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Presentación do centro

O Centro Integrado de Formación Profesional “A Xunqueira” inaugurouse no ano 1979 como
C.F.P. para as especialidades de Electrónica, Madeira e Automoción. No ano 94 convértese en Insttuto
de  Ensino  Secundario,  impartndose  as  ensinanzas  da  ESO,  Bacharelato,  ademais  da  Formación
Profesional regrada nas mencionadas especialidades. 

No curso académico 2011-12, pasa a denominarse CIFP “A Xunqueira” por transformación do
IES en Centro Integrado de Formación Profesional1. As necesidades económico-sociais da actualidade
demandan traballadores/as cada vez máis cualifcados e ademais permanentemente actualizados, e
esixen que o sistema educatvo dea resposta a esta demanda. Así os CIFP ofrecen unha formación
profesional  integral ao longo de toda a vida laboral  ao integrar a FP inicial  que outorga ttulos, a
contnua para traballadores/as en actvo e que lles permita adaptarse aos cambios permanentes do
entorno produtvo, e a ocupacional para traballadores/as desempregados/as como mecanismo para
recualifcarse e facilitar a súa volta ao mercado laboral.

A integración dos sistemas esixe a xestón conxunta do CIFP por parte das administracións
educatva e laboral, afectando á estrutura orgánica do centro, coa partcipación actva de todos os
actores implicados no proceso. 

Actualmente, a oferta formatva do noso CIFP abarca catro familias profesionais: Electricidade
e  Electrónica,  Madeira,  Moble  e  Cortza,  Transporte  e  Mantemento  de  vehículos  e  Servizos
Socioculturais e á Comunidade. Inclúe ciclos de grao básico, medio e superior e ofértase nos réximes
ordinarios e modulares, nas modalidades presenciais e a distancia e dual. 

1 Orde do 22 de xuño que desenvolve o Decreto 118/11, do 16 de xuño, e polo que se transforman determinados IES en CIFP
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1.1. Planos, localización e acceso

O CIFP A Xunqueira está situado na rúa Rafael Areses s/n de Pontevedra. Na contorna atópanse
outros IES e CEIP coa mesma denominación, o que pode levar a erro para a identfcación do acceso.

Para  acceder  ao  noso centro  non  hai  transporte  urbano,  pero  dadas  as  característcas  da
cidade, isto non é ningún problema.

A  xeo-localización é 42º26’8.60’’N    8º38’13.56’’O
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1.2. Oferta educativa

"Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad." Diego
Luis Córdoba. Avogado e polítco colombiano.

NIVEL FAMILIA PROFESIONAL DENOMINACIÓN CICLO

RÉXIME ORDINARIO (Curso iompleto)

M
ED

IO

Electricidade e Electrónica CM Instalación de telecomunicacións

Madeira, Moble e Cortza CM Carpintaría e Moble

Transporte  e  Mantemento  de
vehículos

CM Electromecánica de vehículos

CM Carrozaría

Servizos  Socioculturais  e  á
Comunidade

CM Atención a persoas en situación de dependencia

SU
PE

RI
O

R

Electricidade e Electrónica CS Mantemento Electrónico

CS Sistemas de Telecomunicación e Informátcos

Servizos  Socioculturais  e  á
Comunidade

CS Educación Infantl

CS Integración Social

CS Promoción da igualdade de xénero

Madeira, Moble e Cortza CS Deseño e amoblamento

RÉXIME MODULAR OU DE PERSOAS ADULTAS (maiores de 18 anos)

Modalidade preseniial

M
ED

IO

Madeira, Moble e Cortza ZM Instalación e amoblamento

Servizos  Socioculturais  e  á
Comunidade

ZM Atención a persoas en situación de dependencia

Transporte  e  Mantemento  de
vehículos

ZS Automoción

RÉXIME MODULAR OU DE PERSOAS ADULTAS (maiores de 18 anos)

Modalidade a distaniia

M
ED

IO Servizos  Socioculturais  e  á
Comunidade

ZM Atención a persoas en situación de dependencia

SU
PE

RI
O

R Servizos  Socioculturais  e  á
Comunidade

ZS Educación Infantl
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Os  iurríiulos  dos  Ciilos  poden  ionsultarse  no  enderezo:   http://www.edu.xunta.es/pp/pamilias-
propesionais

Operta Formaiión Propesional Básiia (1º e 2ºiurso)
FAMILIA
PROFESIONAL CICLO SIGLAS MÓDULOS PROFESIONAIS

Electricidade  e
Electrónica

Electricidade  e
electrónica CB-ELE

1º CURSO
Instalacións eléctricas e domótcas

Equipamentos eléctricos e electrónicos
Ciencias Aplicadas I
Comunicación e sociedade I
2º CURSO
Instalación  e  mantemento  de  redes  para
transmisión de datos
Instalacións de telecomunicacións
Ciencias Aplicadas II
Comunicación e sociedade II
Formación en centros de traballo

Madeira, Moble
e Cortza

Carpintaría  e
moble CB-CARMO

1º CURSO
Operacións básicas de mecanizado de madeira e
derivados
Instalación de elementos de carpintaría e moble
Materiais e produtos téxtles
Ciencias Aplicadas I
Comunicación e sociedade I
2º CURSO
Atención á clientela
Acabamentos básicos de madeira
Tapizado de mobles
Ciencias Aplicadas II
Comunicación e sociedade 
Formación en centros de traballo

Servizos 
Socioculturais e 
á comunidade

Actvidades 
doméstcas e 
limpeza de 
edifcios

CB-ADELE 1º CURSO
Actvidades de apoio a persoas non dependentes
na unidade convivencial.
Cociña doméstca I
Mantemento de pezas de vestr e roupa de fogar
Ciencias Aplicadas I
Comunicación e sociedade I
2º CURSO 
Limpeza con máquinas
Limpeza  de  domicilios  partculares,  edifcios,
ofcinas e locais
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Seguridade no ámbito doméstco
Ciencias Aplicadas II
Comunicación e sociedade II
Formación en centros de traballo

1.3. Organigrama funcional
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1.4. Outros

ÓRGANOS COLEXIADOS

2. Política de calidade.

O CIFP A Xunqueira forma parte da rede de Centros Integrados de Galicia.

O reto do noso CIFP é prestar unha atención prioritaria a todos aqueles factores que favorecen
a  calidade  e  a  innovación  no  ensino  fomentando  a  experimentación,  o  traballo  en  equipo,  a
renovación educatva e a orientación educatva e profesional.

Convidámoste a partcipar  coa túa opinión a través da caixa de suxestóns. Contribuirás deste 
xeito á mellora do noso sistema de xestón da calidade. 

Se  queres  coñecer  con  detalle  a  polítca  de  calidade  do  CIFP,  podes  consultar  a  Guía  do
alumnado 19-20, dispoñible na páxina web do Centro.
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3. Dereitos e deberes do alumnado

El que no piensa en sus deberes sino cuando se lo recuerdan no es digno de estmación. Plauto     (  254 a.
C.–Roma, 184 a. C.) Comediógrafo latno.

