades, canalizando a adecuada
atención aos intereses e suxerencias do alumnado.
 Colaborar na consecución dun mellor ambiente de traballo, disciplina e puntualidade no
grupo.
 Axudar e orientar ao alumnado sobre o seu rendemento académico colaborando na ensinanza de hábitos e actitudes positivas para o estudo e de técnicas de traballo intelectual.
 Contribuír á coherencia no desenvolvemento das programacións do profesorado do
grupo a través da coordinación dos procesos de avaliación e da adopción de medidas
educativas para dar resposta ás necesidades detectadas.
 Proporcionar ao alumnado información e asesoramento con respecto as diferentes opcións académicas e profesionais facilitando así a toma de decisións respecto ao futuro
escolar e socio-laboral
 Obter e seleccionar datos e información sobre o alumnado individual e colectivamente
para poñela a disposición –pola súa utilidade- do resto do profesorado.
 Establecer canles de comunicación coas familias no caso do alumnado menor de idade.
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8.5

Actividades do PAT deseñadas polo departamento
de IOP ao inicio do curso. Exemplos.
Son deseñadas polo departamento de IOP ao inicio do curso. Para cada actividade, defínense os obxectivos e liñas de actuación, persoas destinatarias segundo o tipo de actividade formativa.
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ACTIVIDADE

OBXECTIVOS

TIPO DE ACTIVIDADE

DIRIXIDA A

TEMPORALIZACION

RECURSOS

Reunión inicial de titoría

Distribuír documentación reque- Reunión
rida para a acción titorial
Preparar a acollida

Titores

Antes do inicio do curso

Carpeta do titor/a
Listas de alumnos
Guía para a acollida
Guía do alumnado

Entrega modelo de carta a Distribuír modelo de carta a Envío de documentación
familias
familias

Titores

Primeiras semanas do curso

Modelo de carta a familias
Horario de grupo

Elección de delegado

Preparar e levar a cabo a elec- Envío de documentación
ción de delegados

Titores

Transcurrido un mes do curso

Documentación elección delegados

Avaliación inicial

Levar a cabo a avaliación inicial Reunión de avaliación
do grupo

Profesorado do ciclo

Primeiro trimestre

Cuestionario de alumno
Enquisa de acollida
Acta de avaliación

Titores

Primeiras semanas do curso

RRI
Lei de convivencia

Revisión das normas do centro Recordar ao alumnado as Titoría
normas do Regulamento de
Réxime Interior
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8.6

Distribución de competencias e responsabilidades
Existen diversos organismos e estamentos nos centro integrados con competencias na acción titorial. De acordo coa normativa vixente, serían os seguintes:
A. O Consello Social aprobará o Proxecto Funcional, que entre outros recollerá o Plan de
Orientación Profesional, que incluirá o Plan de Acción Titorial e que definirá as estratexias de orientación profesional e vinculará a formación recibida coa inserción laboral e os
mecanismos de acreditación das competencias profesionais das accións formativas.
B. A Xefatura da área de calidade, innovación e orientación profesional (vicedirección) terá as seguintes competencias (art. 11 do Regulamento Orgánico de CIFP):
 2. De información e orientación profesional:
– Coordinar e velar pola execución das actividades de orientación do profesorado e do
alumnado, de acordo co plan anual, así como orientar a acción dos titores e das titoras, consonte o plan de orientación e de acción titorial.
– Organizar o procedemento para o deseño de itinerarios formativos para o alumnado
que participe no procedemento para o recoñecemento, a avaliación, a acreditación e
a certificación da competencia profesional.
– Impulsar proxectos relacionados coa cultura emprendedora, así como apoiar proxectos empresariais ou de autoemprego e ideas de negocio que, de ser o caso, poidan
xurdir no ámbito do centro integrado, e formular propostas para fomentar a cultura
emprendedora nas actividades que se desenvolvan no centro integrado.
– Planificar o procedemento de seguimento e avaliación do grao de inserción laboral
do alumnado, así como do seu nivel de satisfacción.

Normas de organización e funcionamiento

C. A xefatura da área de formación (xefatura de estudios) (art. 12):
 3. De organización do persoal docente:
– Coordinar a acción dos titores e das titoras coas achegas do departamento de información e orientación profesional, e consonte o plan de orientación académica, profesional e laboral e de acción titorial.
 4. De relacións no centro integrado:
– Coordinar a actividade docente do centro, con especial atención aos procesos de
avaliación, adaptación curricular e actividades de recuperación, reforzo e apoio.
– Facilitar a organización do alumnado e impulsar a súa participación no centro integrado.
D. Os xefes de departamento (art. 19):
– Facilitar a colaboración entre o departamento e os titores e as titoras do centro.
E. O Departamento de Información e Orientación Profesional (art. 25):
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– Elaborar, de acordo coas directrices establecidas pola área de calidade, innovación e
orientación profesional, as propostas de organización da orientación educativa e profesional, así como do plan de acción titorial do centro integrado.
– Coordinar, apoiar e ofrecer soporte técnico ás actividades de información, orientación e titoría que o profesorado realice no centro co seu alumnado.
F. Os Titores e titoras (art. 40).

Normas de organización e funcionamiento

 2. Son funcións da titoría de actividade formativa:
– Titorizar o alumnado do curso que teña asignado da actividade formativa.
– Presidir as avaliacións e redactar as correspondentes actas.
– Convocar coa debida antelación as reunións do equipo docente, atendendo ao calendario da área de formación.
– Colaborar co departamento de información e orientación profesional nas tarefas que
lle asigne a xefatura de formación.
– Informar sobre as peticións de validacións ou exencións formuladas polo alumnado
do ciclo formativo.
– Colaborar cos departamentos na identificación da necesidade de colaboración de expertos, así como no calendario de intervención.
– Informar a xefatura da área de formación acerca de todo o referente ao desenvolvemento da actividade formativa titorizada.
– Redactar o informe final de fin de actividade, que se incluirá na memoria do departamento da familia profesional correspondente.
– Exercer, de acordo coa programación, a coordinación entre os membros do equipo
docente.
– Cubrir os documentos oficiais relativos ao seu grupo de alumnado.
 3. Son funcións da titoría de formación en centros de traballo:
– Elaborar o programa formativo do módulo, en colaboración coa persoa responsable
designada para estes efectos polo centro de traballo.
– Realizar o seguimento da asistencia do alumnado durante o período de formación en
centros de traballo.
– Avaliar o módulo en colaboración co equipo docente, tendo en conta o informe da
persoa designada polo centro de traballo, sobre as actividades realizadas polo alumnado durante o período de estadía nese centro.
– Manter contactos periódicos coa persoa designada polo centro de traballo, co fin de
contribuír a que o programa de formación se axuste á cualificación que se pretende.
– Atender no centro educativo os problemas de aprendizaxe que presente o seu grupo
de alumnado e valorar de xeito continuado as actividades correspondentes ao programa de formación.
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8.7

Actuacións das titorías ao longo do curso
Setembro
 Antes do inicio do curso
– Convocar reunión do equipo docente na data indicada pola xefatura da área de formación para coordinar a elaboración da programación da ensinanza, responsabilizarse dela e enviar unha copia –preferentemente en formato dixital- a xefatura do departamento correspondente, así como para programar as actividades complementarias e extraescolares a realizar durante ó curso. Procedemento de programación
PR.75.PRO
 Primeiro día
– Recepción na aula: o profesorado titor entregará ao alumnado o horario de grupo, a
Guía do alumnado (MD.75.ACO.01) e facilitará a información xeral para o desenvolvemento do curso escolar (normas básicas de convivencia no CIFP, dereitos e
deberes, regulamentos, xustificación de faltas de asistencia, trámites, etc).
– Así mesmo, comprobará a corrección dos datos persoais do alumnado e tomará
aqueles que resulten necesarios para unha primeira avaliación conxunta do seu grupo.
– A continuación, cando nun curso se atope alumnado de nova incorporación ao CIFP,
o profesorado titor efectuará unha visita guiada polas instalacións seguindo –no caso
de que se establecera- a quenda correspondente.

Normas de organización e funcionamiento

 Segunda semana
– Pasar ao alumnado a Enquisa de acollemento do alumnado (MD.82.CLI.01).
– Coa devandita información, elaborará o Informe sobre acollemento do alumnado
(MD.82.CLI.02) e entregará despois todos estes rexistros ao responsable de calidade. Procedemento de acollemento PR.75.ACO.
 Na data que estableza a área de formación
– Convocar reunión do equipo docente para facer a avaliación inicial do grupo, na que
o profesorado titora fará unha breve exposición do perfil do grupo cos datos obtidos
o primeiro día da Ficha xeral para a acción titorial.
– Adaptar coas debidas xustificacións as programacións as necesidades educativas do
alumando que forme o seu grupo
– Determinarase nesta reunión si existe alumnado con minusvalías ou necesidades
educativas especiais (NEE) non detectadas anteriormente.
– Cando se determine unha minusvalía ou a necesidade dunha intervención especial o
profesorado titor solicitará, segundos trámites legais establecidos, o apoio educativo
e as flexibilizacións modulares necesarias para o seguimento formativo do alumnado
con NEE.
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 Outras funcións:
– Control de faltas e comunicación aos pais ou titores legais segunda lexislación vixente no caso do alumnado menor de idade.
– Trasladar a quen compete todas as baixas, renuncias, validacións, exencións e perdidas de avaliación continua que se produzan no seu grupo de alumnado.
– Atender ao novo alumnado que se incorpore procedente das listaxes de espera.
– Fomentar a participación do alumnado nas actividades do CIFP
– Encauzar as demandas e inquietudes do alumnado e mediar en colaboración co delegado/a e subdelegado/a do grupo ante o equipo docente e o equipo directivo nos
problemas que se susciten.
– Recoller e arquivar todas as xustificacións das faltas de asistencia que lle entreguen
ao alumnado cos seus respectivos documentos.
– Manter co alumnado do grupo as entrevistas que sexan precisas, por decisión propia
ou a petición destes.
– Transmitir ao grupo as informacións e peticións que solicite a dirección do CIFP.
– Aquelas outras funcións que veñan indicadas pola dirección do CIFP.

Outubro

Normas de organización e funcionamiento

 Primeira quincena
– Presidir a elección de delegado/a do grupo e entrega da acta de elección na xefatura
da área de formación. Posteriormente informará ao delegado/a e subdelegado/a das
súas funcións e lle facilitará información sobre a xunta de delegados/as.
 Na data que estableza a área de formación
– Convocar as reunións do equipo docente –segundo calendario publicado pola xefatura da área de formación- nas que o profesorado titor exercerá a coordinación entre os
membros do equipo docente e en colaboración con el:
– Nunha delas –polo menos- realizará o seguimento das programacións de cada módulo con indicación do grao de cumprimento con respecto a programación e –en caso
de desviacións- cunha xustificación razoada.
– Valorará o progreso do grupo e, no caso do alumnado que non responda globalmente
aos obxectivos programados, adoptará xunto co equipo docente as oportunas medidas de reforzo educativo.
– No caso de detectar no grupo alumnado con altas capacidades, programará para eles
–xunto co equipo docente- actividades de ampliación adecuadas as súas capacidades. En ningún caso estas actividades serán obrigatorias ni avaliables.
 Outras funcións
– Control de faltas e comunicación aos pais ou titores legais segunda lexislación vixente no caso do alumnado menor de idade.
– Trasladar a quen compete todas as baixas, renuncias, e perdidas de avaliación continua que se produzan no seu grupo de alumnado.
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– Fomentar a participación do alumnado nas actividades do CIFP
– Encauzar as demandas e inquietudes do alumnado e mediar en colaboración co delegado/a e subdelegado/a do grupo ante o equipo docente e o equipo directivo nos
problemas que se susciten.
– Recoller e arquivar todas as xustificacións das faltas de asistencia que lle entregue o
alumnado cos seus respectivos documentos.
– Manter co alumnado do grupo as entrevistas que sexan precisas, por decisión propia
ou a petición destes.
– Transmitir ao grupo as informacións e peticións que solicite a dirección do CIFP.
– Aquelas outras funcións que veñan indicadas pola dirección do CIFP.

Novembro

Normas de organización e funcionamiento

 Na data que estableza a área de formación
– Convocar as reunións do equipo docente –segundo calendario publicado pola xefatura da área de formación- nas que o profesorado titor exercerá a coordinación entre os
membros do equipo docente e en colaboración con el:
– Nunha delas –polo menos- realizará o seguimento das programacións de cada módulo con indicación do grao de cumprimento con respecto a programación e –en caso
de desviacións- cunha xustificación razoada.
– Valorará o progreso do grupo e, no caso do alumnado que non responda globalmente
aos obxectivos programados, adoptará xunto co equipo docente as oportunas medidas de reforzo educativo.
– No caso de detectar no grupo alumnado con altas capacidades, programará para eles
–xunto co equipo docente- actividades de ampliación adecuadas as súas capacidades. En ningún caso estas actividades serán obrigatorias ni avaliables.
 Outras funcións
– Control de faltas e comunicación aos pais ou titores legais segunda lexislación vixente no caso do alumnado menor de idade.
– Trasladar a quen compete todas as baixas, renuncias, e perdidas de avaliación continua que se produzan no seu grupo de alumnado.
– Fomentar a participación do alumnado nas actividades do CIFP
– Encauzar as demandas e inquietudes do alumnado e mediar en colaboración co delegado/a e subdelegado/a do grupo ante o equipo docente e o equipo directivo nos
problemas que se susciten.
– Recoller e arquivar todas as xustificacións das faltas de asistencia que lle entregue o
alumnado cos seus respectivos documentos.
– Manter co alumnado do grupo as entrevistas que sexan precisas, por decisión propia
ou a petición destes.
– Transmitir ao grupo as informacións e peticións que solicite a dirección do CIFP.
– Aquelas outras funcións que veñan indicadas pola dirección do CIFP.
72

CIFP CARLOS OROZA
Avda. Montecelo, 16
36161 – Pontevedra
 986 847 002  FAX 986 847 003
E-mail: cifp.carlos.oroza@edu.xunta.es
http://www.cifpcarlosoroza.es

Decembro

Normas de organización e funcionamiento

 Na data que estableza a área de formación
– Convocar as reunións do equipo docente –segundo calendario publicado pola xefatura da área de formación- nas que o profesorado titor exercerá a coordinación entre os
membros do equipo docente e en colaboración con el:
– Nunha delas –polo menos- realizará o seguimento das programacións de cada módulo con indicación do grao de cumprimento con respecto a programación e –en caso
de desviacións- cunha xustificación razoada.
– Valorará o progreso do grupo e, no caso do alumnado que non responda globalmente
aos obxectivos programados, adoptará xunto co equipo docente as oportunas medidas de reforzo educativo.
– No caso de detectar no grupo alumnado con altas capacidades, programará para eles
–xunto co equipo docente- actividades de ampliación adecuadas as súas capacidades. En ningún caso estas actividades serán obrigatorias ni avaliables.
 Presidir a reunión da 1ª avaliación e realizar as seguintes funcións:
– Revisar que as cualificacións estean correctamente cubertas previamente á sesión de
avaliación.
– Levar ás sesións de avaliación o borrador da acta de avaliación coas cualificacións
do alumnado.
– Coordinar as informacións que o profesorado posúe do alumnado do grupo e dar a
información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou sobre as circunstancias especificamente académicas ou persoais –con incidencia educativade cantos
alumnos e alumnas o compoñen.
– Recoller en acta os acordos que adopte o equipo docente na sesión de avaliación.
– Comprobar que está debidamente cumprimentada a acta de avaliación coas cualificacións e que está asinada por todo o profesorado do grupo correspondente.
– Entregar en secretaría a acta de avaliación coas cualificacións
– Entregar a acta de asistencia da sesión de avaliación á xefatura de estudos.
– Asinar e entregar os boletíns coas cualificacións o alumnado do grupo así como
trasmitirlle, de forma global ou particular segundo caso, os acordos ou peticións do
equipo docente do ciclo.
 Outras funcións
– Control de faltas e comunicación aos pais ou titores legais segunda lexislación vixente no caso do alumnado menor de idade.
– Trasladar a quen compete todas as baixas, renuncias, e perdidas de avaliación continua que se produzan no seu grupo de alumnado.
– Fomentar a participación do alumnado nas actividades do CIFP
– Encauzar as demandas e inquietudes do alumnado e mediar en colaboración co delegado/a e subdelegado/a do grupo ante o equipo docente e o equipo directivo nos
problemas que se susciten.
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– Recoller e arquivar todas as xustificacións das faltas de asistencia que lle entregue o
alumnado cos seus respectivos documentos.
– Manter co alumnado do grupo as entrevistas que sexan precisas, por decisión propia
ou a petición destes.
– Transmitir ao grupo as informacións e peticións que solicite a dirección do CIFP.
– Aquelas outras funcións que veñan indicadas pola dirección do CIFP.

