
EXTRACTO das 
NORMAS de FUNCIONAMENTO 
 
 
Este documento recolle algún aspectos de maior relevancia pública das Normas de 
Organización e Funcionamento da EOI de Santiago de Compostela no relativo ao 
alumando e á convivencia. 

6. Do alumnado 

6.1. Dereitos e deberes do alumnado 

Os dereitos e deberes do alumnado están recollidos no Artigo 7 da Lei 4/2011, do 30 
de  xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa (DOG 15/07/11)  

6.1.1.  Dereitos e deberes do alumnado oficial 

O alumnado oficial da EOI de Santiago ten dereito a: 

1. recibir a ensinanza segundo a programación do departamento didáctico 
2. elixir a un representante de grupo 
3. realizar as probas de avaliación que teñan lugar ao longo do ano académico no 

grupo no que está matriculado 
4. participar no goberno e administración da escola a través dos seus representantes 
5. participar nas actividades de promoción dos diferentes idiomas da escola.  
6. usar as instalacións da escola 
7. ser avaliado obxectivamente 
8. coñecer coa suficiente antelación a data e hora de realización das probas 
9. revisar os exames realizados dentro das horas que o departamento estableza para 

tal fin. 
10. reclamar contra a nota obtida nas probas no prazo legal establecido para tal fin. 
11. solicitar un cambio de grupo no caso seguindo as instrucións establecidas pola 

dirección da escola.  
12. constituir asociacións con fins culturais e recreativos e de defensa dos seus propios 

intereses. 
13. facer reunións con fin cultural, educativo ou lingüístico nas instalacións da escola, 

previa reserva do espazo precisado na xefatura de estudos da escola.  
14. non ser discriminado por motivo ningún.  

O alumnado oficial da escola ten a obriga de: 

1. incorporarse ás clases nos dez primeiros días lectivos, ou, poñerse en contacto co 
seu profesor/a, que lle indicará a maneira de xustificar a falta.  

2. asistir regularmente a clase. Faise un control de asistencia diario, e se o número de 
faltas sen xustificar é superior ao 20% das horas totais do curso, nos cursos básico 
1, intermedio 1, e avanzado 1 perderá o dereito á que se teña en conta a 
cualificación da proba de progreso.  

3. asistir a clase no grupo no que está matriculado  
4. gardar silencio nos corredores, especialmente en período de exames 
5. participar na vida e funcionamento do centro, asistindo e participando nas reunións 

convocadas polos representantes do alumnado, nos órganos de goberno e 
administración da escola. 

6. cumprir o seu horario e ser puntual ao entrar e sair da aula 
7. seguir as normas de uso das instalacións da escola 



8. non discriminar a ningún membro da comunidade educativa por mor da súa raza, 
sexo ou outra circunstancia persoal ou social.  

9. respectar os dereitos do resto do alumnado 
10. seguir as orientacións do profesorado respecto da súa aprendizaxe e respectar ao 

profesorado  
11. respectar o proxecto educativo de centro dacordo coa lexislación vixente.  

6.1.2. Dereitos e deberes do alumnado libre 

Son dereitos do alumnado libre da escola: 

1. realizar as probas de certificación nas que estean matriculados. 
2. coñecer coa suficiente antelación a data e hora de realización das probas 
3. revisar os exames realizados dentro das horas que o departamento estableza para 

tal fin. 
4. reclamar contra a nota obtida nas probas no prazo legal establecido para tal fin. 

Son obrigas do alumnado libre da escola: 

1. presentar o carné da escola ou o seu documento de identidade cando vaia realizar 
exames escritos e orais 

2. os puntos 7, 8, 9 e 10 que se citan para o alumnado oficial 

6.2. Delegados  de curso 

Os/as delegados/as son unha parte importante da comunidade escolar posto que, entre 
outras cousas, son os encargados de facer chegar as suxestións, queixas e, en xeral, o 
parecer dos seus compañeiros ao persoal docente e, a través deles, ao equipo directivo 
deste centro. Serven de canle de comunicación entre o seu grupo, a súa profesora ou o seu 
profesor e a dirección.  

No caso dunha queixa, suxestión ou reclamación, cómpre saber que o primeiro paso será 
que o delegado/a, en representación dos seus compañeiros, fale co profesor/a e lle faga 
saber as alegacións ou reclamacións que o grupo quere presentar.  Así mesmo, cómpre que 
os delegados/as representen ao seu grupo/s cando esas alegacións, suxestións ou 
reclamacións se fagan ao departamento, centro ou institución. 

O artigo 58 do ROC recolle as funcións do alumnado delegado de grupo.  