Dereitos do alumnado.

a) Todos os alumnos teñen os mesmos dereitos e deberes, sen máis distncións que as derivadas da súa
idade e do nivel que estean cursando.

b) A recibir orientación educatva e profesional.

c) A recibir unha formación integral e coeducatva que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa
personalidade nun ambiente educatvo de convivencia, liberdade e respecto mutuo. 

d) A que se respecte a súa identdade, integridade e dignidade persoais. 

e) Á protección integral contra toda agresión fsica ou moral, e en partcular contra as situacións de
acoso escolar. 

f) A partcipar directamente no proceso educatvo cando sexa consultado pola Administración educatva,
nos termos previstos no ttulo II da presente lei. 

g) A partcipar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífca de confitos e, en xeral,
a partcipar na toma de decisións do centro en materia de convivencia.

Deberes do alumnado.

a) Estudar e esforzarse para conseguir o máximo desenvolvemento segundo as súas capacidades.

b) Partcipar nas actvidades formatvas e, especialmente, nas escolares e complementarias.

c) Partcipar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun adecuado clima de
estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros ou compañeiras á educación.

d)  Respectar  a  dignidade  e  as  funcións  e  orientacións  do  profesorado  no  exercicio  das  súas
competencias, recoñecéndoo como autoridade educatva do centro.

e) Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a igualdade de dereitos entre
mulleres  e  homes  e  a  dignidade,  integridade  e  intmidade  dos restantes  membros da  comunidade
educatva.

f) Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro docente.

g) Conservar e facer un bo uso das instalacións e materiais do centro.

h)  Intervir,  a  través  das  canles  regulamentarias,  en  todo aquilo  que afecte  á  convivencia  dos  seus
respectvos centros docentes.

i) Seguir as directrices do profesorado respecto da súa educación e aprendizaxe.

j) Asistr a clase con puntualidade e co material preciso.
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Ademais  dos  dereitos  e  deberes  anteriores,  o  artgo  7  da  Lei  4/2011  de  convivencia  e
partcipación na comunidade educatva recolle tamén os dereitos e deberes de todos os membros da
comunidade educatva, para garantr un ambiente educatvo de respecto mutuo e a resolución pacífca
de confitos, fomentando a partcipación de todos e todas na vida ordinaria do centro. 

Para promover estes dereitos e deberes, e fomentar a partcipación do alumnado na vida do
CIFP consttúese no Centro a Xunta de Delegados/as, formada polos Delegados/as de cada curso

4. Normas de convivencia no centro

4.1. Condiiión de autoridade públiia do propesorado.

O profesorado está facultado para requirir ao alumnado, dentro do recinto escolar e tamén du-
rante a realización de actvidades complementarias que se realicen fóra do centro, a entrega de cal -
quera obxecto, substancia ou produto que porte e que estea expresamente prohibido polas normas
do centro, resulte perigoso para a súa saúde ou integridade persoal ou a dos demais membros da co -
munidade educatva ou poida perturbar o normal desenvolvemento das actvidades docentes ou com-
plementarias dentro ou fóra do centro.

O requirimento obriga á alumna ou alumno á inmediata entrega do obxecto, que será deposita-
do polo profesorado na dirección do centro coas debidas garantas, quedando a disposición da nai ou
pai ou da ttora ou ttor, se a alumna ou alumno que o porta fose menor de idade, ou da propia alum-
na ou alumno, se fose maior de 18 anos, unha vez rematada a xornada escolar ou a actvidade comple-
mentaria, todo iso sen prexuízo das correccións disciplinarias que puidesen corresponder.

4.2. Normas internas de convivencia.

SOBRE A VESTIMENTA

AULAS TÉCNICAS: Levar os Equipos de Protección Individual (EPIs) establecidos como obrigatorios po-
los Departamentos de cada familia profesional, de non levalos o alumno non poderá realizar as práct-
cas onde sexa requirido o seu uso.

AULAS: Utlizar unha vestmenta adecuada nas clases, respectuosa coa actvidade desenvolvida e man-
ter as condicións de hixiene adecuadas.
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De  non  cumprir  o  anterior  non  se  permitrá  a  entrada  na  aula/taller.
Co motvo de identfcación e de respecto á actvidade de aula, o alumnado levará a cabeza descuberta
dentro das clases, salvo en caso de enfermidade ou malestar fsico. 

As normas ao respecto de cada departamento recolleranse nas respectvas programacións dos
distntos departamentos.

LINGUAXE:

É  obrigatorio  respectar  no  trato  a  todos  os  membros  da  comunidade  educatva.
Facer  un  uso  adecuado  da  linguaxe  en  función  das  situacións  nas  que  se  atope.
Non  utlizar  unha  linguaxe  sexista  nin  discriminatoria.
A reiteración de tacos e palabras malsoantes na clase considerarase conduta contraria ás normas. O
profesorado  poderá  abrir  un  parte  de  falta  de  orde.  
Nas clases non interromper o seu normal desenvolvemento, utlizar a linguaxe adecuada, e manter
unha postura corporal respectuosa.

TABACO:

Nos centros educatvos a prohibición de fumar é absoluta e non se contempla a excepción das
zonas ao aire libre que si se prevé para outros centros de traballo, xa que logo, queda terminantemen-
te prohibido fumar en todo o recinto, incluídos espazos ao aire libre e cubertos

O MÓBIL:

Prohíbese o uso de teléfonos móbiles e outros dispositvos electrónicos como mecanismo de
comunicación durante os períodos lectvos. Excepcionalmente, poderá autorizarse a súa  utlización
como ferramenta pedagóxica, defníndose claramente na aula a forma e condicións de utlización no
seu caso.

Como xa se indicou, o profesorado está facultado para requirir ao alumnado a entrega de cal-
quera obxecto que porte e que estea expresamente prohibido polas normas do centro, incluído o
móbil, tanto dentro do recinto escolar como durante a realización de actvidades complementarias
fóra do mesmo.

O requirimento obriga á alumna ou alumno requirido á inmediata entrega do obxecto, que será
retdo, coas debidas garantas, durante o resto da clase ou xornada, no seu caso. Quedará a disposi -
ción da nai ou pai ou da ttora ou ttor, se a alumna ou alumno que o porta fose menor de idade, ou da
propia alumna ou alumno, se fose maior de 18 anos, unha vez rematada a clase ou xornada escolar ou
a actvidade complementaria, segundo o caso, todo iso sen prexuízo das correccións disciplinarias que
puidesen corresponder.
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Se o alumno/a se nega a entregalo poderase abrir un parte de falta de orde.