Xaneiro e febreiro
 Entrevistarse co alumnado que polas cualificacións obtidas no primeiro trimestre estea
en maior risco de non acadar a promoción (criterio operativo: > 50 % dos módulos non
superados). En caso de tratarse de menores de idade ou non emancipados, contactar coa
familia ou titores legais. Intentar acadar unha reflexión sobre o rendemento e propostas
de mellora. Valorar a posibilidade de contar coa colaboración do Departamento de Información e Orientación Profesional. Se cumprimentará unha folla de rexistro da entrevista e se informará das mesmas ao grupo de profesores de ciclo.

Normas de organización e funcionamiento

 Na data que estableza a área de formación
– Convocar as reunións do equipo docente –segundo calendario publicado pola xefatura da área de formación- nas que o profesorado titor exercerá a coordinación entre os
membros do equipo docente e en colaboración con el:
– Nunha delas –polo menos- realizará o seguimento das programacións de cada módulo con indicación do grao de cumprimento con respecto a programación e –en caso
de desviacións- cunha xustificación razoada.
– Valorará o progreso do grupo e, no caso do alumnado que non responda globalmente
aos obxectivos programados, adoptará xunto co equipo docente as oportunas medidas de reforzo educativo.
– No caso de detectar no grupo alumnado con altas capacidades, programará para eles
–xunto co equipo docente- actividades de ampliación adecuadas as súas capacidades. En ningún caso estas actividades serán obrigatorias ni avaliables.
 Outras funcións
– Control de faltas e comunicación aos pais ou titores legais segunda lexislación vixente no caso do alumnado menor de idade.
– Trasladar a quen compete todas as baixas, renuncias, e perdidas de avaliación continua que se produzan no seu grupo de alumnado.
– Fomentar a participación do alumnado nas actividades do CIFP
– Encauzar as demandas e inquietudes do alumnado e mediar en colaboración co delegado/a e subdelegado/a do grupo ante o equipo docente e o equipo directivo nos
problemas que se susciten.
– Recoller e arquivar todas as xustificacións das faltas de asistencia que lle entregue o
alumnado cos seus respectivos documentos.
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– Manter co alumnado do grupo as entrevistas que sexan precisas, por decisión propia
ou a petición destes.
– Transmitir ao grupo as informacións e peticións que solicite a dirección do CIFP.
– Aquelas outras funcións que veñan indicadas pola dirección do CIFP.

Marzo

Normas de organización e funcionamiento

 Na data que estableza a área de formación
– Convocar as reunións do equipo docente –segundo calendario publicado pola xefatura da área de formación- nas que o profesorado titor exercerá a coordinación entre os
membros do equipo docente e en colaboración con el:
– Nunha delas –polo menos- realizará o seguimento das programacións de cada módulo con indicación do grao de cumprimento con respecto a programación e –en caso
de desviacións- cunha xustificación razoada.
– Valorará o progreso do grupo e, no caso do alumnado que non responda globalmente
aos obxectivos programados, adoptará xunto co equipo docente as oportunas medidas de reforzo educativo
– No caso de detectar no grupo alumnado con altas capacidades, programará para eles
–xunto co equipo docente- actividades de ampliación adecuadas as súas capacidades. En ningún caso estas actividades serán obrigatorias ni avaliables.
 Presidir a reunión da 2ª avaliación e realizar as seguintes funcións:
– Revisar que as cualificacións estean correctamente cubertas previamente á sesión de
avaliación.
– Levar ás sesións de avaliación o borrador da acta de avaliación coas cualificacións
do alumnado.
– Coordinar as informacións que o profesorado posúe do alumnado do grupo e dar a
información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou sobre as circunstancias especificamente académicas ou persoais –con incidencia educativa- de cantos alumnos e alumnas o compoñen.
– Recoller en acta os acordos que adopte o equipo docente na sesión de avaliación.
– Comprobar que está debidamente cumprimentada a acta de avaliación coas cualificacións e que está asinada por todo o profesorado do grupo correspondente.
– Entregar en secretaría a acta de avaliación coas cualificacións
– Entregar a acta de asistencia da sesión de avaliación á xefatura de estudos.
– Asinar e entregar os boletíns coas cualificacións o alumnado do grupo así como
trasmitirlle, de forma global ou particular segundo caso, os acordos ou peticións do
equipo docente do ciclo.
 Outras funcións
– Control de faltas e comunicación aos pais ou titores legais segunda lexislación vixente no caso do alumnado menor de idade.
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– Trasladar a quen compete todas as baixas, renuncias, e perdidas de avaliación continua que se produzan no seu grupo de alumnado.
– Fomentar a participación do alumnado nas actividades do CIFP
– Encauzar as demandas e inquietudes do alumnado e mediar en colaboración co delegado/a e subdelegado/a do grupo ante o equipo docente e o equipo directivo nos
problemas que se susciten.
– Recoller e arquivar todas as xustificacións das faltas de asistencia que lle entregue o
alumnado cos seus respectivos documentos.
– Manter co alumnado do grupo as entrevistas que sexan precisas, por decisión propia
ou a petición destes.
– Transmitir ao grupo as informacións e peticións que solicite a dirección do CIFP.
– Aquelas outras funcións que veñan indicadas pola dirección do CIFP.

Abril e maio

Normas de organización e funcionamiento

 Entrevistarse co alumnado que polas cualificacións obtidas no segundo trimestre estea
en maior risco de non acadar a promoción (criterio operativo: > 50 % dos módulos non
superados). En caso de tratarse de menores de idade ou non emancipados, contactar coa
familia ou titores legais. Intentar acadar unha reflexión sobre o rendemento e propostas
de mellora. Valorar a posibilidade de contar coa colaboración do Departamento de Información e Orientación Profesional.
 Na data que estableza a área de formación
– Convocar as reunións do equipo docente –segundo calendario publicado pola xefatura da área de formación- nas que o profesorado titor exercerá a coordinación entre os
membros do equipo docente e en colaboración con el:
– Nunha delas –polo menos- realizará o seguimento das programacións de cada módulo con indicación do grao de cumprimento con respecto a programación e –en caso
de desviacións- cunha xustificación razoada.
– Valorará o progreso do grupo e, no caso do alumnado que non responda globalmente
aos obxectivos programados, adoptará xunto co equipo docente as oportunas medidas de reforzo educativo.
– No caso de detectar no grupo alumnado con altas capacidades, programará para eles
–xunto co equipo docente- actividades de ampliación adecuadas as súas capacidades. En ningún caso estas actividades serán obrigatorias ni avaliables.
 Outras funcións
– Control de faltas e comunicación aos pais ou titores legais segunda lexislación vixente no caso do alumnado menor de idade.
– Trasladar a quen compete todas as baixas, renuncias, e perdidas de avaliación contínua que se produzan no seu grupo de alumnado.
– Fomentar a participación do alumnado nas actividades do CIFP
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– Encauzar as demandas e inquietudes do alumnado e mediar en colaboración co delegado/a e subdelegado/a do grupo ante o equipo docente e o equipo directivo nos
problemas que se susciten.
– Recoller e arquivar todas as xustificacións das faltas de asistencia que lle entregue o
alumnado cos seus respectivos documentos.
– Manter co alumnado do grupo as entrevistas que sexan precisas, por decisión propia
ou a petición destes.
– Transmitir ao grupo as informacións e peticións que solicite a dirección do CIFP.
– Aquelas outras funcións que veñan indicadas pola dirección do CIFP.

Xuño

Normas de organización e funcionamiento

 Na data que estableza a área de formación
– Convocar as reunións do equipo docente –segundo calendario publicado pola xefatura da área de formación- nas que o profesorado titor exercerá a coordinación entre os
membros do equipo docente e en colaboración con el:
– Nunha delas –polo menos- realizará o seguimento das programacións de cada módulo con indicación do grao de cumprimento con respecto a programación e –en caso
de desviacións- cunha xustificación razoada.
– Valorará o progreso do grupo e, no caso do alumnado que non responda globalmente
aos obxectivos programados, adoptará xunto co equipo docente as oportunas medidas de reforzo educativo.
– No caso de detectar no grupo alumnado con altas capacidades, programará para eles
–xunto co equipo docente- actividades de ampliación adecuadas as súas capacidades. En ningún caso estas actividades serán obrigatorias ni avaliables.
 Presidir a reunión da avaliación final e realizar as seguintes funcións:
– Revisar que as cualificacións estean correctamente cubertas previamente á sesión de
avaliación.
– Levar ás sesións de avaliación o borrador da acta de avaliación coas cualificacións
do alumnado.
– Coordinar as informacións que o profesorado posúe do alumnado do grupo e dar a
información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou sobre as circunstancias especificamente académicas ou persoais –con incidencia educativade cantos
alumnos e alumnas o compoñen.
– Recoller en acta os acordos que adopte o equipo docente na sesión de avaliación.
– Comprobar que está debidamente cumprimentada a acta de avaliación coas cualificacións e que está asinada por todo o profesorado do grupo correspondente.
– Entregar en secretaría a acta de avaliación coas cualificacións
– Entregar os informes individualizados –de ser o caso- na Secretaría para adxuntar o
expediente e dar unha copia ao alumnado correspondente.
– Entregar a acta de asistencia da sesión de avaliación á xefatura de estudos.
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– Asinar e entregar os boletíns coas cualificacións o alumnado do grupo
– Orientar ao alumnado que o solicite sobre as reclamacións ás cualificacións finais.
– Realizar a Memoria final do ciclo o programa (MD.75.PRO.05) que incluirá as Memorias finais de módulo (MD.75.PRO.04) correspondes ao equipo docente da súa titoría, e a entregará en prazo e forma á xefatura de departamento correspondente.
 Outras funcións
– Control de faltas e comunicación aos pais ou titores legais segunda lexislación vixente no caso do alumnado menor de idade.
– Fomentar a participación do alumnado nas actividades do CIFP
– Encauzar as demandas e inquietudes do alumnado e mediar en colaboración co delegado/a e subdelegado/a do grupo ante o equipo docente e o equipo directivo nos
problemas que se susciten.
– Recoller e arquivar todas as xustificacións das faltas de asistencia que lle entregue o
alumnado cos seus respectivos documentos.
– Manter co alumnado do grupo as entrevistas que sexan precisas, por decisión propia
ou a petición destes.
– Transmitir ao grupo as informacións e peticións que solicite a dirección do CIFP.
– Aquelas outras funcións que veñan indicadas pola dirección do CIFP.

8.8

Criterios e indicadores de calidade
 O 75 % dos titores consideran axeitado ou moi axeitado o Caderno de Titor entregado a
principio de curso.
 Na Enquisa xeral de satisfacción, o 75 % do alumnado considera axeitada ou moi axeitada.

Normas de organización e funcionamiento

Pódese consultar como anexo ao plan anual do ano en curso
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9.

Proxecto lingüístico do centro

Normas de organización e funcionamiento

9.1 Marco legal e contexto
sociolingüístico do centro
O proxecto lingüístico do CIFP Carlos Oroza, nace coa intención de ser o documento de
carácter pedagóxico-administrativo para concretar as medidas sociolingüísticas que se levaran a cabo durante o cursos 2017-2021 para integrar e normalizar o uso oral e escrito da
lingua galega sen detrimento da lingua castelá, que xa esta normalizada nos uses habituais
dentro e fora do ámbito escolar,
A Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, en desenvolvemento das
previsións dos artigos 3.2° e 148.1°.17 da Constitución española e mais do artigo 5 do Estatuto de autonomía de Galicia, establece a obriga dos poderes públicos de garantir o uso
normal do galego e do castelán (artigo 2), así como que o galego, como lingua propia de
Galicia, é lingua oficial no ensino en todos os niveis educativos (artigo 12).
Así mesmo, no artigo 14 da citada lei establecese expresamente que a lingua galega
materia de estudo obrigado en todos os niveis educativos non universitarios e que se garantira o uso efectivo deste dereito en todos os centros públicos e privados. No paragrafo 3
do mesmo artigo, encomendáselles as autoridades educativas da comunidade autónoma
garantir que ao remate dos ciclos educativos, nos que o ensino do galego é obrigatorio, o
alumnado debe coñecer esta lingua, nos seus niveis oral e escrito, en igualdade co castelán.
Igualmente, o Plan xeral de normalización da lingua galega, aprobado por unanimidade
no Parlamento de Galicia na súa sesión do dia 22 de setembro de 2004, reitera a necesidade de promover medidas favorables para o galego para conseguir equiparar o nivel de
competencia do alumnado en lingua galega e castelá, así como para corrixir a situación
social de desigualdade entre os dous idiomas, polo que a Administración educativa debe
desenvolver e apoiar aquelas medidas que axuden a incrementar o uso da lingua galega na
comunidade educativa.
O sistema educativo, desenvolve a Lei de normalización lingüística para a súa aplicación en todos os centros docentes públicos e privados que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, (DOG no 125 do 29 de xuño).
Este decreto pretende reforzar a dimensión comunicativa do galego en relación con contextos vivos, facilitarlle ao alumnado unha oferta educativa que o axude a percibir a utilidade da lingua e que o capacite para o seu uso correcto e eficaz, erradicando especialmente o seu emprego sexista en todos os ámbitos e respectando, así mesmo, a situación sociolingüística na que se enmarca cada centro.
No curso 2016/17, a situación lingüística debe acollerse ao decreto. (Decreto,79/2010
do 20 de maio polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo.)
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Para adxudicar os módulos que se ían impartir en galego, fora dos que marca o propio
decreto, a Dirección do centro optou inicialmente pola voluntariedade previa consulta reflectida nos documentos de xade ( horarios de grupo e módulos que imparte o profesorado). Deste xeito conséguese impartir en galego unha porcentaxe algo superior ao 50% das
materias.

9.2

Medidas que aseguren que o alumno acade a
competencia lingüística
Canto as medidas de apoio e reforzo para garantir os obxectivos de fomento do plurilingüismo as nosas propostas son:
 Prestarase asesoramento a todos aqueles profesores que imparten xa ou desexan impartir as súas materias en lingua galega mediante a creación dun "Servizo de revisión e
asesoramento lingüístico". Igualmente, estará encargado de revisar os documentos e
papeis do centro, incluídos os do Departamento de Orientación. Fornecerase ao profesorado de información sobre materiais didácticos, lingüísticos e pedagóxicos que faciliten a docencia en galego.
 Recompilaremos material informático que axude ao profesorado a traballar en galego:
tradutores, correctores e outras ferramentas informáticas.

Normas de organización e funcionamiento

 Solicitaremos por medio da coordinadora territorial vocabularios temáticos, compendios léxicos e calquera outro tipo de material de que disporán para cubrir as necesidades normalizadoras de cada Departamento.
Finalmente e canto as medidas adoptadas para mellorar a competencia lingüística do
alumnado salientamos que, polo carácter de ensino postobrigatorío, a maioría do noso
alumnado xa esta familiarizado en maior ou menor medida co emprego do galego como
lingua vehicular. Con todo, constatase a presenza de alumnado foráneo de procedencia latinoamericana. A estas alumnas e alumnos, do mesmo xeito que a aquel alumnado galego
que por razóns de idade non estiver familiarizado co galego escrito, brindáselles desde o
EDLG a posibilidade de ter a súa disposición unha profesora de garda na biblioteca que
tentara resolver as dificultades que poidan xurdir.
Consonte ao contorno sociolingüístico do CIFP Carlos Oroza e en relación co obxectivo
de conseguir estender os usos sociais da lingua galega no noso centro estas son as nosas
propostas dinamizadoras:
 Empregarase a lingua galega en todos os actos organizados polo centro (mesmo nos espazos radiofónicos publicitarios) e procurarase que as conferencias que se impartan no
centro tamén o fagan, ao tempo que se utilizara a Biblioteca como un dos ámbitos normalizadores do centro.
 Fornecerase a Biblioteca de material bibliográfico e audiovisual galego cando sexa posible.
 Promoverase, contando coa colaboración do profesorado implicado, a utilización da
lingua nas visitas guiadas polo casco antigo da cidade como practica do modulo de
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"Procesos de Guía e Asistencia Turística ", do mesmo xeito que se pretende que sexa o
galego a lingua dos diferentes traballos etnográficos (cruceiros, mosteiros, romarías...)
que se elaboran no módulo de proxecto.
 As computadoras do centro —aulas, sala de profesores, despachos, biblioteca estarán
predeterminados en galego a maioría deles.
 Toma de contacto, intercambio e colaboración con outros centros para coñecer as súas
propostas de dinamización lingüística por medio do Coordinador de EDLG.
 Tentaranse programar sesións varias que terán por tema os prexuízos lingüísticos para,
logo de evidencialos, tratar de superalos. Para isto poñerémonos en contacto con algún
grupo afeito a traballar no ensino.
 Na aula-restaurante Álvaro Cunqueiro: elaboración de Tarxetas-receita de cociña con
un breve maridaxe de vino para entregar aos nosos "comensais" co fin de os entreter e
cultivar mentres agardan polo xantar, de xeito que iran adquirindo cultura gastronómica.
Deseñarase un álbum para que se poidan ir gardando todas as receitas de xeito que se vaia
facendo un libro de cociña
 Dotar a aula-restaurante Álvaro Cunqueiro de infraestrutura (altofalantes micros etc.)
para poñer musica como fondo para o servizo de restaurante
 Tratarase de proporcionar apoio e asesoramento aos alumnos emprendedores no que
atinxe ao emprego da lingua nos proxectos que inicien.
 Cooperarase con grupos e institucións da contorna do CIFP Carlos Oroza que traballan
a prol da dinamización lingüística ou que poidan contribuír a ela
 Coordinación das actividades organizadas arredor do Dia das Letras Galegas para os
distintos ciclos tentando que interrompa o mínima posíbel o normal desenvolvemento
das aulas.