 

INSTRUCIÓNS PARA A ELECCIÓN DOS REPRESENTANTES DO ALUMNADO 

No prazo máximo de dous  meses dende o comezo do curso escolar levarase a cabo a 
elección de (sub)delegados/as nos grupos de alumnado oficial presencial.  

A mesa electoral estará formada por: o/a presidente/a é o/a profesor/a, o/a secretario/a é o/a 
alumno/a de máis idade, o/a vogal é o/a alumno/a de menor idade. 

Cando haxa máis de 1 candidato, débese reflectir este feito ao recoller o resultado das 
votacións.  É dicir, é preciso anotar todos os candidatos e o número de votos que recibe 
cada un. 

Se xa hai un/unha voluntario/a e este é candidato/a único/a, non é preciso realizar a 
votación. 

Se non hai ningún/ha candidato/a, débese reflectir este feito na acta, escribindo “non se 
presentou ningún/ha candidato/a”. 

As actas cubertas entréganse na xefatura de estudos. 

 



6.3. Xunta de representantes do alumnado 

A xunta de representantes do alumnado está formada polos delegados e delegadas do 
alumnado oficial matriculado na modalidade presencial dos distintos grupos da escola e das 
seccións, e polos representantes do alumnado no consello escolar. As súas funcións, forma 
de constitución e o seu funcionamento están recollidas no Título VI do Decreto 189/2010, do 
11 de novembro, polo que se establece o Regulamento orgánico das EOI galegas.  

Para facilitar a comunicación dos membros, o centro facilita unha conta de correo electrónico 
alumnado@eoisantiago.org e unha aula virtual no espazo Moodle. 

6.4. Faltas de asistencia  

O alumnado que non se incorpore ao curso nos primeiros 10 días lectivos sen xustificación 
documentada perderá a condición de alumno/a oficial e a escola poderá dispoñer da súa 
praza. Para non perder a praza, debe poñerse en contacto co seu profesor/a, que lle 
indicará a maneira de xustificar a falta. Pode consultar o enderezo electrónico de contacto 
do seu profesor/a no apartado do idioma correspondente da páxina web da escola: 
www.eoisantiago.org. 

O alumnado oficial presencial ten o deber de asistir regularmente a clase e non poderá 
superar un número de faltas sen xustificar superior ao 20% das horas totais do curso. De 
facelo, perderá o seu dereito á valoración da súa participación nas actividades lectivas e, 
nos cursos básico 1, intermedio 1 e avanzado 1 perderá o dereito a que se teña en conta a 
cualificación da proba de progreso. 

Son faltas xustificadas as que se producen por revisións ou baixas médicas, cambios de 
quenda no traballo, asistencia a convocatorias oficiais, etc., ou outras situacións similares 
xustificadas documentalmente. 

Se se supera o límite de faltas non xustificadas, non perde o dereito a examinarse. 

O alumnado pode consultar as súas faltas entrando na súa sesión de CentrosNet. 

6.5. Solicitude de certificados 

Para solicitar certificacións académicas estándar, o alumnado debe cubrir o formulario que 
lle entregan na secretaría o de centro. As solicitudes poden facerse tamén a través da 
páxina web da escola e da aplicación centrosNET. As certificacións solicitadas recóllense na 
secretaría do centro. Debe terse en conta que a tramitación destes documentos pode levar 
varios días, especialmente en períodos de matrícula ou exames. 

6.6. Alumnado menor de idade 

É moi importante que o profesorado teña conta de cantos menores de idade ten nos seus 
grupos, e de quen son. 

O profesorado debe comunicar a falta de asistencia de alumnos menores de idade no 
mesmo día, pois, no caso de sufriren calquera accidente, poderase incorrer en 
responsabilidade civil.  Para a comunicación de faltas deste alumnado, usarase o modelo 
feito para tal fin. Hai copias destas follas en cada aula para  cubrir os datos do/a alumno/a 
menor. Compre entregar  o impreso cuberto en conserxería o mesmo día no que se produce 
a falta. No caso da EOI de Santiago en Vite, as comunicacións das faltas dos menores 
arquivaranse na conserxaría. 

http://www.eoisantiago.org/


Os pais/nais/titores que non queiran que a falta do seu fillo lles sexa comunicada 
diariamente deberán asinar o impreso creado para tal fin. Estas follas asinadas deben 
entragalas en xefatura. 

O profesorado é o responsable de aceptar ou non a xustificación e de custodiar os 
xustificantes das faltas que lle presente o seu alumnado (menores e maiores de idade). 