USO DAS INSTALACIÓNS e EQUIPAMENTO: 

O alumnado respectará as normas específcas, en canto ao uso das aulas, instalacións e mate-
riais, fixadas por cada Departamento didáctico. Poden consultarse no NOF (Normas de Organización e
Funcionamento do CIFP).

Só poderá saír do recinto escolar durante os períodos de lecer o alumnado maior de idade. O
alumnado menor de idade só poderá abandonar o Centro durante a xornada escolar, ben previa auto-
rización escrita dos pais/nais/ttores legais ou ben acompañados por estes ou polas persoas nas que
estes deleguen. As consecuencias do incumprimento desta norma serán de exclusiva responsabilidade
do alumno/a e dos seus pais, nais ou ttores legais.

USO: Ha de facerse un uso adecuado das instalacións.

Nos períodos de lecer é obrigatorio deixar as instalacións e equipamentos segundo as instru-
cións do profesorado.  

Orde e limpeza e aforro enerxétco: ao fnalizar a clase  é importante recoller todo o material e
apagar as luces e os equipos, salvo que o profesor/a indique o contrario, para que na seguinte clase o
posto de traballo estea ordenado e limpo. En todo caso, é obrigatorio coidar a limpeza da aula, así
como velar polo aforro enerxétco.

O alumnado debe ser respectuoso co seu entorno,  mantendo a orde e limpeza, utlizando os
medios establecidos en cada caso: papeleiras, contedores, etc.

O alumno deberá facerse cargo do coidado das súas pertenzas.

De non seguir estas normas considerarase falta de orde. No caso  de que ademais o incumpri-
mento, intencionado ou por neglixencia, cause un dano, o alumnado está obrigado a reparalo.

APARCAMENTO:

Uso exclusivo do profesorado, PAS, persoal de servizos e persoas con autorización do equipo di-
rectvo, e alumnado con autorización do profesorado cando se realicen traballos sobre os seus propios
vehículos.

O incumprimento considérase como una falta de orde.

CAMBIOS DE CLASE e Períodos de leier:
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Non saír entre as clases, salvo que se estableza o contrario nas normas de cada departamento.

Só poderá saír do recinto escolar durante os períodos de lecer o alumnado maior de idade. O
alumnado menor de idade só poderá abandonar o Centro durante a xornada escolar, ben previa auto-
rización escrita dos pais/nais/ttores legais ou ben acompañados por estes ou polas persoas nas que
estes deleguen. As consecuencias do incumprimento desta norma serán de exclusiva responsabilidade
do alumno/a e dos seus pais, nais ou ttores legais.

ZONAS COMÚNS

a) Entradas e saídas

As entradas e saídas das aulas e os talleres están reguladas polo horario de actvidades lectvas
que teña cada grupo. Durante as entradas e saídas, os alumnos e alumnas deberán realizar os despra-
zamentos entre aulas con dilixencia, sen entorpecer o paso entre elas e sen provocar ruídos innecesa-
rios.

Non se poderá entrar nas aulas ata que o profesor ou profesora encargada da mesma abra a
porta e dea acceso para ela. O alumnado só poderá ausentarse da aula previa comunicación ao/á do-
cente.

Cando o alumnado entre na aula con atraso, o profesorado  afectado decidirá se  rexistrar dita
incidencia como falta de puntualidade ou asistencia, ou ben impedir a entrada á aula nesa sesión. 

b) Permaneniia nos iorredores

Durante as horas de clase, o alumnado non deberá permanecer nos corredores de acceso ás
aulas ou no vestbulo 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 vestbulo de entrada ao centro por ser
un lugar de acceso á conserxería, secretaría, administración e despacho de dirección, sala de profeso-
rado e biblioteca. Débese tratar de non obstaculizar o constante fuxo de xente que diariamente circu-
la por este espazo.

i) Aulas

O alumnado non poderá permanecer nas aulas en horario de recreo se non é acompañado por
un profesor ou profesora.

Ao rematar a sesión anterior ao recreo ou á saída do centro a profesora ou profesor que estea
na aula terá que asegurarse de pechar a porta de acceso á mesma con chave. Se é a últma sesión do
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día haberá de asegurarse tamén de que as cadeiras quedan levantadas para facilitar a limpeza da aula
polo persoal encargado da mesma.

As entradas realizaranse coa máxima puntualidade e dilixencia. Os desprazamentos entre aulas
faranse en orde e co máximo silencio posible para non molestar aos outros grupos.

d) Orde e limpeza nas aulas

Non está permitdo acceder ás aulas ou talleres con comida ou bebida. Do mesmo xeito, non se
permite permanecer na aula mascando chicle.

Non está permitdo comer nin beber nos espazos interiores do Centro. Só estará permitdo nos
espazos habilitados expresamente.

          Tanto as cadeiras como as mesas de cada aula, deberán estar perfectamente limpas. Se algún
profesor ou profesora detectase que algunha mesa ou cadeira están pintadas, aparecen con chicles
pegados ou con algún desperfecto, 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 colectvamente, de for-
ma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e aos materiais do centro, incluídos os equipos in-
formátcos e o software, e aos bens doutros membros da comunidade educatva, ou a facerse cargo do
custo económico da súa reparación. Así mesmo, está obrigado a resttuír o subtraído ou, se non for
posible, a indemnizar o seu valor. As nais e pais ou as ttoras ou ttores legais serán responsables civís
nos termos previstos pola lexislación vixente.

4.3. Condutas contrarias á convivencia e a súa corrección

As anteriores condutas descritas poderán ser  cualifcadas como leves o graves,  conforme o
Decreto 8/15 (artgo 42 ou 38), e segundo o caso, levarán aparelladas unhas ou outras medidas de
corrección, establecéndose en cada caso a persoa responsable da súa adopción.

TIPIFICACIÓN

das Condutas iontrarias á Conviveniia

MEDIDAS

Eduiatvas de Correiiión

RESPONSABLES

da apliiaiión das
medidas iorreitora

LEVES (art. 42 Deireto 8/15)

PRESCRICIÓN:  AO  MES  da  súa
iomisión

Art.43 Art. 44
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a)  As  condutas  tpifcadas  como
agresión,  inxuria  ou opensa na alínea
a), os aitos de disiriminaiión da alínea
b), os actos de indisiiplina da alínea c),
os  danos da  alínea  g),  os  actos
inxustíiados da  alínea  h)  e  as
actuacións  prexudiiiais descritas  na
alínea i) do artgo 38 que non alcancen
a  gravidade  requirida  no  devandito
precepto. 

b) Portar calquera obxecto, substancia
ou  produto  expresamente  prohibido
polas normas do centro perigoso para
a  saúde  ou  a  integridade  persoal  do
alumnado ou dos demais membros da
comunidade  educatva  ou  que
perturbe  o  normal  desenvolvemento
das  actvidades  docentes,
complementarias  ou  extraescolares,
cando  non  consttúa  conduta
gravemente  prexudicial  para  a
convivencia de acordo coa alínea j) do
artgo 38.

c) A inasistencia inxustfcada a clase e
as  faltas  reiteradas  de  puntualidade,
nos termos establecidos polas normas
de convivencia de cada centro docente.

d) A reiterada asistencia ao centro sen
o material e equipamento preciso para
partcipar  actvamente  no
desenvolvemento das clases. 