Normas de organización e funcionamiento

Ao remate do terceiro trimestre farase unha avaliación dos avances conseguidos e no seu
defecto dos elementos que os dificultan. Tamén se avaliaran as medidas e actividades desenvolvidas para as aproveitar ou desbotar, de ser o caso, nos vindeiros cursos.

9.3

Obxectivos e liñas de actuación
A hora de establecer a situación sociolingüística do centro valémonos do modelo que propón A planificación lingüística nos centros educativos editado pola Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria e a Secretaria Xeral de Política lingüística.
Logo de realizar as enquisas correspondentes -tanto ao profesorado coma ao alumnado do
centro- e de observar outras variábeis (Ambientalidade lingüística do centro) calculamos o
indicador global que nos permitiu determinar que o contorno sociolingüístico do centro é
un contorno con predominio do castelán
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Analizando este estudo deducimos:
Situación do profesorado:
 O profesorado ten unha capacidade media no uso da lingua galega
 Uso abondoso da lingua galega nos intercambios cotiás dentro do centro
 O profesorado ten unha boa disposición para facer cursos de reciclaxe e actualización
para adquirir a capacitación axeitada
Situación do alumnado:
 Uso preferente da lingua castelá nas súas producións orais como na escrita; nas súas relacións no ámbito familiar, cos profesores e cos compañeiros
Persoal non docente:
 Uso preferente da lingua castelá nos intercambios cotiás tanto co persoal do centro como as realizada cos alumnos.
Situación lingüística do centro:
 O centro utiliza para todas as súas comunicacións escritas internas a lingua galega
 O centro utiliza para todas as comunicacións externas (administración, prensa, empresas,...) a lingua galega
 Cando a comunicacións se fan orais (por telefono, persoalmente...) empréganse as dúas
linguas.

9.4

Secuencia e temporalización das medidas
LIÑAS DE ACTUACIÓN XERAIS
1. Orientación, información e asesoramento lingüístico a todo o profesorado, en especial
aquel que se ve afectado pola aplicación do novo decreto do use do galego.

Normas de organización e funcionamiento

2. Ampliación dos fondos de materiais didácticos e dos relacionados coas TIC.
3. Proposta de actividades de formación en lingua galega
PROPOSTA METODOLOXICA ESPECIFICA
Nun primeiro paso, analizaremos a situación inicial que nos atopamos ao comezo de cada
curso de acordo co punto 2.1.13. do Plan xeral de normalización da lingua galega
(PXNLG) que textualmente di: "Realizar na memoria de cada curso escolar unha avaliación do estado de normalización de cada centro en que se dea conta, cando menos, das seguintes cuestións:
 número de materias e aulas nas que aumentou ou diminuíu o uso do galego,
 materias nas que a lingua galega non esta presente,
 repercusión deses cambios na competencia e no uso do galego por parte do alumnado.
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Avaliada a situación anual coa que nos atopamos, a nosa proposta metodolóxica esta dirixida ao alumnado de Ciclos formativos. E como obxectivos colaterais ten:
a. ofrecerlles aos alumnos con problemas a posibilidade de corrixir deficiencias mediante
algún apoio;
b. ofrecerlles a todos os alumnos unha aproximación a lectura refrescante, actual, onde se
recoñezan;
c. buscar materias idóneas para exercitar este plan (titorías + biblioteca: difusión de lecturas existentes; coñecemento de gustos e intereses, etc.; obradoiros (darlles densidade
e obxectivos);
d. empezar a configurar un modelo de lecturas alternativo;
e. separar lectura de "materias de linguas";
f. elección de lecturas que non desvirtúen a esencia da materia, a ser posible.

Normas de organización e funcionamiento

Este punto trata de "promover plans de lectura mediante técnicas de animación nas bibliotecas do centro e das aulas, aproveitando o protagonismo social que acadou nas últimas
décadas a literatura infantil e xuvenil en lingua galega". Neste eido pretendemos traballar
co alumnado dos ciclos, a través da elección dunhas lecturas especificas que englobarían
todos os xéneros literarios: narrativa, poesía e teatro, co fin de que dentro de cada grupo se
establecesen clubs de lectura ao redor dun libro determinado. Neste club de lectura estableceríase un alumno ou alumna coordinadora que se encargaría de guiar o resto coa actividade especifica proposta polo profesorado en cada grupo.
Outro eido de actuación do noso proxecto pretende sacar a normalización das aulas e
fomentar as relacións interxeraciónais; é dicir, que as nosas actuacións excedan as barreiras do centro, para isto implicariamos o alumnado, e articularíase un sistema de pequenas
entrevistas por grupos que tratasen distintos temas: o da toponimia, o da historia recente e
o da literatura de tradición oral. Así, en cada grupo de alumnos trataríanse de tratar de fomentar o traballo en equipo, de xeito que cadaquén se ocupase do seu ámbito, un alumno
ou alumna realizaría a pequena enquisa, outro buscaría os informantes na súa familia ou
ámbito social próximo e outro ou outros serian os encargados de facer as gravacións e
transcribilas, se é necesario.

9.5

Recursos e orzamento necesario
O orzamento do departamento e o aprobado no Consello Social mais as axudas que solicitamos para proxectos de fomento do uso do galego nos centros de ensino públicos de Galicia para o curso escolar.
As persoas responsables das actividades programadas, así como os departamentos implicados, asumen o compromiso do desenvolvemento das mesmas no caso de obter financiamento.
O programa de promoción da lingua galega e programa de promoción de linguas estranxeiras, para levar a cabo as súas propostas que aínda non están cuantificadas.
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9.6

Actividades de formación do profesorado e de
proxectos de innovación
A curto prazo, pensamos en medidas que permitan, nun primeiro momento, aproveitar os
recursos existentes, e que favorezan o logro dos obxectivos marcados e axuden a mergullarse no contexto lingüístico e cultural galego.
Consideramos que as medidas deben promover unha aprendizaxe progresiva e autónoma para que a dependencia do profesorado diminúa a medida que a formación avance no
dominio do idioma.
En cuanto os proxectos de innovación aplicaranse os que se dispoñen no centro e en
cada departamento aínda que as actividades de formación non se teñen previsto realizar
neste departamento pois ai outro que se ocupa desa tarefas.

9.7

Criterios e indicadores de calidade
O departamento do equipo de dinamización da lingua galega non ten establecidos criterios
e/ou indicadores de calidade propios, empregará os establecidos nos procedementos asociados ó sistema de xestión da calidade implantado nos centros integrados pertencentes á
Rede de Centros Integrados de Formación Profesional de Galicia e que relacionamos a
continuación:
 PR.75.PRO Programación
 PR.75.AVA Avaliación

9.8

Anexo: Distribución lingüística

Normas de organización e funcionamiento

1º CB COCIÑA E RESTAURACIÓN
CA1

Ciencias aplicadas 1

Castelán

CS1

Comunicación e sociedade 1

Castelán

PBPC

Procesos básicos de producción culinaria

Galego

TEP

Técnicas elementais de preelaboración

Galego

AC

Atención á clientela

Galego

ACMP

Aprovisionamento e conservación de materias primas

Galego

2º CB COCIÑA E RESTAURACIÓN
CS2

Comunicación e sociedade II

Castelán

CA2

Ciencias aplicadas II

Castelán

TES

Técnicas elementais de servizo

Galego

PPAB

Procesos básicos de preparación de alimentos e bebidas

Galego

CAT

Preparación e montaxe de materiais para colectividades e catering

Galego
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1º COCIÑA E GASTRONOMÍA - A
PCA

Preelaboración e conservación de alimentos

Castelán

TC

Técnicas culinarias

Galego

SH

Seguridade e hixiene

Castelán

FOL

Formación e orientación laboral

Castelán

PBPR

Procesos básicos de pastelaría e repostaría

Galego

1º COCIÑA E GASTRONOMÍA - B
PCA

Preelaboración e conservación de alimentos

Galego

TC

Técnicas culinarias

Castelán

SH

Seguridade e hixiene

Castelán

FOL

Formación e orientación laboral

Castelán

PBPR

Procesos básicos de pastelaría e repostaría

Galego

2º COCIÑA E GASTRONOMÍA - A
PC

Produtos culinarios

Galego

EIE

Empresa e iniciativa emprendedora

Castelán

OG

Ofertas gastronómicas

Castelán

SOBR

Sobremesas en restauración

Castelán

2º COCIÑA E GASTRONOMÍA - B
PC

Produtos culinarios

Galego

EIE

Empresa e iniciativa emprendedora

Castelán

OG

Ofertas gastronómicas

Castelán

SOBR

Sobremesas en restauración

Castelán

1º CM SERVIZOS DE RESTAURACIÓN
OBBC

Operacións básicas en bar e cafetaría

Castelán

OBR

Operacións básicas en restaurante

Galego

FOL

Formación e orientación laboral

Castelán

SH

Seguridade e hixiene

Castelán

TECR

Técnicas de comunicación en restauración

Galego

Normas de organización e funcionamiento

INGLÉS
2º CM SERVIZOS DE RESTAURACIÓN
OG

Ofertas gastronómicas

Castelán

VIÑO

O viño e o seu servizo

Galego

SEVE

Servizos en restaurante e eventos especiais

Castelán

SBC

Servizos en bar e cafetaría

Galego

EIE

Empresa e iniciativa emprendedora

Castelán
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1º CS DIRECCIÓN DE COCIÑA
GANU

Gastronomía e nutrición

Galego

XCSH

Xestión da calidade e da seguridade e hixiene

Galego

FOL

Formación e orientación laboral

Galego

CAMP

Control do aprovisonamento de materias primas

Galego

PPCC

Procesos de preelaboración e conservación en cociña

Castelán

PECU

Procesos de elaboración culinaria

Castelán

INGLÉS
2º CS DIRECCIÓN DE COCIÑA
EIE

Empresa e iniciativa emprendedora

Galego

RHDE

Recursos humanos e dirección de equipos en restauración

Castelán

XACR

Xestión administrativa e comercial en restauración

Castelán

EPRC

Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña

Castelán

XPCO

Xestión da producción en cociña

Galego

1º CS DIRECCIÓN DE SERVIZOS DE RESTAURACIÓN
PSR

Procesos de servizos en restaurante

Castelán

PSBC

Procesos de servizos en bar-cafetaría.

Galego

GANU

Gastronomía e nutrición

Castelán

FOL

Formación e orientación laboral

Castelán

XCSH

Xestión da calidade e da seguridade e hixiene

Galego

CAMP

Control do aprovisonamento de materias primas

Galego

INGLÉS
2º CS DIRECCIÓN DE SERVIZOS DE RESTAURACIÓN
PDSER

Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración.

Galego

XACR

Xestión administrativa e comercial en restauración

Castelán

RHDE

Recursos humanos e dirección de equipos en restauración

Castelán

EIE

Empresa e iniciativa emprendedora

Castelán

SOM

Sommelier

Galego

Normas de organización e funcionamiento

FRANCÉS
1º CS GUÍA, INFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICAS
DEST

Destinos turísticos

Galego

MARK

Marketing turístico

Castelán

RECU

Recursos turísticos

Castelán

FOL

Formación e orientación laboral

Galego

EMT

Estrutura do mercado turístico

Galego

INGLÉS
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2º CS GUÍA, INFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICAS
PROT

Protocolo e relacións públicas

Castelán

PGUÍA

Procesos de guía e asistencia turística

Galego

DPT

Deseño de produtos turísticos

Galego

EIE

Empresa e iniciativa emprendedora

Castelán

SIT

Servizos de información turística

Castelán

FRANCÉS
1º CS XESTIÓN DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS
EMT

Estrutura do mercado turístico

Galego

DIR

Dirección de aloxamentos turísticos

Galego

RER

Recepción e reservas

Castelán

FOL

Formación e orientación laboral

Castelán

MARK

Marketing turístico

Castelán

INGLÉS
2º CS XESTIÓN DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS
EIE

Empresa e iniciativa emprendedora

Castelán

PROT

Protocolo e relacións públicas

Castelán

COMEV

Comercialización de eventos

Galego

RRHH

Recursos humanos no aloxamento

Castelán

PISOS

Xestión do departamento de pisos

Galego

FRANCÉS
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2º CS DIRECCIÓN DE COCIÑA DUAL
EPRC

Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña

Galego

XCSH

Xestión da calidade e da seguridade e hixiene

Castelán

XACR

Xestión administrativa e comercial en restauración

Castelán

XPCO

Xestión da producción en cociña

Galego

EIE

Empresa e iniciativa emprendedora

Castelán

GANU

Gastronomía e nutrición

Castelán

RHDE

Recursos humanos e dirección de equipos en restauración

Castelán

1º CS DIRECCIÓN DE SERVIZOS DE RESTAURACIÓN DUAL
PSBC

Procesos de servizos en bar-cafetaría.

Galego

PSR

Procesos de servizos en restaurante

Galego

CAMP

Control do aprovisonamento de materias primas

Castelán

XCSH

Xestión da calidade e da seguridade e hixiene

Castelán

FOL

Formación e orientación laboral

Castelán

INGLÉS

87

CIFP CARLOS OROZA
Avda. Montecelo, 16
36161 – Pontevedra
 986 847 002  FAX 986 847 003
E-mail: cifp.carlos.oroza@edu.xunta.es
http://www.cifpcarlosoroza.es

1º CS XESTIÓN DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS DUAL
MARK

Marketing turístico

Galego

RER

Recepción e reservas

Galego

DIRA

Dirección de aloxamentos turísticos

Castelán

FOL

Formación e orientación laboral

Castelán

INGLÉS
1º CM PANADARÍA, PASTELARÍA E CONFEITARÍA
SH

Seguridade e hixiene

Castelán

MATE

Materias primas

Castelán

PBPR

Procesos básicos de pastelaría e repostaría

Galego

FOL

Formación e orientación laboral

Castelán

OCAI

Operacións e control de almacén na industria alimentaria

Castelán

EPB

Elaboracións de panadaría e bolaría

Galego

2º CM PANADARÍA, PASTELARÍA E CONFEITARÍA
Sobremesas en restauración

Castelán

PO

Produtos de obradoiro

Galego

PVP

Presentación e venda de produtos de panadaría e pastelaría

Galego

EIE

Empresa e iniciativa emprendedora

Galego

ECOE

Elaboracións de confeitaría e outras especialidades

Castelán
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SOBR
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10. Plan de autoprotección
Pódese consultar como anexo ao plan anual do ano en curso.
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11. Dispoñibilidade e accesibilidade aos
servizos e instalacións do centro
O CIFP Carlos Oroza é un centro educativo no que se desenvolven actividades formativas relacionadas coa familia profesional de Hostalaría e Turismo. Derivado das actividades prácticas coas que contan os ciclos formativos de Cociña e Gastronomía, Servizos en Restauración, Dirección Cociña, Dirección de Servizos, Panadaría, Repostaría e Confeitaría, o noso centro conta cun
servizo de comedor a disposición de toda a comunidade educativa e mesmo a persoas alleas ao
centro e que se desenvolve no aula taller restaurante “Álvaro Cunqueiro” durante as clases prácticas de ditos ciclos.
Durante o curso 2017-2018, este servizo se desenvolverá de luns a venres. Por tratarse dun
aula na que no momento do servizo estase a impartir unha clase, ten unhas normas de uso que se
especifican a continuación:
– A entrada no aula taller Álvaro Cunqueiro deberá efectuarse antes das 14.30 horas. Non se
permitirán entradas no mesmo a partires de dita hora.
– A saída do aula taller Álvaro Cunqueiro deberá efectuarse como máximo ás 15.50 horas,
xa que a hora de remate das clases é as 16 horas e o alumnado necesita dun tempo para recoller e cambiarse.
– Terase en conta en todo o momento que o alumnado que realiza o servizo está en clase polo que deberase respectar ao máximo o traballo e as actividades que se estean a realizar durante o mesmo.
Os prezos para este servizo, aprobados polo Consello Social do centro na reunión celebrada o 20
de setembro de 2017, son os seguintes:
– Prezos aula-taller restaurante “Álvaro Cunqueiro”:
 Alumnado do centro: 6 euros
 Profesorado e Persoal de Administración e Servizos: 6 euros
 Persoas alleas ao centro: 10 euros
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– Prezos aula-taller “Self-Service”:
 Alumnado do centro: 4€
 Profesorado e Persoal de Administración e Servizos: 4€
En datas especiais e puntualmente estes prezos poderían modificarse, establecendo a dirección
do centro a pauta a seguir.
Por outra banda, as instalacións do centro integrado son susceptibles de ser alugadas polas
empresas, institucións, organismos e outras entidades que queiran desenvolver no noso centro
algunha oferta formativa que dea resposta ás necesidades de cualificación das persoas, garantindo unha das funcións que como centro integrado ten encomendadas.
Para acceder ao aluguer das instalacións do centro as entidades interesadas deberán contactar
coa dirección do centro.