• Amoestación  privada  ou
por escrito.

(P/T/XE)

• Comparecencia  inmediata
ante a persoa que ocupe a
xefatura  de  estudos  ou
persoa que exerza funcións
equivalentes  nos  centros
concertados. (P/T)

• Realización  de  traballos
específcos  en  horario
lectvo. (P/T/XE)

d) Realización, en horario
non  lectvo,  de  tarefas  que
contribúan  á  mellora  e  ao
desenvolvemento  das
actvidades do centro.

(T/XE)

e)  Suspensión  do  dereito  a
partcipar  nas  actvidades
extraescolares  ou
complementarias  do  centro
por  un período de ata  dúas
semanas. 

(XE)

f)  Cambio  de  grupo  por
un  período  de  ata  unha
semana.

(XE)

g)  Suspensión do dereito
de asistencia a determinadas

PROFESOR/A, pode
adoptar  as
medidas: a, b, i.

(Oído  alumno/a,  e
informando  a
Xefatura  de
Estudos)

TITOR/A: a, b, i, d.

(Oído  alumno/a,  e
informando  a
Xefatura  de
Estudos)

XEFE/A ESTUDOS:

a, i, d, e, p

(Oído  alumno/a,
profesor ou ttor)

DIRECTOR/A: g, h

Oído  alumno/a  e
profesor/ttor

+

Comuniiaiión,
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e)  As  demais  condutas  que  se
tpifquen  como  tales  nas  normas  de
convivencia de cada centro docente.

clases por un período de ata
tres  días  lectvos.  Durante  o
tempo  que  dure  a
suspensión,  o  alumnado
deberá realizar os deberes ou
traballos  que se  determinen
para evitar a interrupción no
proceso formatvo. 

(DIRECTOR/A)

h)  Suspensión  temporal
do  dereito  de  asistencia  ao
centro por un período de ata
tres  días  lectvos.  Durante  o
tempo  que  dure  a
suspensión,  o  alumnado
deberá realizar os deberes ou
traballos  que se  determinen
para evitar a interrupción no
proceso formatvo.

(DIRECTOR)

previa a  facela
efectva, a:

Pais/ttores  legais
do alumno/a

+

Comisión
Convivencia

GRAVES  (art.  38  Decreto
8/15)

PRESCRICIÓN:  Aos  4
MESES da súa comisión

Art.39 Art.41

Art. 38.1

a) As agresións fsicas ou psíquicas, as
inxurias  e  as  ofensas  graves,  as
ameazas  e  as  coaccións  contra  os
demais  membros  da  comunidade
educatva.

a)  Realización,  dentro  ou  fóra  do
horario  lectvo,  de  tarefas  que
contribúan  á  mellora  e  ao
desenvolvemento  das  actvidades
do centro. 

b)  Suspensión  do  dereito  a

A DIRECCIÓN,  por
proposta  do
instrutor/a.

Se  a  Dirección
observa un cambio
positvo  de
conduta/acttude,
pode  permitr  a
reincorporación  ás
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b)  Os  actos  de  discriminación  grave
contra  membros  da  comunidade
educatva  por  razón  de  nacemento,
raza,  sexo,  orientación  e  identdade
sexual,  capacidade  económica,  nivel
social, conviccións polítcas, morais ou
relixiosas,  discapacidades  fsicas,
sensoriais  ou  psíquicas,  ou  calquera
outra  condición  ou  circunstancia
persoal ou social.

c) Os actos individuais ou colectvos de
desafo á autoridade do profesorado e
ao  persoal  de  administración  e  de
servizos  que  consttúan  unha
indisciplina grave.

d)  A  gravación,  manipulación  ou
difusión por calquera medio de imaxes
ou informacións que atenten contra o
dereito á honra, a dignidade da persoa,
a  intmidade  persoal  e  familiar  e  a
propia imaxe dos demais membros da
comunidade educatva.

e) As actuacións que consttúan acoso
escolar  consonte  o  establecido  polo
artgo 28 da Lei 4/2011. 

f) A suplantación de personalidade en
actos da vida docente e a falsifcación,
alteración  ou  subtracción  de
documentos académicos. 

g) Os danos graves causados de forma
intencionada ou por neglixencia grave

partcipar  nas  actvidades
extraescolares  ou  complementarias
do centro por un período de entre
dúas semanas e un mes. 

c) Cambio de grupo. 

d)  Suspensión  do  dereito  de
asistencia a determinadas clases por
un  período  de  entre  catro  días
lectvos 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 formatvo. 

e)  Suspensión  temporal  do  dereito
de  asistencia  ao  centro  por  un
período de entre catro días lectvos
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
formatvo. 

f) Cambio de centro (art. 40)

clases/Centro  (sen
ter  que  cumprir
todo  o  tempo  de
suspensión),
deixando
constancia  por
escrito   no
expediente  das
causas ou motvos.
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ás  instalacións  e  aos  materiais  dos
centros  docentes,  incluídos  os
equipamentos  informátcos  e  o
software,  ou  aos  bens  doutros
membros da comunidade educatva ou
de  terceiros,  así  como  a  súa
subtracción. 

h)  Os  actos  inxustfcados  que
perturben  gravemente  o  normal
desenvolvemento  das  actvidades  do
centro,  incluídas  as  de  carácter
complementario e extraescolar. 

i)  As  actuacións  gravemente
prexudiciais para a saúde e integridade
persoal  dos  membros da comunidade
educatva do centro ou a incitación a
elas.

j)  Portar  calquera  obxecto,  substancia
ou produto gravemente perigoso para
a  saúde  ou  integridade  persoal  de
calquera  membro  da  comunidade
educatva.  En  todo  caso,  reputarase
indisciplina  grave  a  resistencia  ou
negatva a entregar os obxectos a que
se refre o punto terceiro do artgo 11
da Lei  4/2011 cando é requirido para
iso polo profesorado.* 

k)  A  reiteración,  nun  mesmo  curso
escolar, de condutas leves contrarias á
convivencia.

l)  O  incumprimento  das  sancións
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impostas.
Art. 38.2:

Aquelas  iondutas que atenten iontra
a dignidade persoal doutros membros
da  comunidade  educatva  que  teñan
como  orixe  ou  consecuencia  unha
disiriminaiión  ou  aioso baseado  no
xénero,  orientación  ou  identdade
sexual,  ou  unha  orixe  racial,  étnica,
relixiosa,  de  crenzas  ou  de
discapacidade,  ou  que  se  realicen
contra  o  alumnado  máis  vulnerable
polas  súas  característcas  persoais,
sociais  ou  educatvas,  terán  a
cualifcación  de  condutas  gravemente
prexudiciais e levarán asociadas como
medidas  correctoras  as  establecidas
nas alíneas e) ou f) do punto primeiro
deste artgo.

e)  Suspensión  temporal  do  dereito
de  asistencia  ao  centro  por  un
período de entre catro días lectvos
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
formatvo. 

f) Cambio de centro (art. 40) *

* Art. 40 A proposta de cambio de centro:

-Terá carácter excepcional

-A proposta de cambio de centro poderá supor o cambio de réxime, de modalidade ou de
materia. 

-Cando  a  persoa  instrutora  propoña  esta  medida,  a  Dirección  deberá  comprobar  que  se
cumpren os requisitos anteriores e, logo da comprobación, comunicará inmediatamente a proposta á
xefatura territorial correspondente, con achega do expediente. 

-É necesaria a autorización da xefatura territorial (logo de analizar o caso e tendo en conta o
informe  da  Inspección  Educatva,  autorizará,  de  ser  o  caso,  mediante  resolución,  a  aplicación  da
medida correctora de cambio de centro). No caso de non ser autorizada a proposta, a dirección do
centro deberá modifcala e aplicar outras medidas correctoras.
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4.4. Iniumprimento das normas de ionviveniia.

1. Serán obxecto de corrección disciplinaria as condutas contrarias ás normas de convivencia re-
alizadas polo alumnado dentro do recinto escolar ou durante o desenvolvemento de actvidades com-
plementarias e extraescolares

2. Así mesmo, poderán corrixirse disciplinariamente as condutas do alumnado que, aínda que
realizadas fóra do recinto escolar, estean motvadas ou directamente relacionadas coa vida escolar e
afecten aos seus compañeiros ou compañeiras ou a outros membros da comunidade educatva e, en
partcular, as actuacións que consttúan acoso escolar.

As posibles condutas contrarias ás normas de convivencia realizadas mediante o uso de medios
electrónicos, telemátcos ou tecnolóxicos que teñan conexión coa actvidade escolar considéranse in-
cluídas.

O protocolo de actuación no caso de incumprimento destas normas pode consultarse no Plan de
Convivencia do CIFP e no NOF (Normas de Organización e Funcionamento do CIFP).

4.5. Responsabilidade e reparaiión de danos.

1. O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou colectvamente, de for -
ma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os
equipos informátcos e o software, e aos bens doutros membros da comunidade educatva, ou a facer-
se cargo do custo económico da súa reparación. Así mesmo, está obrigado a resttuír o substraído ou,
se non for posible, a indemnizar o seu valor.

2. Cando se incorra en condutas tpifcadas como agresión fsica 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.

3. Este réxime de responsabilidade e reparación de danos é compatble coas correccións discipli -
narias que, de ser o caso, correspondan.

4.6. Proiedemento de iorreiiión.

O incumprimento das normas de convivencia será valorado antes da imposición da corrección
tendo presente a idade e as circunstancias persoais, familiares ou sociais do alumnado corrixido.
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Ningunha alumna ou alumno poderá ser privada/o do exercicio do seu dereito á educación nin,
para o caso da educación obrigatoria, do seu dereito á escolaridade.

Non poderán imporse correccións contrarias á integridade fsica e á dignidade persoal do alum-
nado.

Para o caso de alumnado menor de idade non emancipado/a, as persoas proxenitoras ou re-
presentantes legais deste deberán ter puntual información sobre as correccións de condutas que lles
afecten, nos termos previstos neste decreto e nas normas de organización e funcionamento do centro
educatvo en que estean escolarizado.

A corrección das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia do centro require a ins-
trución dun procedemento corrector e poderá realizarse mediante dous procedementos diferentes:
ioniiliado e iomún, elixindo un ou outro en función das característcas concretas da conduta que se
vai corrixir. Será a Dirección do Centro a que de decida cal se vai a seguir en cada caso, logo da recolli -
da da necesaria información, xa que para poder aplicar o procedemento conciliado ten que darse
unha serie de requisitos: recoñecemento da gravidade e disposición a reparar, e  si hai afectados que
amosen a súa conformidade.

5. Servizos do centro

5.1.Biblioteca

O CIFP A Xunqueira entende a súa biblioteca como un espazo de uso común que debe ser
respectado ao máximo por todos os membros da comunidade educatva por tratarse dun punto de
encontro de usuarios/as afcionados á lectura, alumnado que desexa estudar, alumnado que utliza os
equipos informátcos para a realización de traballos e tarefas das súas clases, etc.

Horario:  segundo dispoñibilidade do profesorado, de acordo co cadro horario localizado no
taboleiro de entrada á biblioteca.

Servizos que opreie: préstamo de libros, lectura en sala, acceso a internet e acceso a libros
dixitais. O alumnado tamén pode descargar libros dixitais a través do acceso aos códigos QR.

5.2. Cafetería

O horario da Cafetería do CIFP é o seguinte:

- 8:30 a 21:30 h de luns a venres, de setembro ao 30 de xuño. 

- Durante o mes de agosto permanecerá pechada.
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6. Calendario escolar

Orde do 20 de xuño de 2019 (DOG 28/06/2019)

DÍAS NON LECTIVOS de eleiiión polo Centro: 20 de marzo e 5 de decembro
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CONMEMORACIÓNS CONFORME AO CALENDARIO ESCOLAR 2019-2020.(ART. 8 Orde do 28 de xuño de 2019)
20 de novembro Día Universal da Infancia

25 de novembro Día Internacional contra a Iiolencia de Xénero

Do 2 ao 9 de decembro Consttución e Estatuto de Autonomía de Galicia.

3 de decembro Día Internacional das Persoas con Discapacidade

10 de decembro Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos

30 de xaneiro Día Escolar da non Iiolencia e da Paz.

8 de marzo Día Internacional da Muller Traballadora

15 de marzo Día Mundial dos Dereitos do Consumidor

Do 9 ao 13 de marzo Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase na aula con xornais.

7 de abril Día Mundial da Saúde

Entre o 20 e o 24 de abril Semana do Libro 

2 de maio Día Internacional contra o Acoso Escolar

9 de maio Día de Europa

Do 11 ao 15 de maio Semana das Letras Galegas

5 de xuño Día Mundial do Medio Ambiente
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7. Horario

A apertura do ientro durante o curso escolar, de mediados de setembro a xuño é de 8:30 a
23:00 horas  ininterrompidamente.  Durante o mes de xullo e a  primeira quincena do setembro,  o
centro só abre pola mañá de 9:00 a 14:00 horas. No mes de agosto o centro abrirá de 10:00 a 13:00
horas.

Horario de  Seiretaría: luns a venres de 09:00 a 14:00 horas, mércores de 17:00 a 21:00 horas.
Mes de xullo e primeira quincena de setembro: de luns a venres de 9:00  a 14.00 h. Durante o mes de
Agosto o CIFP permanecerá aberto no horario que a Dirección determine.