12. Normas de organización,
funcionamento e convivencia
1

Introdución
O NOF (Normas de organización e funcionamento) é o conxunto de directrices que permite a
cada centro educativo establecer a organización coa que desenvolver o seu proxecto educativo,
no marco das disposicións xerais sobre a educación e os dereitos e liberdades recoñecidos a
tódolos membros da comunidade educativa. Anteriormente, estas directrices establecíanse nos
correspondentes Regulamentos de Réxime Interior (RRI)

Normas de organización e funcionamiento

O CIFP Carlos Oroza elaborou o seu regulamento de réxime interior no ano 2001 como parte do
Proxecto Educativo do centro que é o documento de referencia nos institutos de ensino secundario. Este regulamento trataba de recoller as normas, regras e procedementos que se empregarían para acadar os obxectivos e principios establecidos en dito proxecto.
Transcorridos xa algúns anos dende a elaboración do RRI e tendo en conta a transformación do
noso centro, de Instituto de Ensino Secundario a Centro Integrado de Formación Profesional, as
modificacións derivadas desta conversión na normativa que nos afecta, as actualizacións lexislativas en materia educativa, etcétera, considerouse que era necesario actualizar as directrices
do centro, adaptándoo ao novo marco lexislativo e atendendo á realidade educativa e social que
ten evolucionado dende entón dun xeito bastante significativo e que fai necesario artellar
novos mecanismos organizativos e regular novos aspectos e condutas.
No proceso de elaboración desta normativa tivéronse en conta as suxestións e propostas realizadas polos diferentes sectores da comunidade educativa á comisión encargada da súa
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confección, nos sucesivos cursos escolares.
Tentamos que este documento fomente e regule a convivencia entre todos os membros da
comunidade escolar tendo en consideración as características coas que conta o noso centro, e
que poida ser un instrumento o suficientemente flexible que permita a autonomía e liberdade de
cada persoa nun marco de respecto e tolerancia para todos os membros da comunidade educativa. O obxectivo do NOF debe ser favorecer a convivencia no centro como camiño para facer
cidadáns máis respectuosos e participativos na vida social.
Este documento será convenientemente difundido e estará a disposición de toda a comunidade
educativa do CIFP Carlos Oroza.
As Normas de Organización, Funcionamento e convivencia incorpóranse ao Proxecto Funcional
do CIFP Carlos Oroza, estando aprobado polo Consello Social do centro con data 29 de outubro
de 2014.

Normas de organización e funcionamiento

Calquera modificación nestas normas de organización e funcionamento deben ser aprobadas
polo consello social do centro.
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2

Normativa aplicable
No momento da redacción deste documento, a lexislación que contén aspectos salientables de
cara ás Normas de Organización e Funcionamento (antes Regulamento de Réxime Interior) é
fundamentalmente a seguinte:
 Lei Orgánica 2/2006 da educación (LOE).
 Lei orgánica 8/2013, para a mellora da calidade educativa (LOMCE)
 Lei 4/2011, do 30 de xuno, de convivencia e participación da comunidade educativa.
 Decreto 114/2010 polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do
sistema educativo de Galicia.
 Real Decreto 1147/2011 polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional
dos sistema educativo.
 Decreto 77/2011 polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de
formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
 Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regula a avaliación e a acreditación académica do
alumnado que cursa as ensinanzas de formación profesional inicial.
 Orde do 29 de xullo de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 77/2011 polo que se establece
o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Normas de organización e funcionamiento

 Decreto 324/1996, de 26 de xullo polo que se aproba o regulamento orgánico dos institutos
de educación secundaria.
 Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional
básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas.

3

Normas xerais de funcionamento no CIFP

3.1.

Horario do centro
92

CIFP CARLOS OROZA
Avda. Montecelo, 16
36161 – Pontevedra
 986 847 002  FAX 986 847 003
E-mail: cifp.carlos.oroza@edu.xunta.es
http://www.cifpcarlosoroza.es

A duración das clases é de 60 minutos, non habendo descanso entre horas, agás o recreo, e no
seu caso, o descanso do xantar para alumnos implicados nas actividades de taller.

Normas de organización e funcionamiento

As accións formativas para desempregados (AFD) e outras accións propostas dende o propio
Centro, impártense normalmente en horario de tarde. Tendo en conta a dispoñibilidade de
recursos poderían planificarse noutra banda horaria.
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 O horario lectivo abrangue das 8:30 horas as 21:30 horas.
 O horario de atención ao público da conserxería é de luns a venres de 8:30 a 20:30 horas.
 O horario de atención ao público de administración é de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.

3.2.

Espazos comúns

3.2.1. Exterior do centro
Estacionamento
 Profesorado: A zona de estacionamento reservada para o profesorado do centro será o
aparcadoiro exterior con acceso controlado con barreiras, para o que é necesario o uso dun
mando a distancia, que será facilitado polo centro previo depósito de 30€. Cando se devolva
o mando a distancia reintegrarase o depósito.
 PAS e visitas: a zona de estacionamento reservado para o persoal de administración e
servizos, é o aparcadoiro da entrada ao centro.
 Alumnado: a zona reservada para alumnado é o resto do espazo dispoñible para estacionamento do centro. Dado que o espazo é limitado, recomendarase ao alumnado que na
medida do posible faga uso do transporte público, ou compartan vehículo. O centro non ten
responsabilidades no control do tráfico deste espazo, polo que será responsabilidade de cada
usuario cumprir as normas de circulación e estacionamento.

Normas de organización e funcionamiento

3.2.2. Entradas e saídas
As entradas e saídas das aulas e os talleres están reguladas polo horario de actividades lectivas
que teña cada grupo. Durante as entradas e saídas, os alumnos e alumnas deberán realizar os
desprazamentos entre aulas con dilixencia, sen entorpecer o paso entre elas e sen provocar
ruídos innecesarios. Non se poderá entrar nas aulas ata que o profesor ou profesora encargada da
mesma abra a porta e dea acceso para elo.
Todo o persoal e alumnado empregará como entrada e saída do centro a porta principal de
acceso as instalacións, deixando o resto de portas exteriores para uso en caso de emerxencia, ou
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para certos servizos, como a retirada de lixo. De ser o caso, prestarase especial atención de non
deixalas abertas.
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Control de asistencia
Comprobarase a asistencia de todo o persoal do centro mediante un sistema que reflectirá as
horas de entrada e saída, localizado na zona da entrada principal do centro, este procedemento
será supervisado pola xefatura de estudos no que atinxe ao profesorado e polo secretario no que
atinxe ao persoal non docente. O seu uso é de obrigado cumprimento por parte de todo o persoal
docente e non docente do centro
3.2.3. Permanencia nos corredores
Durante as horas de clase, o alumnado non deberá permanecer nos corredores de acceso ás aulas
ou no vestíbulo de conserxería, sendo a biblioteca o lugar máis axeitado para permanecer no
centro, preparando as tarefas de clase.
Durante os recreos é recomendable non permanecer no vestíbulo de entrada ao centro por ser un
lugar de acceso á conserxería, secretaría, administración e despacho de orientación. Débese
tratar de non obstaculizar o constante fluxo de xente que diariamente circula por este espazo.
3.2.4. Normas de uso dos lavabos

Normas de organización e funcionamiento

Os lavabos, excepto urxencia manifesta, só poderán ser usados polo alumnado fóra do horario
de clases. Durante as mesmas, o alumnado non poderá ir ao lavabo sen autorización expresa
do/a profesor/a, que haberá de limitar ao máximo esta excepción para evitar a interrupción do
traballo de clase.
Os lavabos deberán permanecer o máis limpos posibles para facilitar o uso por parte de todo o
alumnado. Evitarase encher os WC de papel que poida atascar o mesmo e tratarase de economizar no uso do papel para secar as mans.

3.3.

Servizo de conserxería
Este servizo encárgase de diferentes tarefas básicas para o funcionamento ordinario do instituto:
 Apertura e peche das instalacións, ao inicio e fin de cada xornada.
 Xestión da entrada e da saída do correo postal.
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 Servizo de reprografía.
 Organización e xestión das chaves
 Custodia e xestión das reservas de equipos audiovisuais e informáticos

Normas de organización e funcionamiento

 Custodia e pedidos de material de oficina.

97

CIFP CARLOS OROZA
Avda. Montecelo, 16
36161 – Pontevedra
 986 847 002  FAX 986 847 003
E-mail: cifp.carlos.oroza@edu.xunta.es
http://www.cifpcarlosoroza.es

 Custodia, xestión e pedidos de material de botiquíns.
 Xestión das reservas para o comedor
 Atención telefónica das chamadas entrantes e transferencia de chamadas.
Actuará baixo a competencia da secretaría.
O espazo de conserxería será de acceso restrinxido aos propios conserxes e aos membros do
equipo directivo, polo que o acceso ao mesmo polo resto da comunidade educativa estará
condicionado á súa supervisión e autorización. O equipo informático e a fotocopiadora da
conserxería é de uso exclusivo do persoal de conserxería.

3.4.

Servizo de reprografía
O servizo de reprografía ten por obxecto a impresión e fotocopiado de material didáctico que o
profesorado empregará nas súas clases, e de apuntamentos que facilita ao alumnado. Así mesmo,
poderase facer escaneado e encadernado de documentos.
Será realizado polos conserxes na conserxería e polo propio profesorado na fotocopiadora da
sala de profesorado.
Cada profesor/a disporá dun código que será o que se use para a contabilización das copias
feitas, que serán computadas, ben ao seu ciclo, ben ao seu departamento.
Os traballos de reprografía que se encarguen ao persoal de conserxería deben deixarse cunha
antelación mínima de 24 horas, salvo excepcións xustificadas.

Normas de organización e funcionamiento

Con carácter xeral, as fotocopias se realizarán a dobre cara, a fin de reducir o gasto de papel e
contribuír á conservación do medio ambiente. As fotocopias en cor teñen un custe moito máis
elevado que as de branco e negro, polo que debe prestarse especial atención e restrinxir as
copias en cor a traballos que o xustifiquen.
O centro velará polo cumprimento da normativa legal sobre dereitos de autor, que prohibe
expresamente o fotocopiado de libros. En todo caso, a responsabilidade é exclusiva do usuario.

3.5.

Utilización de equipos informáticos
Os equipos informáticos instalados no centro haberán ser empregados con fines educativos e
formativos. Están pensados para potenciar a aprendizaxe do alumnado, facilitar o acceso a
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información relevante e a elaboración de traballos de clase encargados polo profesorado.
Todos os membros da comunidade educativa deberán velar polo seu mantemento axeitado,
evitando o deterioro ou mal uso dos mesmos.
O profesor ou profesora que estea na aula deberá supervisar as actividades do alumnado ao seu
cargo para evitar usos inapropiados ou deterioración dos equipos informáticos.

En ningún caso se encargará ao alumnado recoller equipos audiovisuais nin portátiles.
A fin de intentar manter os computadores tan operativos como se poida, no que se refire a
software, non se permite a instalación de aplicacións e programas alleos ou sen permiso. Será o
responsable do mantemento dos equipos informáticos quen poida instalar ou borrar programas
dos ordenadores, previa solicitude do profesorado ou persoal interesado.
É imprescindible ter unha precaución especial no uso de elementos como DVD´s ou lapis de
memoria USB xa que poden transmitir virus informáticos. Será responsabilidade do usuario
empregar o antivirus cada vez que sexa necesario.
Nun contorno como o noso, en que se pretende a aprendizaxe de ferramentas profesionais, o uso
de redes sociais -Facebook, Twitter, …- , cada día máis habitual en empresas de todo tipo, non
debe ser restrinxido. Non obstante, ao alumnado se lle esixirá que, dende os equipos do instituto,
fagan un uso de tipo profesional, non persoal.
Os equipos informáticos da sala de profesorado apagaranse a última hora da mañá, empregándose so os necesarios pola tarde, tendo en conta que o número de persoas que fan uso
deles durante esta quenda é menor.

3.6.

Normas de uso de dispositivos móbiles

Normas de organización e funcionamiento

O profesorado poderá empregar a tecnoloxía educativa como un medio para alcanzar os obxectivos das diferentes materias, utilizando plataformas, aplicacións web e aplicacións móbiles,
para unha maior comprensión dos contidos impartidos no aula.
Aínda que a maioría do alumnado posúe dispositivos (smartphones, tabletas, netbooks, portátiles) deberase proporcionar una alternativa a aqueles alumnos que non queiran ou poidan
utilizalos, de xeito que acaden igualmente os obxectivos fixados no aula.
O uso dos dispositivos móbiles no aula considérase un privilexio, polo que aqueles alumnos que
incumpran as normas ou fagan un mal uso delas retiraráselles o privilexio de uso. Periodicamente e mediante carteleira polo centro recordaráselles en todo momento as normas correctas de utilización dos dispositivos móbiles e da rede.
É o profesorado o que ten a potestade de permitir e regular o uso dos dispositivos móbiles nas
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súas clases.
 Os dispositivos móbiles estarán en todo momento en silencio a menos que o docente o
permita.
 Non se poderán utilizar para outros fins que non sexan os educativos, como chamadas ou
mensaxería.
 Queda totalmente prohibido gravar, transmitir ou enviar imaxes xa sexan fotográficas ou de
vídeo dentro do centro a menos que o docente o permita.
 Non se poderá acceder a contidos que nos sexan os indicados polo profesorado.
O uso de dispositivos por parte dos alumnos non interromperá a marcha normal da clase.
 O alumno non terá acceso a arquivos, cartafoles e impresoras do centro.
 Os traballos que se xeren gardaranse no seu propio dispositivo ou nalgunha plataforma de
almacenamento como lapis de memoria ou na nube.
Uso indebido dos dispositivos móbiles

Normas de organización e funcionamiento

 O uso sen autorización expresa, ou o feito de que o dispositivo emita algún son, será
considerado como conduta contraria ás normas de convivencia do centro. O profesorado
poderá amoestar por escrito ao alumno, pediralle que o apague na súa presenza e poderallo
retirar, nese caso entregarao en Xefatura de Estudos. O dispositivo será recollido polos
responsables do alumno (ou por este, si é maior de idade) en dita dependencia. A reiteración
deste feito será considerado falta grave.
 Calquera acción co teléfono móbil ou dispositivos similares que poida supoñer un acoso ou
violación da intimidade de calquera membro da comunidade educativa, será considerada
como conduta gravemente prexudicial para a convivencia no centro, e como tal será obxecto
de amoestación e sanción de acordo co establecido neste Regulamento. O profesorado pedirá
ao alumno que apague o dispositivo na súa presenza, retirarallo e entregarao en Xefatura de
Estudos. Posteriormente emitirá un informe escrito cos feitos observados, e será desde a
Xefatura de Estudos desde onde se proseguirá co procedemento sancionador.
 A negativa por parte do alumno a apagar o dispositivo e entregalo ao profesorado nos casos
antes descritos, será considerada falta grave.

3.7.

Biblioteca
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O CIFP Carlos Oroza entende a súa biblioteca como un espazo de uso común que debe ser
respectado ao máximo por tódolos membros da comunidade educativa por tratarse dun punto de
encontro de usuarios afeccionados á lectura, alumnado que desexa estudar, alumnado que utiliza
os equipos informáticos para a realización de traballos como tarefa das súas clases, etc.
Obxectivos
 Asegurar a toda a comunidade educativa o acceso ao fondo de recursos bibliográficos dos
que dispón a nosa biblioteca.
 Impulsar actividades que fomenten a lectura como medio de entretemento e información.
 Recompilar toda a documentación existente no centro, así como os materiais e recursos
didácticos relevantes.