HORARIO CICLOS FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

CB CARPINTARÍA E MOBLE

1º curso Luns e Martes: 8:30 -15:00 h
Mércores, Xoves e Ienres : 8:30 – 14:00 h

2º curso Luns e Martes: 8:30 a 15:00 h
Mércores,  Xoves e Ienres: 9:30-15:00 h

CB ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

1º curso Luns e Martes: 8:30 -15:00 h
Mércores, Xoves e Ienres : 8:30 – 14:00 h

2º curso Luns e Martes: 8:30 a 15:00 h
Mércores,  Xoves e Ienres: 9:30-15:00 h

   CB ACTIVIDADES DOMÉSTICAS E LIMPEZA DE EDIFICIOS

1º curso De luns a xoves: 14.00-20.00 h
Ienres: 8:30 – 11:30 h

2º curso De luns a xoves: 14.00-20.00 h
Ienres: 8:30 – 11:30 h
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8. Información de interese

8.1.Finalidade da Formación Profesional Básica

 A propia da formación profesional. 

 Facilitar  a permanencia dos alumnado no sistema educatvo e ofrecerlles maiores
posibilidades para o seu desenvolvemento persoal e profesional.

 Alcanzar e desenvolver as competencias da  aprendizaxe  permanente ao longo da
vida para proseguir estudos de ensinanza secundaria  postobrigatoria ou facilitar a
súa transición cara á vida actva.

Cada perfl profesional de FPB incluirá polo menos unha iualiíiaiión propesional completa de 
nivel 1 do Catálogo Nacional das Cualifcacións Profesionais.

8.2.Estrutura dos Programas de Formación Profesional Básica

DURACIÓN 2000 HORAS (DOUS CURSOS)

ORGANIZACIÓN

Módulos asoiiados aos bloques iomún

*Comuniiaiión e Soiiedade I e II
( Lingua galega, lingua castelá, ciencias sociais e lingua 
estranxeira)
*Cieniias apliiadas I e II
( Matemátcas aplicadas e Ciencias aplicadas)

Módulos asoiiados a unidades de iompeteniia

Módulo de pormaiión en ientros de traballo (FCT)

8.3.Distribución de módulos.

Distribuiión semanal 1º curso 2º curso

Módulos Horas Sesións Horas Sesións

Comunicación e Sociedade 6 7 5 6

Ciencias aplicadas 5 6 6 7

Asociados a unidades de 
competencia

15 18 15 18

Titoría 1 1 1 1
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Total 27 32 27 32

8.4.Avaliación e promoción.

A  avaliaiión realízase por módulos.  Para cada módulo hai  dúas convocatorias anuais:  en 1º,
xuño e setembro; en 2º, abril e xuño.

Cada curso pode repetrse unha vez e, excepcionalmente, un dos cursos unha segunda vez, con
informe favorable do equipo docente.

O módulo de FCT só ten dúas convocatorias e avalíase logo de aprobar os módulos profesionais
asociados  a unidades de competencia.

AVALIACIÓNS

1º CURSO 1ª Avaliación:  20/12/2019

2ª Avaliación:  25/03/2020

3ª Avaliación : 12/06/2020

Avaliación fnal- Xuño (remate de curso): 19/06/2020. Entrega notas: 25/06/2020

Avaliación fnal extraordinaria- setembro

2º CURSO 1ª Avaliación: 20/12/2019

2ª Avaliación e  Avaliación fnal de módulos (previa á FCT): 03/04/2020

Avaliación fnal de ciclo- Xuño (remate de curso): 19/06/2020. 
Entrega notas: 25/06/2020

Promoiión de 1º a 2º 

Con todo o aprobado ou cando os módulos asociados a unidades de competencia pendentes non superen
o 20% do horario semanal e se superase o módulo de Comunicación e sociedade I ou o módulo de Ciencias
aplicadas I.

    Aplicación dos criterios de promoción nos ciclos ofertados no Centro:

Promoiión a 2º iurso

Eleitriiidade e Eleitróniia Todo aprobado
 Con  1  módulo  suspenso:  Ciencias  Aplicadas  I  ou

Comunicación e sociedade I

Carpintaría e moble  Todo aprobado
 Con  1  módulo  suspenso,  que  non  sexa

Operacións  básicas  de  mecanizado  de
madeira e derivados

 Con 2 módulos  suspensos (1  dos  asociados a
bloques  comúns  e  1  dos  asociados  a
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unidades  de  competencia,  que  non  sexa
Operacións básicas).

Aitvidades  doméstias  e
limpeza de ediíiios

 Todo aprobado
 Con 1 módulo suspenso, que non sexa Cociña

doméstca  ou  Mantemento  de  pezas  de
vestr  e roupa do fogar.

 Con 2 módulos  suspensos  (1  dos  asociados a
bloques  comúns  e  1  dos  asociados  a
unidades  de  competencia,  que  non  sexa
Cociña doméstca).

         Os módulos pendentes deberán recuperarse no curso seguinte.

Alumnado repetdor de 1º iurso

O alumnado que non promocione a segundo deberá repetr 1º curso completo. Cursará os
módulos aprobados coa fnalidade de subir nota.

Avaliaiión no segundo iurso

Na avaliaiión ínal de módulos (previa á FCT, no mes de abril) avaliaranse os módulos de 2º
curso e os módulos pendentes de 1º curso e proporase ao alumnado para a FCT.

O alumnado que non acceda á FCT poderá recuperar os módulos suspensos de 2º e/ou os
módulos pendentes de 1º nese período.

Na  avaliaiión ínal de iiilo (xuño), realizarase a proposta de ttulo para os alumnos/as que
teñan todos os módulos aprobados do ciclo. 

O alumnado que despois  da  avaliación  fnal  de  ciclo  teña pendente exclusivamente a  FCT
poderá realizala en calquera dos períodos extraordinarios (de setembro a decembro, de xaneiro a
marzo ou de abril a xuño, do curso seguinte). 

Alumnado repetdor de 2º iurso

Só deberá cursar os módulos pendentes de 2º e, de ser o caso, os de 1º. Non se repite curso
completo.

8.5.Anulacións, baixas, renuncias e perda do dereito a avaliación continua.

Baixa de oíiio, renuniia e anulaiión de matríiula

 Alumnado en idade de escolarización obrigatoria (15 anos  ): aplicarase soamente  por petción da
persoa interesada:
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a) A renuniia á matriiula no caso de doenza prolongada de carácter fsico ou psíquico do
alumno ou alumna, que lle impida a realización do ciclo formatvo

b) A  anulaiión da matríiula na primeira semana de actvidades lectvas. A praza vacante
será cuberta polo alumnado en lista de espera, ata completar a cota asignada ao grupo.

  De serlle concedida a renuncia ou a anulación de matrícula, a xefatura territorial autorizará a súa
incorporación ao curso que corresponda da ESO para contnuar os seus estudos.

 Alumnado de 16 anos ou máis  : 

        Aplicarase o establecido con carácter xeral para os ciclos.

Anulaiión da matríiula

Cando un alumno/a palte de porma inxustíiada a clase os primeiros 5 días de clase recibirá unha
comunicación do centro requirindo a súa inmediata incorporación nun prazo máximo de 3 días
dende a recepción da notfcación.

Se non se produce a iniorporaiión no prazo de 3 días procederase a anulación da matrícula

Anulaiión voluntaria de matrícula O  alumnado  poderá  solicitar  de  xeito  voluntario  a
anulación  da  matrícula  cunha  antelación  mínima  de
unha semana ao remate do período de matrícula.

Non ionsume ionvoiatoria

Baixa de oíiio

Cando  un  alumno/a  acumule  un  nº  de  paltas  inxustíiadas  superior  a  15  días  leitvos
conseiutvos ou 25 desiontnuos causará baixa de ofcio

Aperiibimento previo cando acumule paltas de asisteniia inxustíiadas superior a 10 días

Consume convocatoria

Non conleva reserva de praza para o vindeiro curso, será necesario un novo proceso de admisión

Renuniia á matríiula

Poderase solicitar renuncia, por unha soa vez, a totalidade dos módulos (réxime ordinario)
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Ciriunstaniias que permiten xustfcar a solicitude de renuncia:
• Doenza prolongada de carácter fsico ou psíquico, tanto do alumno ou da alumna como

de familiares ata o segundo grao de consanguinidade ou afnidade.
• Incorporación a un posto de traballo mediante un contrato de duración superior a dous

meses, nun horario incompatble coas ensinanzas do ciclo.
• Obrigas de tpo familiar ou persoal que impidan a normal dedicación ao estudo.

Precisa xusticación documental

Non se reserva praza para o curso seguinte. Necesario un novo proceso de admisión

Prazo de soliiitude: 
• Antelación mínima de dous meses á avaliación fnal de módulos (1º curso) 
• Dous meses antes da data prevista para o inicio da FCT (2º curso)

Menores de idade: solicitude asinada por calquera dos representantes legais ou por ambos no
caso de separación ou divorcio

Renuniia á ionvoiatoria (16 anos ou máis)

Poderán renunciar á avaliación e á cualifcación nalgunha das convocatorias establecidas para
cada curso cando se dea algunha das circunstancias de renuncia.

Solicitar cunha antelación mínima de 2 meses á avaliación fnal na que teña efecto a convocatoria

Perda do dereito á avaliaiión iontnua

Alumnado en idade de escolarización obrigatoria (15 anos  )  : non se aplica a perda do dereito á
avaliación contnua nun determinado módulo.

Alumnado de 16 anos ou máis

Aplicarase o establecido con carácter xeral para os ciclos.

A perda do dereito á avaliación contnua nun módulo terá lugar cando o número de paltas
represente o 10% da súa duraiión total.

Para a xustfcación das faltas o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais
do alumno/a, de acordo co establecido no NOF.

O alumno/a recibirá  un  aperiibimento  previo cando  o  número de  faltas  inxustfcadas
superen o 6%.

O alumnado que perdera a avaliación contnua terá dereito a unha proba extraordinaria,
previa á avaliación fnal de módulos.
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8.6.Validacións.

Comunicación e sociedade I e II 
Ciencias aplicadas  I  e II 

Entre calquera ttulo  profesional  básico. 

Módulos profesionais con diferentes códigos
e idéntca denominación.

Ialidan entre diferentes ciclos

Módulo obrigatorio do PCPI:
   Ámbito de comunicación e  ámbito social
   + Lingua  estranxeira  
 

Comunicación  e sociedade I

 Módulo obrigatorio do PCPI: 
       Ámbito cientfco-tecnolóxico 

Ciencias  aplicadas I

*Prazo de solicitude de validacións: 20 días dende o inicio das clases. 

8.7. Título da FP Básica e os seus efectos.

O alumnado que supere un Ciclo de Formación Profesional Básica obterá o Título propesional
básiio correspondente as ensinanzas cursadas.

O ttulo profesional básico permitrá:

 Aiieso a iiilos pormatvos de Grao Medio. Cada ttulo terá preferencia na admisión a
determinados Ciclos Medios de FP.

 Obter o Graduado na ESO. sempre que o equipo docente considere que ten acadados
os obxectvos e adquiridas as competencias da ESO.

 No caso de non obter o ttulo, a iertíiaiión aiadémiia dos módulos superados  terá
efectos académicos e de acreditación das competencias profesionais.

 Certíiaiión das función de nivel básiio de preveniión de risios laborais.

O ttulo de FP Básica ten os  mesmos epeitos laborais que o Graduado en ESO para o acceso a
empregos públicos e privados.

8.8. Normativa de referencia.
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• DECRETO 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos especíicos da
formación profesional  básica  das  ensinanzas  de formación profesional  do sistema
educatvo  en  Galicia  e  se  establecen  vinte  e  un  currículos  de  ttulos  profesionais
básicos.

• 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.

• Resolución  do  26  de  xullo  de  2019,  da  Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación
Profesional  e  Innovación  Educatva,  pola  que  se  ditan  instrucións  para  o
desenvolvemento  dos  ciclos  formatvos  de  formación  profesional  do  sistema
educatvo no curso 2019-2020.

• 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.

• Decreto 77/2011 do 7 de abril,  polo que se establece o ROC dos CIFP. Artgo 40.2
funcións do ttor/ttora.

8.9. Bolsas

- Bolsas MECD

Soliiitude

Faise por internet https://sede.educacion.gob.es, no apartado “Trámites y Servicios” ou 
directamente no seguinte enlace https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/formacion-
profesional.html

Requisitos aiadémiios -iiilos grao básiio 

• Quedar matriculado do curso completo. 
• Non repetr no curso actual. Os repetdores deberán aprobar todos os módulos.

Requisitos económicos

Prazo de soliiitude: ata o 1 de outubro

Pódese obter máis información sobre requisitos, contas, documentación a presentar, etc. na
páxina www.mecd.gob.es
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- Axudas individualizadas para transporte 

Soliiitude

Preséntase en papel no centro educatvo

Requisitos aiadémiios -iiilos grao básiio 

• Matrícula en FP Básica
• Idade: 15 ou 16 anos cumplidos no ano natural de inicio do 1º curso de FP Básica. 
• Distancia do domicilio ao Centro: superior a 2 Km

8.10. Formación en centros de traballo.

Os ciclos de FP Básica inclúen unha formación en centros de traballo de 320 horas, que se
avalía logo de aprobar os módulos asociados a unidades de competencia.