3.7.1. Normas xerais de comportamento na biblioteca
Todos os usuarios e usuarias deberán respectar as seguintes normas básicas:
 Lémbrase que non está permitido o móbil salvo que estea en silencio
 É obrigatorio gardar silencio na biblioteca.
 Non se permite introducir comidas ou bebidas en ningunha zona da biblioteca, agás unha
botella de auga.

Normas de organización e funcionamiento

 É obrigatorio respectar e conservar as instalacións, mobiliario e fondos documentais. Está
prohibido subliñar, pintar ou esgazar deliberadamente calquera dos seus elementos.
 A extracción sen autorización da biblioteca de calquera documento suporá a aplicación das
sancións correspondentes
 Os usuarios e usuarias non poden alterar a disposición dos mobles.
 A biblioteca non se fai responsable dos obxectos persoais dos usuarios e usuarias.
 Non está permitida a reserva de postos de lectura. Os lectores e lectoras poderán ocupar os
asentos que permanezan desocupados durante 20 ou 30 minutos, sempre que non existan
outros asentos libres e que as persoas que anteriormente os ocupasen non se atopen na
biblioteca, independentemente de que deixasen os seus efectos.
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 Para usar o servizo de préstamo da biblioteca os usuarios e usuarias deberán presentar o seu
NIF ou indicar o seu número de lector.
 O usuario ou usuaria ten a obriga de reintegrar o documento solicitado nas mesmas condicións físicas en que se lle prestou.
 En caso de perda ou deterioro dos fondos, o usuario/a estará obrigado a restituír unha obra
idéntica á desaparecida ou deteriorada; ou no seu defecto abonar o importe do documento.
En tanto no se cumpra este requisito, o usuario/a quedará suspendido de préstamo.
 O profesorado de garda é o responsable do proceso de entrega e devolución dun documento
polo que en ausencia do mesmo non se poderán retirar libros da biblioteca.
 O profesorado de garda na biblioteca deberá facela nesta e non noutras dependencias do
centro xa que o alumnado non poderá estar só na mesma.
 Dado que a biblioteca é un lugar para que o alumnado teña acceso á información, os xornais
estarán sempre nas dependencias da mesma para uso da comunidade educativa, tendo prioridade o alumnado no seu uso polo seu menor poder adquisitivo.
3.7.2. Horarios e gardas de biblioteca
O horario rexerase polas gardas asignadas ao profesorado pola Xefatura de Estudos, debéndose
cumprir obrigatoriamente na biblioteca.
3.7.3. Préstamos
 O servizo de préstamo realizarase en horario do recreo.

Normas de organización e funcionamiento

 Só poderá realizar préstamos dos fondos da biblioteca o profesorado de garda, que
OBRIGATORIAMENTE deberá utilizar a aplicación informática MEIGA.
 A retirada de calquera fondo farase indicando o número de lector e a presentación do NIF
 Antes de realizar o préstamo o profesorado de garda debe comprobar que o usuario ou
usuaria non ten ningún fondo pendente de devolución. Se un usuario/a ten fondo pendente
de devolución, non poderá levar prestado ningún documento ata a devolución dos que estean
pendentes, non tendo dereito á renovación.
 Os fondos a disposición do alumnado serán os libros, revistas, vídeos, DVD e casetes. Non se
prestarán o resto de materiais especiais almacenados e catalogados na biblioteca como os
libros marcados como non prestables, as coleccións ou algunhas revistas.
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 Os prazos de préstamo serán:
– Alumnado: 15 días, podendo levar ata 3 libros ou fondos por persoa non podendo
prorrogarse este prazo ata transcorrer unha semana dende a súa entrega.
– Profesorado: 15 días, podendo levar ata 3 libros ou fondos por persoa.
 No caso de que algún alumno ou alumna continúe sen devolver o fondo prestado, e o período
de retención do mesmo supere os 20 días, o caso será levado a Xefatura de Estudos, e terá a
consideración de conduta leve contraria á convivencia.
 A biblioteca dará tamén servizo de consulta dos seus fondos a persoas alleas á comunidade
educativa, pero non se lles facilitará en préstamo.

3.8.

Aulas e talleres
Debido ao número limitado de aulas polivalentes, o profesorado ocupará as aulas asignadas aos
grupos nas distintas franxas horarias. En caso de necesitar un aula concreta deberá solicitarse en
conserxería.
Todo o material ten un uso e destino concreto. No caso de que, por necesidades das diferentes
actividades fose necesario o seu emprego para outro destino, compre solicitalo, ou en todo caso,
informar deste feito aos responsables, asegurando sempre o retorno ao seu destino e uso orixinal.

Os talleres poderán ser utilizados eventualmente para o desenvolvemento dalgunha actividade
complementarias planificadas ao longo do curso escolar, ou algunha das charlas impartidas por
profesionais previstas cada ano. O comportamento do alumnado durante o desenvolvemento das
mesmas será o establecido nos deberes básicos de convivencia para o alumnado.

Normas de organización e funcionamiento

O alumnado non poderá facer uso das instalacións, material, espazos do centro,.. sen a supervisión dun profesor/a.
3.8.1. Acceso do alumnado ás aulas
O alumnado non poderá permanecer nas aulas sen a presenza dun/ha profesor/a, salvo autorización expresa por escrito deste, e baixo a súa responsabilidade.
En ningún caso se encargará ao alumnado recoller as chaves para o acceso a ningunha dependencia do centro.
Ao rematar a sesión anterior ao recreo ou á saída do centro o/a profesor/a que estea na aula terá
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que asegurarse de pechar a porta de acceso á mesma con chave. Si é a última sesión do día
haberá de asegurarse tamén, de que as cadeiras quedan levantadas para facilitar a limpeza da
aula polo persoal encargado da mesma.
Debido á ausencia de timbre, o inicio e remate da clase o indica o/a profesor/a. As entradas han
realizarse coa máxima puntualidade e dilixencia. Os desprazamentos entre aulas faranse en orde
e co máximo silencio posible para non molestar aos outros grupos.
Normas de funcionamento nas aulas
Cada docente responsabilizarase de que ao remate da súa clase, a aula ou taller queden recollidos e ordenados, asegurándose en todo momento de que se atopen preparados para facilitar o correcto funcionamento das actividades docentes.
Non está permitido acceder ás aulas ou talleres con comida ou bebida. Do mesmo xeito, non se
permite permanecer na aula mascando chicle.
Tanto as cadeiras como as mesas de cada aula, deberán estar perfectamente limpas. Si algún
profesor ou profesora detectase que algunha mesa ou cadeira están pintadas, aparecen con
chicles pegados ou con algún dano, poderán esixir ao alumnado usuario da mesma a súa
inmediata limpeza e reparación.
O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou colectivamente, de forma
intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e aos materiais do centro, incluídos os equipos
informáticos e o software, e aos bens doutros membros da comunidade educativa, ou a facerse
cargo do custo económico da súa reparación. Así mesmo, está obrigado a restituír o subtraído
ou, se non for posible, a indemnizar o seu valor. As nais e pais ou as titoras ou titores serán
responsables civís nos termos previstos pola lexislación vixente.

Normas de organización e funcionamiento

3.8.2. Aula I+D
Pola súa configuración está é un aula destinada principalmente a clases maxistrais, a demostracións de produtos relacionados coa gastronomía, a proxectos de I+D e cursos de formación
Para o seu uso deberase solicitar a xefatura de estudos cunha antelación de 48 horas. Eventualmente poderá ser usada para outras necesidades, previa autorización do equipo directivo, e
sempre que non inflúa no seu uso principal.
3.8.3. Aula taller “Álvaro Cunqueiro”
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O noso centro pon á disposición de toda a comunidade educativa e mesmo a persoas alleas ao
centro un restaurante pedagóxico, xestionado polo departamento de hostalería e turismo referenciado ao alumnado dos ciclos de Cociña e Gastronomía, Dirección Cociña e Panadería.
Respostaria e confeitaría, na parte de elaboracións culinarias e sobremesas, como por alumnado
de Servizos en Restauración ou Dirección de Servizos no que se refire ao servizo no comedor.
Por tratarse dun aula na que no momento do servizo estase a impartir unha clase, ten unhas
normas de uso que especificamos a continuación, e son de obrigado cumprimento para calquera
dos usuarios do mesmo:
 A entrada no aula taller Álvaro Cunqueiro deberá efectuarse antes das 14.30 horas. Non se
permitirán entradas no mesmo a partires de dita hora, agás excepcións.
 A saída do aula taller Álvaro Cunqueiro deberá efectuarse como máximo ás 15.50 horas, xa
que a hora de remate das clases é as 16 horas e o alumnado necesita dun tempo para recoller
e cambiarse.
 Terase en conta en todo momento que o alumnado que realiza o servizo está en clase polo que
haberá que respectar ao máximo o traballo e as actividades que se estean a realizar durante o
mesmo.
 Os prezos dos servizos, tanto para alumnado e persoal do centro como para persoas alleas
será establecido a principio de cada curso.
 Non se admiten propinas.
3.8.4. Aula taller “Suso Domínguez”

Normas de organización e funcionamiento

A aula taller cafetaría pedagóxica ofrece servizo exclusivamente á comunidade educativa e
excepcionalmente a algún convidado por esta. Este servizo desenvólvese durante a media hora
de recreo das mañás nos días da semana establecidos para elo.

Por tratarse dunha aula na que no momento do servizo estase a impartir unha clase, ten unhas
normas de uso que especificamos a continuación, e son de obrigado cumprimento para calquera
dos usuarios do mesmo:
 A entrada na aula taller deberá efectuarse unha vez dea comezo o recreo, ás 11:30 horas. Non
se permitirán entradas na mesma antes desa hora, salvo expreso permiso do docente encargado do aula nese momento.
 A saída da aula taller deberá efectuarse como máximo ás 12.00 horas, salvo expreso permiso
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do docente encargado.
 Terase en conta en todo momento que o alumnado que realiza o servizo está en clase, polo
que haberá que respectar ao máximo o traballo e as actividades que se estean a realizar.
3.8.5. Autoservizo (“Self Service”)
A prestación deste servizo organizase principalmente para garantir o xantar ao alumando e
persoal do centro que está no seu horario lectivo realizando a súa actividade no restaurante
“pedagóxico”. Asemade poderán facer uso deste servizo colectivos e outros (alumnado e persoal
do centro) sempre e cando estea xustificado.
Os grupos que participen nas prácticas de elaboración e servizo do aula taller Álvaro
Cunqueiro estarán acompañados polo seu profesor ou profesora, quen velará polo correcto
desenvolvemento da actividade durante a comida dos seus alumnos.
Este servizo ten un custe para todos os usuarios (excepto o profesorado de garda de comedor e o
membro do equipo directivo de garda).

3.8.6. Espazo “Horta Oroza”

Normas de organización e funcionamiento

Espazo creado no recinto do centro dentro da zona verde , destinado a formación e concienciación no cultivo de produtos da horta (hortalizas, verduras, aromáticas, froitos, etc).
Este espazo educativo
Fomentará os valores da gastronomía sustentable e ecolóxica, así como temén os hábitos de
alimentación saudables e a sensibilización medio ambiental. A horta poderá ser utilizada polo
profesorado para a formación , a innovación e investigación co alumnado nos ámbitos nteriormente mencionados. O profesorado participante de xeito voluntario na xestión da Horta
Oroza signaráselle horas de adicación semanal dentro do seu horario como “dinamización
HortaOroza”. Proporase entre o profesorado participante a un profesor/a que coordine a súa
xestión.
O espazo HortaOroza contará cunha previsión de orzamento anual para sufragar os gastos de
mantemento.
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3.8.7. Aula Móbil “PonteVan”
O Aula Móbil Pontevan é o resultado do proxecto de innovación coordinado polo CIFP Carlos
Oroza e realizado de xeito colaborativo entre os centros CIFP A Xunqueira, IES Montecelo, IES
Frei Martín Sarmiento, co patrocinio das empresas Grupo Hedomín, Martínez Otero Contract,
Fagor, CimaLab e Galtex2015. O proxecto foi premiado no ano 2.016 pola Consellería de
Cultura, Educación e O.U.
O espíritu deste proxecto é o deseño e a creación dun vehículo de comida na rúa “Food Truck” a
través do traballo colaborativo de centros de formación profesional e empresas, que permitirá
facer prácticas reais ao alumnado das familias profesionais de Hostalaría e Turismo e de
Industrias Alimentarias, así como participar en campañas de difusión e fomento das boas
prácticas resultado da formación profesional e como modelo de emprendemento.
Normas de Uso
 Deberá solicitarse con 10 días de antelación a través do enderezo electrónico
cifp.carlos.oroza@edu.xunta.es > asunto: Solicitude PonteVan>documento adxunto> ficha de
solicitude cuberta. Unha vez recibida primeiro verificarase o motivo da petición e comprobarase sí a data non esta reservada. Unha vez comprobado, a dirección do centro autorizará o seu uso contestando ao correo de solicitude recibido.
 O desplazamento do vehículo será realizado polo equipo de profesesorado autorizado para
conducir o vehículo. O alumnado non esta autorizado para manexalo, polo que non se lle
permitirá conducir.
 Para cada saida realizarase a correspondente ficha ACF.

Normas de organización e funcionamiento

 Antes da saída a dirección do centro ou a persoa na que delegue entregará a chave do
vehículo ao profesor/a solicitante. Comprobarase o estado do vehículo tanto no seu interior
como exterior e os niveis de combustible.
 Unha vez rematada a actividade, Deberá entregarse o vehículo en perfectas condicións de
limpeza e orde no seu interior, o persoal de limpeza do centro non se fará cargo da recollida
de material ni da limpeza do vehículo, serán os responsables da actividade xunto co alumnado quen de efectuar este cometido.

3.9.

Taquillas
O CIFP Carlos Oroza pon taquillas a disposición de aquel alumnado que realice actividades nos
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talleres. Este é un servizo voluntario e por isto, quen alugue unha taquilla aceptará as normas de
uso que se establecen ao respecto, e que están a disposición dos usuarios na secretaría e na
conserxería do centro.
Para ser usuario dunha taquilla será necesario facer un abono en concepto de mantemento preventivo anual, cuxas cantidades serán informadas ao comezo de cada curso. Cando se
realice a entrega destas cantidades, o alumnado asinará un documento de aceptación das normas
de uso, asignándose un número de taquilla, sendo responsabilidade do alumnado a colocación dun cadeado. Para previr posibles esquecementos ou perdas, recomendarase que cada
usuario/a entregue unha copia da chave na conserxería.
A utilización da taquilla implica o correcto uso da mesma. Cada usuario/a será o único responsable do bo estado de conservación da súa taquilla e non se permite colocar adhesivos nin pintar
na parte exterior ou interior da mesma. Calquera dano ocasionado polo mal uso da taquilla será reparado e o importe da reparación correrá a cargo da cantidade entregada como
fianza inicial. Á vista da gravidade da avaría valorarase que o usuario/a abone a totalidade da
reparación sen prexuízo da posible retirada do dereito de uso da taquilla ao mesmo/a.
A devolución da taquilla realizarase cada curso, antes do remate das actividades no centro,
debendo quedar baleiras e sen cadeado.
O CIFP Carlos Oroza non se responsabiliza dos obxectos extraviados, subtraídos ou esquecidos
nas taquillas polo que se recomenda non depositar nelas ningún obxecto de valor e ter especial
coidado en deixalas correctamente pechadas.

3.10. Uso das instalacións e equipos.
As instalacións do CIFP poderán ser utilizadas polos membros da comunidade educativa, organismos ou persoas físicas nos seguintes termos:
 A súa utilización deberá estar supeditada ao normal desenvolvemento da actividade docente e
de funcionamento do centro.
Normas de organización e funcionamiento

 As instalación deberán quedar en perfecto estado para o seu uso posterior.
 A autorización para a utilización das instalacións é responsabilidade da dirección do Centro, e
de ser o caso, pola Xefatura Territorial, nas situacións previstas na vixente normativa, cando
excede a competencia e atribucións da dirección do centro ou ben pola súa excepcionalidade.
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4

Alumnado

4.1.

Delegados
A través dos seus representantes os alumnos de cada grupo poderán dirixir suxestións e expresar
opinións, en primeiro lugar ao profesorado titor e esperar a que este resolva ou canalice convenientemente. En caso de non estar conformes, deberán acceder a Xefatura de Estudos.
A/O delegada/o de curso, ou no seu defecto a subdelegada/o, serán a canle de comunicación
de cada grupo de alumnas/os coa dirección do Centro en temas que afecten ao grupo, coa que se
farán reunións periódicas ao longo do curso.
 A Xunta de Delegadas/os poderá reunirse sempre que o considere necesario, debendo comunicarllo ao Director cunha antelación de, a lo menos, 24 horas, e sen alterar o normal
desenvolvemento das actividades do Centro.