O equipo docente pode propor a realización da FCT a alumnado con módulos suspensos que
non sexan os asociados a unidades de competencia, é dicir,  Comunicación e Sociedade e Ciencias
aplicadas. Deberá asignarlle actvidades de recuperación e avaliaranse antes da avaliación fnal de
ciclo.

De  non  superarse,  se  non  ten  esgotadas  as  convocatorias,  poderá  repetlos  ou  solicitar  a
certfcación  dos  módulos  aprobados  e  unidades  de  competencia  asociadas  a  efectos  de  que  a
Consellería de Traballo lle expida un Certfcado de profesionalidade de nivel 1. 

8.11. Recursos informativos

No  CIFP  A  Xunqueira  dispoñemos  de  diferentes  medios  para  manter  informados  a  todos  os
membros da comunidade educatva.

• A páxina web do centro: http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira. 
• Portal de educación da Xunta de Galicia: http://www.edu.xunta.es/fp.  
• Nos taboleiros de anuncios do centro. 

• Calquera  outra  cuestón  poderes  consultar  no  propio  Departamento  de  Información  e
Orientación Profesional.

8.12. Programas internacionais.

O  CIFP leva  anos  partcipando en  programas  como intercambios  lingüístcos,  práctcas  en
empresas ou cursos de idiomas en diferentes países europeos. 
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Dende a Coordinación de Programas Internacionais informarase puntualmente das actvidades
previstas para o curso 2019-2020 e as condicións de partcipación do alumnado para cada unha delas.
Para  maior  información  contactar  coa  persoa  coordinadora  de  programas  internacionais  (ver
organigrama do centro).

O alumnado interesado en realizar a FCT no estranxeiro deberá comunicalo ao seu ttor/a á
maior brevidade a fn de poder coordinar os trámites precisos. 

8.13. FP+

A necesidade de ofrecer ao alumnado de FP formación "específca e práctca" sobre a creación
de empresas é o orixe de “FP PLUS” que consta de iatro liñas de aituaiión: 'FP Idea'  (ioniurso de
ideas  innovadoras  e  proxeitos  empresariais),  'FP Simula' (creación  dun proxecto  empresarial  no
Centro),  'FP Avanza' (seminario  de  pormaiión que  conta  experiencias  de  emprendedores),  'FP
Emprende' (axuda  na  posta  en  marcha  dos  proxectos  empresariais  do  alumnado,  para  o  que  se
crearán viveiros de empresas nos centros públicos de FP)

O noso CIFP conta cun  Viveiro de empresas,  sito  na planta baixa do edifcio principal.  Os
interesados/as  deben  poñerse  en  contacto  co  ttor/a  do  viveiro  ou  co  coordinador  /a  de
emprendemento (ver organigrama) ou co profesorado de FOL para coñecer o seu funcionamento e os
requisitos para poder ocupar un posto no mesmo.

8.14. Abalar

As comunicacións do CIFP co alumnado faranse, con carácter xeral, a través do espazo Abala, da
Xunta de Galicia. Para isto é necesario que a app “Abalar móbil” sexa descargada no móbil. 

O  alumnado  e  as  familias  que  descarguen abalarMóbil  van  a  poder  dispoñer  das  seguintes
funcionalidades: 

• Acceder aos datos persoais

• Consultar as cualifcacións

• Consultar e xustfcar as faltas de asistencia

• Consultar as faltas de conduta

• Solicitar unha cita de ttoría

• Consultar os datos do centro educatvo
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• Consultar os avisos ou notfcacións por parte do profesorado ou do centro educatvo.

• Consultar as  incidencias creadas polo profesorado

• Modifcar o idioma da aplicación

Instrucións para descarga de AbalarMóbil.

8.15. Actividades Complementarias a Formación (ACF)

As actvidades complementarias realizadas dentro do horario escolar e que non supoñan custe
algún teñen carácter obrigatorio para o alumnado. A non asistencia ás mesmas suporá a obriga dunha
falta de asistencia en cada un dos módulos que corresponda.

Para todas as saídas do centro educatvo recollerase o listado asinado do alumnado asistente
maior de idade, e recollerase a autorización dos pais ou ttores legais no caso do alumnado menor de
idade.

8.16. Reclamacións contra as cualificacións.

O alumnado terá dereito á reclamar só contra as cualifcacións que se adopten nas avaliacións
fnais. 

Isto é extensivo ás avaliacións parciais en que se propoña o acceso a realización do módulo de
FCT en período ordinario (Abril e Xuño).

Para reclamar contra estas cualifcacións seguirase o procedemento regulado no NOF (Normas
de Organización e Funcionamento) do CIFP, no seu artgo 22. Para presentar a reclamación deberá
utlizar o modelo establecido ao efecto e que pode tamén consultarse no NOF.

9. Normas en caso de evacuación

Protoiolo Xeral de Aituaiions

ACTUACIÓNS DE EMERXENCIA CON CARÁCTER XENERAL
Protoiolos de aituaiión ion iaráiter xeral para as situaiions de emerxeniia

En termos xerais, cando se produza un sinistro ou situación de emerxencia, débese seguir as
seguintes instrucións:
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1. Manter a calma e estendela aos demais, avisar mediante teléfono ou personal-
mente a Dirección de Emerxencias do Centro. Será esta quen mande chamar aos
Bombeiros, Policía ou Servizo de Ambulancias máis próximos.

2. Infundir a máis absoluta confanza e calma a todas cantas persoas teñamos arre-
dor.

3.  Impedir calquera situación de pánico.
4. Se ten que saír por unha escaleira por onde baixan outras persoas, incorpórese

pola zona preto da parede, e os que baixaban pola parede incorporaranse a par-
te central das escaleiras. Pouco a pouco a fla central vaiase incorporándose a
fla preto do pasamáns sin deter a marcha da fla. Se non fora posible este incor-
poración, as persoas da zona central apoiaranse nas persoas que van suxeitas ao
pasamáns.

5.  Non correr riscos inútles.

En caso de emerxencia, non perda tempo:
1. Se se saben aplicar primeiros auxilios, aplicar os coñecementos ao persoal afectado. Se

non se sabe aplicar os primeiros auxilios, chamar un servizo médico o a unha ambulan-
cia.

2. Ao comparecerse os grupos de actuación  Bombeiros, Ambulancias, Policía, seguir as
súas instrucións.

3. Seguir estritamente as indicacións proporcionadas polos servizos de axuda solicitados. 

PLANOS DE PERCORRIDOS DE EVACUACIÓN E ÁREAS DE CONFINAMENTO,  REFLECTINDO O
NÚMERO DE PERSOAS A EVACUAR OU CONFINAR POR ÁREAS SEGUNDO OS CRITERIOS FIXADOS NA
NORMATIVA VIXENTE.

Non se pode dar un número fxo de persoas a evacuar en cada edifcio, xa que varía co día e coa hora de 
clases. Poderíase dar un número en función das aulas, pero non todas están ocupadas.
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PLANO DO PUNTO DE ENCONTRO:
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