4.2.

Faltas de asistencia
De acordo coa normativa vixente, nas modalidades de ensino presencial a asistencia do alumnado ás actividades programadas para os distintos módulos profesionais é necesaria a fin de poder facer efectiva a avaliación continua (art. 25 da Orde do 12 de xullo de 2011).

Normas de organización e funcionamiento

Alumnos con PD
Non perden en ningún momento o seu dereito de asistencia a clase, aínda que o profesorado
poderá non permitir a realización de determinadas actividades sempre que poidan implicar algún
tipo de risco para si mesmos, ao resto do grupo ou as instalacións.
 O número de faltas que implica a perda do dereito a dita avaliación continua nun determinado
módulo será cando se supere o 10% de faltas non xustificadas das horas totais do módulo.
 Cando o alumnado exceda do 10% de faltas xustificadas, pasaráselle a computar tódalas
faltas sucesivas como non xustificadas.
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 Entre o inicio da clase e os primeiros cinco minutos establecese unha marxe para incorporarse a aula. Transcorrido este tempo “de cortesía”, computarase como unha falta de puntualidade, xa sexa por motivos xustificados ou non xustificados. Acumuladas tres faltas de
puntualidade nun mesmo módulo computarase como unha falta de asistencia. Este criterio
aplicarase tanto á entrada como á saída.
 Pasados dez minutos do inicio de clase, considerarase falta de asistencia. Neste caso o
profesorado poderá non permitir a entrada sempre que poida supoñer unha interrupción á
actividade de aula que se estea a desenvolver, debendo incorporarse a seguinte sesión de
clase.

Os criterios a seren aplicados na xustificación das faltas de asistencia ou puntualidade do
alumnado serán:
 Motivos persoais:
– Enfermidade, hospitalización, citación dun órgano ou institución.
– Exames finais (escola de idiomas ou outros de titulación oficial).
– Obrigas que pola súa natureza provoquen unha ausencia motivada como situación de
dependencia.
 Motivos laborais:
– Casos excepcionais (cambios de quenda puntuais, ou situacións similares) xustificados
pola empresa.

Normas de organización e funcionamiento

 Outras situacións:
– Aqueloutras circunstancias extraordinarias apreciadas e consensuadas polo profesorado do
ciclo, e asimilables a algún dos puntos anteriores.
A xustificación das faltas deberá acreditarse documentalmente a través de certificación oficial
nun prazo inferior a 5 días dende a súa ausencia.

4.3.

Xestión das faltas de asistencia e puntualidade
Todo o profesorado rexistrará as faltas do alumnado semanalmente no XADE. Aplicando os
criterios de xustificación, indicará si as faltas están ou non xustificadas.
 As faltas deberanse introducir como mínimo con periodicidade semanal.
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 Mensualmente o/a titor/a informará ao alumno/a a relación de faltas que ten mediante o
modelo “AL037_carta faltas”, do mes correspondente, que se obtén na aplicación XADE en
informes predefinidos.
 Esta comunicación farase a cada alumno de xeito persoal e, en ningún caso, se farán públicas
as súas faltas respectando así a protección de datos.
 Todas aquelas faltas que non se introducisen na aplicación XADE en tempo e forma non
poderán incorporarse con posterioridade a data indicada.
 O profesorado comunicará ao alumnado que acumula o 6% de faltas non xustificadas, e
tramitará o apercibimento, que será remitido ao alumnado, deixando constancia en xefatura
de estudos, e informada a persoa titora.
 O profesorado informará ao alumnado da acumulación dun 10% de faltas non xustificadas.
 Aquel alumno/a que non asista de modo reiterado e inxustificado ás clases, poderá ser dado
de baixa polo centro, de acordo cos procedementos establecidos na lexislación vixente.
Tramitación
 Apercibimento de PD: farase ao chegar ao 6% de faltas non xustificadas, e de acordo á
normativa reguladora, comunicándose por escrito ao alumnado, e deixarase copia na xefatura
de estudos.
 Comunicación de PD: a comunicación da perda do dereito a avaliación continua farase de
acordo á normativa reguladora, por escrito ao alumnado, e de ser preciso mediante carta
certificada, e daráselle rexistro de saída, con copia na xefatura de estudos

Normas de organización e funcionamiento

4.4.

Alumnado de Formación profesional básica (FPB)
O alumnado menor de idade da FP básica, segundo o disposto na Orde do 5 de agosto de 2014,
non ten perda de dereito a avaliación continua.
 Non poderá abandonar o Centro en ningún caso, salvo nas seguintes excepcións:
 Cando se produza a ausencia do/a profesor/a e o grupo non teña mais actividades lectivas na
xornada, notificarase aos pais ou titores legais para que poidan recoller ao alumno/a.
 De ter coñecemento da ausencia dun profesor/a por anticipado, comunicarase aos pais ou
titores para que non acudan ao Centro.
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 Para o resto dos casos de ausencia do/a profesor/a, estes alumnos serán atendidos por un
profesor/a de garda.
4.4.1. Aplicación de medidas de control do absentismo escolar na FPB
No caso de alumnado de FPB aplicarase o “Protocolo educativo para a prevención e o control
do absentismo en Galicia”
Cando as faltas de asistencia a clase do alumnado presenten dificultades para a súa xustificación
ou cando se incremente de forma significativa o número de faltas sen xustificar (antes de chegar
a 10% do horario lectivo mensual), o profesorado titor convocará telefonicamente ou por correo
(modelo anexo I do protocolo de absentismo escolar) a nai, o pai ou as persoas titoras legais do
alumno/a a unha reunión, coa finalidade de reconducir a situación e tratar de corrixila e evitar a
apertura do expediente de absentismo.
Normas e procedementos
O titor/a levantará acta da devandita reunión segundo o modelo do anexo II do protocolo de
absentismo escolar e informará á xefatura de estudos.
Cando o titor/a detecte que un alumno/a presenta un número de faltas de asistencia a clase sen
xustificar superior ao 10% do horario lectivo dun determinado mes proporá o inicio dun expediente de absentismo e comunicará a situación á xefatura de estudos (anexo III).

Normas de organización e funcionamiento

O inicio dese expediente deberá realizarse, como máximo, dentro dos sete días naturais seguintes á data na que as faltas de asistencia a clase sen xustificar superaron o 10% do horario
lectivo mensual.

O titor/a convocará telefonicamente ou por correo (anexo V), a nai, o pai ou as persoas titoras
legais do alumno/a a unha entrevista para analizar e resolver esa situación. Levantará acta desa
reunión (anexo VI).
Activado o protocolo de absentismo, a xefatura de estudos rexistrará todas as actuación e
información correspondente (anexo IV) e intervirá, de ser necesario, na tramitación do expediente de absentismo (anexos VII-X).
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5

Profesorado
Comunicación interna
As comunicacións internas efectuaranse en xeral, a través de medios telemáticos, polo que o
persoal docente e non docente que pertence ao Centro ten a obriga de consultar periodicamente
o correo corporativo persoal da Xunta (*@edu.xunta.es.).

5.1.

Titores
Os titores dos grupos de FP Básica, realizarán, polo menos, unha reunión cos pais do grupo de
alumnado, no primeiro trimestre e outras cando as circunstancias así o requiran.
Os titores de FPB terán unha hora lectiva semanal para o desenvolvemento das actividades de
titoría con todo o grupo de alumnos, e ademais outra hora lectiva á semana para levar a cabo a
coordinación da acción titorial en colaboración coa Xefatura de Estudos e o Departamento de
orientación, e unha hora complementaria máis para recibir aos pais.
Nos resto dos grupos, ao non dispoñer dunha lectiva no horario do grupo dos alumnos, estes
serán atendidos polo titor nunha hora do horario persoal do titor e previa cita.

5.2.

Profesorado de garda
O profesorado de garda serán responsables dos grupos de alumnos de FP Básica que se atopen
sen profesor/a por calquera circunstancia, e cubrirá o parte de faltas que deixarán no casilleiro
do titor/a.

Normas de organización e funcionamiento

Ademais o profesorado de garda terá as seguintes funcións:
 Velar para que durante as horas de clase non se atopen alumnos fóra das súas aulas.
 Velar, cando as circunstancias así o esixan, pola orde e o bo comportamento dos alumnos na
biblioteca.
 Permanecerán na sala de profesorado co fin de que poidan ser localizados, se fose necesario.
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 Finalizado o seu período de garda, o profesorado asinará no libro de gardas e anotará as
incidencias que se producisen
Funcións do profesorado durante o recreo
 Estará dispoñible na sala de profesorado para actuar ante calquera incidencia que se produza
durante o período de recreo.
 Revisará os corredores das plantas superiores para solucionar calquera conflito que poida
producirse.
 Apoiará ao profesorado encargado de biblioteca si é necesario.

5.3.

Ausencias do profesorado
Ante unha ausencia, o profesorado ten a obriga de solicitar autorización á dirección do centro e
con tempo suficiente para a súa resolución ou aceptación, segundo corresponda, de conformidade coa vixente lexislación en materia de permisos e ausencias do profesorado, nos casos de calquera falta de asistencia prevista.
Así mesmo informará, á maior brevidade posible, á Xefatura de Estudos ou á algún membro do
equipo directivo, no caso de ausencias imprevistas.

Normas de organización e funcionamiento

Todas as faltas deberán estar xustificadas dentro dos tres días lectivos seguintes a terse producido a dita ausencia.
En situacións de faltas sen xustificar a dirección do centro deberá remitir informe á Inspección
Educativa no prazo de cinco días despois de terse producido a dita ausencia; e na mesma data,
informarase por escrito ao profesorado/a afectado, indicándolle que se procede a comunicar a
dita ausencia como falta non xustificada con destino á Inspección Educativa, o que se lle
comunica "para o seu coñecemento e aos efectos oportunos".

6

Actividades complementarias á formación
A Orde do 29 de xullo de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 77/2011 do ROC dos CIFP, as
describe no artigo 4º como segue:
Artigo 4. Considéranse actividades complementarias á formación:
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a) As actividades que se realicen co alumnado en horario lectivo e que, formando parte da
programación das ensinanzas que lle correspondan, teñan carácter diferenciado polo momento, o
espazo ou os recursos que se utilizan.
b) As actividades que se realicen co alumnado fóra do horario lectivo e que non abordan
contidos iguais ou similares aos establecidos nunha ensinanza oficial do currículo. Cando estas
actividades sexan organizadas por entidades e deban realizarse dentro dos locais e as instalacións do centro, deberase respectar a normativa reguladora do uso dos locais e as instalacións, sendo preceptiva para a entidade organizadora a presentación dunha memoria descritiva que incluirá, entre outras, a concreción do financiamento da actividade e a garantía da
asunción plena da responsabilidade contractual respecto do persoal que a vaia desenvolver, así
como da conservación das instalacións do centro utilizadas.
A participación do alumnado menor de idade nas actividades complementarias á formación
requirirá a autorización previa por escrito dos pais ou titores, sempre que se desenvolvan fóra do
centro. No suposto de que esta non sexa outorgada, a dirección arbitrará o xeito máis conveniente para atender o alumnado que non participe nas actividades.
As actividades complementarias deberán cumprir as seguintes premisas:

6.1.

Planificación
 Deben estar recollidas nas programacións do ciclo que corresponda e deberán ser supervisadas polo equipo docente, a proposta delas será aprobada polo departamento de
familia profesional ao que pertenza o docente ou ciclo que a propoña, e posteriormente polo
consello social.

Normas de organización e funcionamiento

 As actividades que xurdan ao longo do curso e non estivesen recollidas nunha programación,
deberán ser valoradas e aprobadas polo equipo docente do grupo para o que se dirixen, e
aprobadas polo equipo directivo, tendo en conta que non afecten ao cumprimento dos contidos programados dos módulos afectados.
 Os docentes organizarán a actividade en coordinación coa vicedirección e/ou secretaría do
centro.
 A persoa coordinadora da actividade elaborara unha ficha por cada actividade que deberá
presentar con unha semana de antelación á xefatura de estudos para a súa comunicación á
inspección educativa. No caso de actividades que se desenvolvan nun concello distinto ao de
Pontevedra, deberá xuntar unha folla de sinaturas do alumnado participante, e no caso de
alumnado menor de idade, as autorizacións dos seus responsables.
 Como norma xeral, establécese o 50% do alumnado participante do grupo como a porcentaxe
mínima para a realización da actividade.
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 Como norma xeral, o 50% do profesorado acompañante deberá impartir docencia no grupo
que realiza a actividade.
 O profesorado acompañante calcularase segundo o cociente de 1 profesor por cada grupo de
alumnos/as.

6.2.

Asistencia do alumnado
 As actividades complementarias que non supoñan custe algún teñen carácter obrigatorio para
o alumnado. A non asistencia ás mesmas suporá a obriga de acudir ao centro como un día
lectivo normal. No caso contrario, se computará unha falta de asistencia en cada un dos
módulos que corresponda.
 Para as saídas do centro educativo fora do Concello de Pontevedra entregarase previamente á
xefatura de estudios o listado asinado do alumnado asistente maior de idade, e a autorización
dos pais ou titores legais no caso do alumnado menor de idade.

6.3.

Normas xerais de comportamento para todas as actividades
 O alumnado seguirá en todo momento as instrucións dadas polo profesorado en relación a
calquera aspecto da actividade.
 Os participantes en calquera actividade respectarán os recursos dispoñibles durante o desenvolvemento da mesma: autocares, aloxamentos, empresas visitadas, recursos turísticos,
etc.

Normas de organización e funcionamiento

 Todo o alumnado que resulte responsable do deterioro ou desaparición dalgún obxecto
durante o desenvolvemento da actividade deberá facerse responsable da súa reposición íntegra e poderá ser obxecto das medidas correctoras que se consideren oportunas.
 Durante o desenvolvemento das actividades o alumnado permanecerá sempre en grupo salvo
autorización expresa por parte do profesorado acompañante.
 A tenencia ou consumo de bebidas alcohólicas así como a tenencia ou consumo de estupefacientes, durante o desenvolvemento da actividade, terán a consideración de condutas contrarias á convivencia. De acordo coas circunstancias, esta acción poderá ser considerada
como gravemente prexudicial (Apartado 5.1. j) ou como conduta leve contraria á convivencia
(5.2.b).
 Cando algún alumno ou alumna infrinxa gravemente as normas de comportamento poñendo
en risco o normal desenvolvemento da actividade poderá ser enviado de volta a casa se é
unha actividade de varios días de duración. Os pais ou titores do alumno ou alumna en
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cuestión faranse cargo dos gastos extraordinarios derivados deste feito.
 O profesorado está facultado para requirir ao alumnado durante a realización de actividades
complementarias e extraescolares, a entrega de calquera obxecto, substancia ou produto que
porte e resulte perigoso para a súa saúde ou integridade persoal ou a dos demais membros da
comunidade educativa ou poida perturbar o normal desenvolvemento da actividade.
 O requirimento previsto no punto anterior obriga á alumna ou alumno a inmediata entrega do
obxecto, que será custodiado polo profesorado ata o regreso ao centro. Poderá ser retirado
posteriormente polo propio alumno/a ou polo seu pai ou nai se é menor de idade. Todo iso
sen prexuízo das correccións disciplinarias que poidan corresponder.

7

Programas internacionais
O CIFP Carlos Oroza leva máis de dez anos facendo intercambios lingüísticos e enviando
alumnado a facer as prácticas do módulo de Formación en Centros de Traballo a outros países,
como Francia, Alemaña, Croacia, Malta ou Portugal.
Para a selección do alumnado e persoal que participa neste tipo de accións, establécense unha
serie de criterios que se dividen en tres bloques:

7.1.

Criterios xerais

Normas de organización e funcionamiento

Os criterios xerais de selección de alumnado serán os seguintes:
 Valoración do equipo docente do alumnado candidato: Os equipos docentes valorarán aos
candidatos de cada grupo tendo en conta aspectos como a actitude, a capacidade técnica, a
motivación, a responsabilidade ou a madurez que amosa cada alumno ou alumna. A valoración realizarase nunha ficha deseñada para este fin. É imprescindible a participación dun
mínimo do 50% do equipo docente, e sempre coa participación daquel profesorado que imparta os módulos de carácter práctico.
 Coñecementos sobre o idioma ou idiomas requiridos para cada programa ou acción. O
profesorado de idiomas do centro valorará as capacidades do alumnado candidato no idioma
establecido a través de entrevista ou proba lingüística.
 Expediente académico: Terase en conta o expediente académico do alumnado, sendo imprescindible para a participación no programa de FCT no estranxeiro non ter ningún
módulo pendente.


Deberá haber consenso no equipo docente no caso de que un alumno-a obteña 1 punto
en algún dos apartados, xa que isto implicaría a baixa no proceso.
117

CIFP CARLOS OROZA
Avda. Montecelo, 16
36161 – Pontevedra
 986 847 002  FAX 986 847 003
E-mail: cifp.carlos.oroza@edu.xunta.es
http://www.cifpcarlosoroza.es

7.2.

Criterios específicos do programa do que se trate
Ademais dos criterios xerais, o centro poderá establecer uns criterios específicos relacionados co
programa para o que se opte e que veñan derivados das circunstancias específicas de cada
mobilidade. Estes criterios faranse públicos antes do comezo de cada proceso de selección.

7.2.1. Criterios de selección de alumnado que solicite becas para mobilidades Erasmus K103 dos
Ciclos Superiores de Dirección de Cociña e de Dirección de Servizos de Restauración e
Erasmus K102 do ciclo medio de Servizos en Restauración e Ciclo Básico de Cociña e
restauración
40% expediente académico: nota media de todos os módulos cursados xa avaliados de 1º e
2º curso.
10% nivel de idioma: Basearase na nota media do módulo/s cursado/s. Se fose preciso , farase
unha proba complementaria.
50% nota media da valoración do equipo docente de 1º e 2º curso en base os seguintes puntos: Grao de idoneidade, Capacidade técnica, Actitude, Responsabilidade demostrada, Nivel de motivación.Criterios de selección de alumnado que solicite becas para
mobilidades Erasmus K103 dos ciclos superiores de Xestión de Aloxamentos Turísticos, e de
Guía, Información e Asistencia Turísticas:

Normas de organización e funcionamiento

20% expediente académico: nota media de todos os módulos cursados xa avaliados de 1º e
2º curso.
50% nivel de idioma: Basearase na nota media do módulo/s cursado/s. Se fose preciso, farase
unha proba complementaria.
30% nota media da valoración do equipo docente de 1º e 2º curso en base os seguintes puntos: Grao de idoneidade, Capacidade técnica, Actitude, Responsabilidade demostrada, Nivel de motivación.
7.2.2. Criterios de selección de alumnado que solicite becas para mobilidades Erasmus K102 (antigo Leonardo) do ciclo medio de Cociña e Gastronomía e do ciclo medio de Panadaría,
Repostaría e Confeitaría:
50% expediente académico: nota media de todos os módulos cursados xa avaliados de 1º e
2º curso.
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0% nivel de idioma: Se fose preciso, farase unha proba complementaria.
50% nota media da valoración do equipo docente de 1º e 2º curso en base os seguintes puntos: Grao de idoneidade, Capacidade técnica, Actitude, Responsabilidade demostrada, Nivel de motivación.
7.2.3. Programas de mobilidade educativa para persoal .Criterios de selección de candidatos
 Composición da comisión de valoración de candidatos:
– Coordinador/a de Programas Internacionais, que preside a Comisión
– 1 Membro do equipo directivo
– 1 Membro do departamento de orientación
CRITERIO DE
SELECCIÓN

BAREMO

1) Adecuación do proxecto presentado
a especialidade do candidato/a, e coa
estadía proposta e o grupo ao que
imparte clase no ano académico no que
se desenvolve a mobilidade.

Condición imprescindible
Ata o 30%

2) Non ter participado neste tipo de
mobilidade nos dous cursos anteriores

Ata o 20%

COMO SE VALORA
A comisión valorará o proxecto presentado
Ata 3 PUNTOS
2

PUNTOS

Certificación oficial de competencia
lingüística.
3) Competencia lingüística no idioma a
empregar no país de destino.

Ata o 10%

Nivel competencia C2 ……………………1 PUNTO
Nivel competencia C1 ………………..0,8 PUNTOS
Nivel competencia B2…………….… 0,5 PUNTOS

Normas de organización e funcionamiento

Nivel competencia B1 ……………..…0,3 PUNTOS
4) Situación administrativa do
candidato/a.

Ata o 20%

Definitiva no centro ………………….….2 PUNTOS
Expectativa ou comisión de servizos…..1,5 PUNTOS
Prácticas..………………………………….1 PUNTOS
Interinos/as...............................................0,5 PUNTOS

5) Anos de antigüidade no centro
(0,1 puntos por ano)

Ata o 20%

Ata ……………….....………………...…2 PUNTOS

CÓMPUTO TOTAL

100%

10 PUNTOS

 terá prioridade o persoal que non gozara deste tipo de mobilidade en anos anteriores.
 no caso de persoal docente, é condición indispensable impartir docencia no ciclo
correspondente a mobilidade no curso en que se realice.
 Entendese comisión de servizos a de persoal con destino definitivo noutro centro.
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7.2.4. Outros criterios que se terán en conta son:
 Será desestimada a solicitude de calquera alumno ou alumna que teña algunha amoestación
por escrito ao longo do curso no que se vaia a desenvolver a mobilidade.
Se durante o proceso de selección o equipo docente de ciclo ou o equipo de Programas Internacionais coñecesen algún dato ou circunstancia que puidese suxerir a non idoneidade dun
candidato ou candidata, estes poderán decidir a exclusión do mesmo independentemente da
valoración acadada previamente. Esta decisión será argumentada e comunicada ao interesado ou
interesada.
Cada proceso de selección será publicitado no centro e será realizado de xeito transparente,
equitativo e documentado, tal e como esixe o SEPIE e a CE
.

8

Procedemento para a asignación de empresas no
desenvolvemento de FCT
O Departamento de Relación con Empresas coordina o desenvolvemento do módulo de Formación en Centros de Traballo que forma parte do currículo dos ciclos formativos. Ata o de
agora, o desenvolvemento deste módulo era organizado polo coordinador de FCT xunto cos
titores de FCT, axustando o mesmo as características do noso centro.
O procedemento para o desenvolvemento do programa de FCT axustarase ao establecido no
procedemento de FCT, o PR.75.FCT e que resumimos a continuación:

Normas de organización e funcionamiento

 Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros
integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria (DOG nº 90 do 10 de maio de 2011),
 Orde do 29 de xullo de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo
que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional
competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG nº 151 do 8 de
agosto de 2011)
 Real decreto 1558/2005, do 23 de decembro, polo que se regulan os requisitos básicos dos
Centros integrados de formación profesional.(BOE nº 312 do 30 de decembro de 2005)
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8.1. 8.1. Procedemento para a asignación de empresas
 O departamento de Relación con empresas elaborará un listado coas empresas colaboradoras
xa existentes e as de nova incorporación.
 Unha vez elaborado o listado, a xefatura e membros do departamento procederán a contactar
coas empresas para valorar a dispoñibilidade de prazas para o alumnado.
 No caso de non existir prazas suficientes, será necesario contactar con novas empresas.
 Cada Titoría de FCT elaborará xunto coa Titoría da empresa o Plan individualizado do
alumnado segundo establece a lexislación vixente.
 Unha vez que o alumnado accede a FCT, o departamento lles asignará empresa segundo as
directrices establecidas:
 Os titores de FCT xunto co equipo docente axudarán ao alumnado a facer a súa petición de
empresas para realizar as prácticas segundo as súas características, destrezas, habilidades e
limitacións técnicas, que o alumnado reflectirá na folla de solicitude establecida ao efecto.
 A asignación, unha vez recibida polo xefe do departamento de Relación con Empresas, farase
atendendo as solicitudes na orde presentada polo alumnado, tendo en conta a dispoñibilidade
de prazas en cada empresa e a valoración dos titores de FCT.
 En caso de que dous ou máis alumnos desexen facer as prácticas nunha empresa para a que
non hai prazas suficientes, o desempate farase segundo a nota media de cada un dos alumnos,
asignándoselle a/as praza/s ao alumno/s coa nota media máis alta.
 No caso de que algún alumno ou alumna desexe realizar a FCT fora da nosa comunidade
autónoma, estudarase esta posibilidade atendendo aos seguintes criterios:

Normas de organización e funcionamiento

– Trátase dunha empresa de hostalaría ou turismo con excepcionais características que
ofrécenlle ao alumnado unhas perspectivas laborais que non lle pode ofertar unha empresa
da nosa comunidade.
– Por motivos familiares ou laborais que o alumnado deberá xustificar coa documentación
correspondente.
– Por outras causas que se remitirían á Inspección Educativa, previa valoración da xefatura
de departamento de Relación con Empresas e Dirección do centro, para a súa autorización.
 A Xefatura do departamento de relación con empresas elaborará os convenios específicos de
colaboración coas empresas, que realiza co programa de xestión da FCT (de agora en diante
SXFCT).
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 A dirección do CIFP asinará ditos convenios.
 As Titorías acudirán ás empresas a asinar os convenios (e presentar ao alumnado), deixando
unha copia na empresa e outra arquivada no CIFP.
 Posteriormente a dirección do CIFP remitirá copia dos convenios asinados á Inspección
educativa.
 Estableceranse segundo as directrices do departamento –de ser necesario- acordos de colaboración con outros centros para o seguimento do alumnado que realice a FCT fóra da
área de influencia do seu CIFP ( documento do SXFCT).
 Atenderase a todas as situacións excepcionais que precisan solicitude de autorización á
Inspección Educativa segundo o regulado na normativa vixente.

9

Criterios para a asignación de alumnado a
actividades con límite de prazas
No caso de actividades como competicións, concursos, cursos, etcétera que teñen un límite
determinado de prazas, pero que non teñen un criterio específico (non sería o caso dun concurso
con votación para a selección), empregaremos os seguintes criterios:
 Será desestimado aquel/a alumno/a que teña algunha amoestación por escrito nos últimos tres
meses.
 Cando se trate dunha actividade dirixida a alumnado de segundos cursos, será seleccionado
en primeira instancia aquel alumno/a que non teña módulos pendentes do curso anterior.
 Entre estes, se fará unha ordenación en función da nota media de primeiro.

Normas de organización e funcionamiento

 En caso de empate, se calculará a media do primeiro trimestre.
 Se continúa o empate, se fará un sorteo ao chou.
 Cando se trate dunha actividade dirixida a alumnado de primeiro curso, se tomarán como
referente as notas da última avaliación realizada.
 Se sobrasen prazas, se asignarán ao alumnado con materias pendentes, en función da súa nota
media, agrupándoos por bloques: alumnado cunha soa materia pendente; con dúas; con tres,
…
 Se as prazas son para alumnado tanto de ciclos medios como de superiores, se fará un reparto
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equilibrado previamente, asignando as prazas a cada etapa, e aplicando logo os criterios de
adxudicación, de tal modo que compitan entre eles o alumnado do mesmo nivel.

10Dereitos e deberes
10.1. Dereitos e deberes do alumnado
O alumnado do CIFP Carlos Oroza terá os seguintes dereitos e deberes básicos de
convivencia escolar:
Dereitos
 A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno desenvolvemento da
súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia, liberdade e respecto mutuo.
 A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais.
 Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular contra as situacións
de acoso escolar.
 A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración
educativa.

Normas de organización e funcionamiento

 A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacifica de conflitos e,
en xeral, a participar na toma de decisións do centro en materia de convivencia.

123

CIFP CARLOS OROZA
Avda. Montecelo, 16
36161 – Pontevedra
 986 847 002  FAX 986 847 003
E-mail: cifp.carlos.oroza@edu.xunta.es
http://www.cifpcarlosoroza.es

Deberes
 Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun adecuado
clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus companeiros ou companeiras a
educación.
 Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no exercicio das súas
competencias, reconeceendoo como autoridade educativa do centro.
 Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a igualdade de
dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, integridade e intimidade dos restantes membros da comunidade educativa.
 Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro.
 Conservar e facer un bo uso das instalacións e dos materiais do centro.
 Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte á convivencia.
 Seguir as directrices do profesorado respecto da súa educación e aprendizaxe.
 Asistir a clase con puntualidade e co material preciso.

Normas de organización e funcionamiento

Dentro deste apartado é importante facer unha especial atención ao desenvolvemento das
competencias básicas do alumnado durante a participación nas actividades que se imparten nas
aulas taller do centro educativo. Aínda que estas actividades son de carácter simuladas realizadas nun entorno de aprendizaxe compre recalcar que este entorno é real e que o resultado das
prácticas sempre se transforman nun produto real, consumido por persoas (alumnos e persoal do propio centro ou clientes alleos). Polo tanto deberanse cumprir as seguintes indicacións:
 Colgantes, reloxos e aneis.- non se permite ningún tipo de colgante no pescozo ou nas
orellas, tampouco aneis durante a estancia en ningún dos talleres. Os piercings deberán
retirarse e no caso que isto non sexa posible haberá que tapalos con cinta esparadrapo de cor
clara. As pulseiras e os reloxos non están permitidos durante as actividades prácticas nos
talleres.
 Esmalte de unllas, maquillaxes e fragancias.- o uso de esmalte nas unllas das mans, o
maquillaxe facial e as fragancias aromáticas corporais non están permitidas nos talleres de
cociña e pastelaría. No taller de restaurante o seu uso quedará limitado ao criterio do profesor/a que imparta o módulo asociado ás prácticas.
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 Pelo.- tanto en homes coma en mulleres hai que levalo recollido e debaixo dun gorro (no
caso de cociña e pastelaría).
 Barba.- non se permite a barba nos talleres, esíxese un aspecto aseado e de boa presenza
durante as prácticas nos talleres, incluídos a cafetaría e o restaurante. A recomendación do
profesorado é presentarse barbeado convenientemente, do contrario esixirase o uso continuado dunha mascariña que recubra por completo a zona facial.
 Uniforme.- non se permite o uso de prendas, incluído o calzado, que non están catalogadas
como autorizadas no documento de uniformidade que se facilita xunto co sobre de matrícula.
Dereitos e deberes do alumnado de Accións Formativas para Desempregados
Sen prexuízo do que estableza a administración de Traballo no que se refire ás súas obrigas
específicas, o alumnado que cursa Accións Formativas para Desempregados no CIFP
Carlos Oroza terá os mesmos dereitos e deberes básicos de convivencia que o alumnado de
Formación Profesional Específica e que están recollidos no punto anterior.

10.2. Dereitos e deberes do profesorado
Ao profesorado, dentro do marco legal establecido e no ámbito da convivencia escolar,
reconeecenselle os seguintes:
Dereitos:

Normas de organización e funcionamiento

 A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións.
 A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no que se preserve en
todo caso a súa integridade física e moral.
 A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia escolar e da
educación integral do alumnado.
 A que se lle reconezan as facultades precisas para manter un adecuado ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e extraescolares.
 Á protección xurídica adecuada as súas funcións docentes.
 A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración
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educativa, nos termos previstos no título IV da lei de convivencia.
 A acceder a formación necesaria na atención a diversidade e na conflitividade escolar e
recibir os estímulos máis axeitados para promover a implicación do profesorado en actividades e experiencias pedagóxicas de innovación educativa relacionadas coa convivencia e a
mediación
Deberes
 Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e
dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa.
 Prestarase especial atención nas xuntanzas de ciclo ao protocolo respecto á protección de
datos
 Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e extraescolares,
corrixindo, cando lle corresponda a competencia, as condutas contrarias a convivencia do
alumnado ou, no caso contrario, ponendoas en conecemento dos membros do equipo directivo do centro.
 Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias a
convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar.
 Informar as nais e pais ou as titoras ou titores sobre o progreso da aprendizaxe e integración
socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, cumprindo as obrigas de
disponibilidade dentro do horario establecido no centro para a atención a aqueles que lle
impona a normativa aplicable.

Normas de organización e funcionamiento

 Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, a Administración educativa das
alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a información e as
circunstancias persoais e familiares do alumnado.

10.3. Dereitos e deberes do persoal de administración e servizos
Ao persoal de administración e de servizos dos centros docentes, dentro do marco legal
establecido e no ambito da convivencia escolar, reconecenselle os seguintes:
Dereitos:
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 A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións.
 A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve en todo caso a súa
integridade física e moral.
 A participar, no exercicio das súas funcións, na mellora da convivencia escolar.
 Á protección xurídica adecuada as súas funcións.
 A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración
educativa, nos termos previstos no título IV da lei de convivencia.
Deberes
 Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que se respecten as normas
de convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de todos os membros
da comunidade educativa.
 Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias a
convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar.
 Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, a Administración educativa das
alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a información e as
circunstancias persoais e familiares do alumnado.
 Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co ámbito educativo
das que tena conecemento.

Normas de organización e funcionamiento

10.4. Dereitos e deberes das nais, pais e titores/as legais
Segundo se recolle na citada lei 4/2011, os pais e nais teñen os seguintes dereitos de
convivencia e participación en relación coa educación dos seus fillos e fillas:
Dereitos
 A ser respectados e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade educativa.
 A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración socioeducativa dos seus
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fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, para o que se lles facilitará o acceso ao profesorado e
aos membros dos equipos directivos dos centros docentes.
 A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia nos centros docentes.
 A ser oídos, nos termos previstos por dita lei, nos procedementos disciplinarios para a
imposición de medidas correctoras de condutas contrarias a convivencia dos seus fillos ou
fillas ou pupilos ou pupilas.
 A participar no proceso educativo a través de consultas e outros procedementos de participación directa que estableza a Administración educativa.
Deberes
 Conecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en colaboración co
profesorado e co centro docente.
 Conecer as normas establecidas polo centro, respectalas e facelas respectar, así como respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou orientacións educativas do profesorado no exercicio das súas competencias.
 Fomentar o respecto polos restantes componentes da comunidade educativa.
 Colaborar co centro na prevención e corrección das condutas contrarias as normas de convivencia dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas.
Protección de datos

Normas de organización e funcionamiento

A efectos de informacións, notificacións titorías, convocatorias, etcétera, empregarase o
seguinte procedemento:
 Ao inicio de curso todo o alumnado maior de idade asinará un documento no que
autoriza/non autoriza ao centro para informar aos seus responsables.
 O responsable da titoría comunicarase coas familias e as informará das incidencias que
estime oportuno respecto á evolución do seu fillo/a se este é menor de idade.
 Cando o alumno/a sexa maior de idade actuarase segundo a autorización asinada polo
alumno/a.
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11 O mantemento da convivencia
Todo membro da comunidade educativo do CIFP Carlos Oroza (alumnado, profesorado, familias, membros do equipo directivo e do Consello Social, do Persoal de Administración e
Servizos) está obrigado a realizar as accións necesarias para manter a convivencia no centro, de
acordo cos seguintes principios:
 O respecto e a tolerancia cara outros membros da comunidade educativa.
 A non discriminación por motivos relixiosos, de sexo, políticos, étnicos ou de calquera outra
índole.
 O diálogo como mecanismo básico de solución de problemas entre as persoas, o espírito
democrático de participación activa e a cooperación.
 O respecto polo medio ambiente.
 O dereito á educación de todos os alumnos e alumnas.
O profesorado, no exercicio das funcións directivas e organizativas, docentes e de corrección
disciplinaria, ten a condición de autoridade pública e goza da protección recoñecida a tal
condición polo ordenamento xurídico. Polo tanto, cando exerza funcións de corrección disciplinaria, os feitos constatados polo profesorado e que se formalicen por escrito nos documentos a tal efecto, teñen presunción de veracidade, sen prexuízo das probas que na súa defensa
poida sinalar ou achegar o alumnado ou os seus representantes legais se é menor de idade.
Serán obxecto de corrección disciplinaria as condutas contrarias ás normas de convivencia
realizadas polo alumnado dentro do recinto escolar ou durante o desenvolvemento de actividades complementarias e extraescolares.

Normas de organización e funcionamiento

Ademais, poderán corrixirse disciplinariamente as condutas do alumnado que, aínda que realizadas fóra do recinto escolar, estean motivadas ou directamente relacionadas coa vidaescolar e afecten aos seus compañeiros ou compañeiras ou a outros membros da comunidade educativa e, en particular, as actuacións que constitúan acoso escolar.
As posibles condutas contrarias ás normas de convivencia realizadas mediante o uso de medios
electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan conexión coa actividade escolar considéranse incluídas no ámbito de aplicación deste regulamento.
As condutas contrarias á convivencia no centro terán a seguinte clasificación:
 Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia
 Condutas leves contrarias á convivencia.
Cando un membro da comunidade educativa entenda que existen feitos que poden ser constitutivos de delito ou falta, deberá comunicarllo á dirección, a fin da súa remisión á adminis129
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tración educativa e/ou ao Ministerio Fiscal, sen prexuízo de tomar as medidas cautelares oportunas.
O teléfono e a dirección de correo electrónico do centro estarán a disposición dos alumnos e das
familias para facilitar aos alumnos a comunicación ao centro de situacións de presunto maltrato,
agresión, acoso ou intimidación.

11.1. Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia
Considéranse condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro docente:
 As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as coaccións
contra os demais membros da comunidade educativa.
 Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de
nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións
políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera
outra condición ou circunstancia persoal ou social.
 Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de
administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave.
 A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que
atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a
propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa.
 As actuacións que constitúan acoso escolar.

Normas de organización e funcionamiento

 A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou
subtracción de documentos académicos.
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 Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións e aos materiais do centro, incluídos os equipos informáticos e o software, ou
aos bens doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa
subtracción.
 Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar.
 As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas.
 Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde
ou a integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, reputarase indisciplina grave a resistencia ou a negativa a entregar os obxectos cando se é requirido para iso polo profesorado.
 A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia.
 O incumprimento das sancións impostas.

11.2. Condutas leves contrarias á convivencia
Considéranse condutas leves contrarias á convivencia:

Normas de organización e funcionamiento

 As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa na alínea a), os actos de
discriminación da alínea b), os actos de indisciplina da alínea c), os danos da alínea
g), os actos inxustificados da alínea h) e as actuacións prexudiciais descritas na alínea
i) do artigo anterior que non alcancen a gravidade requirida no devandito precepto.
 Portar calquera obxecto, substancia ou produto perigoso para a saúde ou a integridade
persoal do alumnado ou dos demais membros da comunidade educativa ou que perturbe o normal desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou extraescolares, cando non constitúa conduta gravemente prexudicial para a convivencia de acordo coa alínea j) do artigo anterior.
 As faltas reiteradas de puntualidade.
 A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso para participar
activamente no desenvolvemento das clases.
 A non devolución de fondos da biblioteca tomados en préstamo pasados 40 días.
Prescrición das condutas contrarias á convivencia
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 As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia prescriben aos catro meses
da súa comisión.
 As condutas leves contrarias á convivencia prescriben ao mes.

11.3. Medidas correctoras
As correccións que se apliquen polo incumprimento das normas de convivencia terán un
carácter educativo e recuperador, garantirán o respecto dos dereitos do resto do alumnado e procurarán a mellora da convivencia no centro docente.
En todo caso, na corrección das condutas contrarias á convivencia aplicaranse os seguintes principios:
 Ningún alumno ou alumna poderá ser privado do exercicio do seu dereito á educación.
Para estes efectos, non se entenderá como privación do dereito á educación a imposición das correccións que supoñen a suspensión da asistencia ás clases ou o cambio
de centro.
 Non se poderán impoñer correccións contrarias á integridade física e á dignidade persoal do alumnado.

Normas de organización e funcionamiento

 A imposición das correccións respectará a proporcionalidade coa conduta do alumnado e deberá contribuír á mellora do seu proceso educativo.
 Terase en conta a idade do alumnado e as demais circunstancias persoais, familiares e
sociais. Para estes efectos, poderase solicitar os informes que se consideren necesarios sobre as mencionadas circunstancias e recomendar, de ser o caso, ás nais e pais
ou ás titoras ou titores ou ás autoridades públicas competentes a adopción das medidas
necesarias.
Como complemento das medidas correctoras, o departamento de información e orientación profesional poderá elaborar e desenvolver un programa de habilidades sociais dirixido ao alumnado que incorra reiteradamente en condutas disruptivas, coa finalidade de
mellorar a súa integración no centro docente. Así mesmo, elaborará e desenvolverá un
programa de habilidades sociais para aquel alumnado que, como consecuencia da imposición das medidas correctoras previstas nesta sección, se vexa temporalmente privado
do seu dereito de asistencia ao centro.
Estes programas aplicaranse en colaboración co profesorado titor e, de ser o caso, cos
servizos sociais, e procurarán implicar o resto do profesorado e as familias para lograr,
conxuntamente, o desenvolvemento adecuado do proceso educativo e das accións propostas.

11.4. Procedemento conciliado de resolución de conflitos
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Como primeira medida cando un profesor ou profesora dea conta por escrito da existencia
dunha conduta contraria á convivencia por parte dalgún/s alumno ou alumna, este/s participará/n nunha sesión coa xefatura de estudos na que se analizará a situación descrita no
parte de amoestación e se decidirá de modo consensuado a acción reparadora que deberá desenvolver o alumno ou alumna en cuestión. A esta sesión será citado o xefe do
departamento de información e orientación profesional e poderá ser citado/a o titor/a do
grupo do/a alumno/a.
Neste procedemento actuará como instrutor o xefe de estudos e, con carácter xeral,
como mediador actuará o xefe do departamento de información e orientación profesional.
 No caso de menores de idade ou maiores de idade non emancipados, dependendo da
gravidade da conduta, se informará á súa familia.
 O alumno/a asinará un compromiso de cumprimento da acción reparadora proposta polo xefe de estudos, que en calquera caso terá en conta os dereitos e a dignidade do/a
alumno/a.
A finalidade deste procedemento será o de resolver tan pronto como se poda e da maneira o
máis educativa posible a situación que deu lugar á amoestación.
 O xefe de estudos tomará nota das decisións adoptadas e do prazo de cumprimento da reparación, de ser o caso. Manterase informado en todo momento ao titor/a
do grupo.
Como parte da responsabilidade do alumno/a, cando se incorra en condutas tipificadas
como agresión física ou moral, deberase reparar o dano moral causado mediante a
presentación de escusas e o recoñecemento da responsabilidade dos actos, ben en público ou en privado, segundo corresponda pola natureza dos feitos e de acordo co
que, de ser o caso, determine a resolución que impoña a corrección da conduta.

Normas de organización e funcionamiento

Así mesmo, é de aplicación tamén o sinalado no apartado 3.1.4 respecto á reparación de
danos causados a materiais ou instalacións do centro.

11.5. Medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais
para a convivencia
As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes poden ser
corrixidas coas seguintes medidas:
 Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora
e ao desenvolvemento das actividades do centro.
 Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro por un período de entre dúas semanas e un mes.
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 Cambio de grupo.
 Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre catro días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado
deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no
proceso formativo.
 Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro días lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no
proceso formativo.
 Cambio de centro.

11.6. Medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia
As condutas leves contrarias á convivencia poden ser corrixidas coas seguintes medidas:
 Amoestación privada ou por escrito.
 Comparecencia inmediata ante a xefatura de estudos.
 Realización de traballos específicos en horario lectivo.
 Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro.
 Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro por un período de ata dúas semanas.

Normas de organización e funcionamiento

 Cambio de grupo por un período de ata unha semana.
 Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de ata
tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso
formativo.
 Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata
tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso
formativo.
11.6.1. Gradación das medidas correctoras
Para a graduación das medidas correctoras previstas nesta sección tomaranse en consideración especialmente os seguintes criterios:
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 O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, se é o caso, o cumprimento igualmente espontáneo da obriga de reparar os danos producidos.
 A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas.
 A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos, da conduta, das súas imaxes ou da ofensa.
 A natureza dos prexuízos causados.
 O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, se se tratase dun
alumno ou alumna, por razón da súa idade, de recente incorporación ao centro ou calquera outra circunstancia.
Procedemento para a imposición das medidas correctoras de condutas
gravemente prexudiciais para a convivencia
As medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia só se
poden impoñer logo da tramitación do procedemento disciplinario regulado máis abaixo.
Corresponde acordar a incoación do procedemento ao director do centro docente, por
propia iniciativa, por petición motivada do profesorado ou da titora ou titor da alumna ou
alumno ou do xefe de estudos, ou logo da denuncia doutros membros da comunidade educativa.

Normas de organización e funcionamiento

A incoación do procedemento notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou
alumno, ou a este se é maior de idade, con indicación da conduta que o motiva, as correccións que poden corresponder e o nome da profesora ou profesor que actuará como persoa
instrutora. Así mesmo, comunicarase á inspección educativa.
No propio acordo de incoación ou en calquera momento da tramitación do procedemento, o director pode adoptar motivadamente, por iniciativa propia ou por instancia do
instrutor, como medidas provisionais o cambio temporal de grupo da alumna ou alumno ou a suspensión do dereito de asistencia ao centro ou a determinadas clases ou actividades, por un período non superior a cinco días lectivos. A adopción de medidas
provisionais notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno, ou a este
se é maior de idade.
Finalizada a instrución do procedemento, a persoa instrutora formulará proposta de resolución e dará audiencia á alumna ou alumno e, se é menor de idade, á nai ou pai ou á
titora ou titor, convocándoos a unha comparecencia en horario lectivo na que poderán acceder a todo o actuado e da cal se estenderá acta. No caso de incomparecencia inxustificada, o trámite de audiencia terase por realizado para todos os efectos legais, sen
prexuízo do previsto no artigo 27 da lei 4/2011 de convivencia e participación da comunidade educativa.
Realizado o trámite de audiencia, o director ditará resolución motivada que se pronunciará
sobre a conduta da alumna ou alumno e impoñerá, se é o caso, a correspondente correc135
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ción, así como a obriga de reparar os danos producidos.
A resolución notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno, ou a este se é maior de idade, nun prazo máximo de doce días lectivos desde que se tivo coñecemento dos feitos que deron lugar á incoación do procedemento, e comunicarase á
inspección educativa.
A resolución da dirección do centro pon fin á vía administrativa e será inmediatamente
executiva. Contra esta resolución cabe instar a revisión ante o Consello Social no prazo
de dez días lectivos nos termos previstos na alínea f) do artigo 127 da Lei orgánica
2/2006, do 3 de maio, de educación.

Procedemento para a imposición das medidas correctoras de condutas leves contrarias á convivencia
A imposición das medidas correctoras de condutas leves contrarias á convivencia serán
levadas a cabo:
 Polo profesorado da alumna ou alumno, oído este e dando conta ao xefe de estudos,
no caso das medidas previstas nas alíneas a), b) e c) de entre as posibles nestes casos.
 Pola titora ou titor da alumna ou alumno, oído este e dando conta ao xefe de estudos,
no caso das medidas previstas nas alíneas a), b), c) e d) de entre as posibles nestes casos.
 Polo xefe de estudos ou o director do centro, oídos a alumna ou alumno e a súa profesora ou profesor ou titora ou titor, no caso das medidas previstas nas alíneas a), c), d),
e) e f) de entre as posibles nestes casos.
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 Polo director, oídos a alumna ou alumno e a súa profesora ou profesor ou titora ou titor, no caso das medidas previstas nas alíneas g) e h). A imposición destas medidas correctoras comunicarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno
antes de que estas se fagan efectivas.

12Protección de datos
En cumprimento de Lei orgánica de protección de datos de carácter persoal é necesario
facer referencia ao tratamento por parte de todos os membros da comunidade educativa
dos datos ao que teñen acceso.
Neste sentido atenderase ao establecido no Protocolo de Protección de datos publicado
pola CCEOU. Trátase dun documento vivo porque irá incorporando os diferentes
cambios normativos europeos, estatais e autonómicos, así como os diferentes e progresivos ditames da Axencia Española de Protección de Datos, a medida que xurdan. Para facilitar o seguimento destes cambios, o documento incorpora unha táboa coa men136
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ción á versión de que se trata. Por todo iso recoméndase a súa consulta en formato electrónico, na seguinte dirección:
http://www.edu.xunta.es/portal/Educonvives.gal

Normas de organización e funcionamiento

13. Outros proxectos ou plans que o
CIFP pretende desenvolver
-

Plan de mellora das infraestructuras e recursos didácticos

-

Plan “OrozaConvive”: que ten como obxectivo por en valor aspectos trasversais á educación
como a tolerancia, a solidariedade e a inclusión social co apoio de organizacións de carácter
social da contorna, a colaboración nos programas formativos de educación especial do CEE
Príncipe Felipe. Así como tamén o desenvolvemento das normas de organización, funcionamento e convivencia no marco da estratexia galega de convivencia escolar 15-20
http://www.edu.xunta.es/portal/Educonvives.gal

-

Proxecto “Espazo EmpredeOroza”: asesoramento, apoio e impulso as inciativas emprendedoras do alumnado.

-

Proxecto “Espazo InnovaOroza: unidade destinada a desenvolver proxectos I+D+i en colaboración con empresas e organismos públicos e privados dos sectores vinculados ao CIFP,
coa creación de valor a formación a través da innovación e a transferencia de coñecemento.

-

Proxecto “Espazo HortaOroza”: horta escolar ecolóxica e sustentable.

-

Proxecto “Revitaliza”: compostaxe de residuos orgánicos, reutilización de aceites usados.

-

Proxecto “Cociñas Viaxeiras”: intercambios bilaterais transfonterizos Galicia-Portugal coa
Rede de Escolas de Hostalaría de Portugal.

-

Plan “OrozaConecta”: desenvolvemento progresivo de participación en eventos de relevancia nos que poñer en contacto os ámbitos social, produtivo e académico nos niveis nacional
e internacional.
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