Ademáis, o profesorado debe facerlle chegar aos pais/nais/titores do alumnado menor un 
impreso para que autoricen ou non a filmación dos seus/súas fillos/as menores de idade, 
segundo os artigos 1º ao 9º da Lei Orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro (BOE do 17), de 
protección xurídica do menor, de modificación do Código Civil e da Lei de Enxuizamento 
Civil e artigos 8º e 9º da Lei 3/1997, do 9 de xuño, galega da familia, da infancia e da 
adolescencia (DOG do 20). Unha vez recollido, entregarase á xefatura de estudos para a 
súa custodia. 

No caso de ausencias previstas do profesorado, é dicir, cando o profesorado avisa con 
tempo suficiente nos seus grupos e tamén en xefatura de maneira que se publica o aviso de 
cancelación de clases na páxina web da escola, NON SE AVISA TELEFÓNICAMENTE DA 
cancelación da clase aos pais/nais/titores do alumnado menor de idade.  

Dende a conserxería do centro chamarán aos pais/nais/titores do alumnado menor de idade 
SÓ NO CASO DE AUSENCIAS REALMENTE imprevistas do profesorado, isto é, cando o 
profesorado non avisou con anterioridade nos seus  grupos nen en xefatura de estudos (e 
polo tanto non houbo tempo de publicar o aviso na páxina web) de que clase ía ser 
cancelada. 

6.7. Asociación de alumnos e ex-alumnos 

A asociación de alumnos e ex-alumnos da EOI de Santiago está formada por alumnos ou 
antigos alumnos da EOI de Santiago, antigos alumnos de calquera EOI.  

A asociación ten como fin a formación permanente dos seus membros e a promoción 
cultural, educativa e lingüística a través da organización de actividades educativas, culturais 
e deportivas. 

6.8. Avaliación 

A avaliación dos niveis básico, intermedio e avanzado das ensinanzas de idiomas de réxime 
especial réxese pola Orde do 8 de setembro de 2008, modificada pola Orde do 19/04/2012. 

A Comisión de Coordinación Pedagóxica, recollendo as suxestións dos diferentes 
departamentos, fixará o calendario de probas finais, agás no caso das probas unificadas, 
fixadas directamente pola Consellería. 

A información resumida relativa á avaliación (criterios de avaliación, estrutura, 
administración das probas e baremos de corrección empregados) deberá ser pública para o 
alumnado. Non só se comunicará oralmente, senón que deberá estar exposta na cortiza da 
aula. 

6.8.1. Publicación de convocatorias de exames 

É preciso que as convocatorias indiquen con claridade o tipo de proba (oficial/libre), curso ou 
nivel, aula ou aulas (no caso de que haxa máis de unha, haberá que indicar cal vai ser a 
distribución do alumnado: por orde alfabética, por nome do profesorado, etc.). Para manter a 
homoxeneidade entre departamentos e dentro do mesmo departamento, deberase usar os 
modelos de documentos dispoñíbeis no cartafol de Recursos Compartidos > Modelos de 
documentos. 



As convocatorias das probas colocaranse na cristaleira da entrada e tamén en pdf na web 
(apartado calendario de exames/exames: convocatorias). 

6.8.2. Publicación de notas e actas 

Por cuestións organizativas e de protección de datos persoais non se publicarán na 
cristaleira os resultados das notas parciais nin finais do alumnado oficial presencial nin do 
alumnado libre.  Para iso está o programa de publicación de notas na internet CentrosNET, 
ao que se accede mediante a icona CentrosNET da web www.eoisantiago.org. Esta 
aplicación ten a vantaxe para o profesorado de que pode cargar as notas do alumnado en 
liña, para o alumnado de que as pode consultar por internet de inmediato, e para o centro de 
que as notas se poden descargar desde esta aplicación á bases de datos do centro, co cal a 
edición de actas pode ser inmediata. CentrosNET permite tamén a matrícula directa do 
alumnado oficial. 

Para entrar en CentrosNET, o profesorado ten unha clave que lle é facilitada pola xefatura 
de estudos e o alumnado ten que coñecer o seu número de expediente. É preciso lembrarlle 
ao alumnado a importancia de saber o seu número de expediente. 

Para o profesorado, e aínda que o programa é bastante intuitivo, é recomendábel 
familiarizarse con el antes da época de exames porque cando teñamos que cargar as notas, 
todos temos présa e estamos moi ocupados (incluídos os programadores cos que só nos 
podemos poñer en contacto por teléfono). 

A través de CentrosNET, o profesorado ten acceso tamén ás súas listaxes de clase, 
incluíndo os datos de contacto (teléfono e correo electrónico) do seu alumnado. 

É preciso seguir estritamente as instrucións que remita a xefatura de estudos en cada 
momento, no que se refire á introdución de notas en CentrosNET. Non seguir estas 
instrucións pode causar serios problemas cando se imprimen as actas ou outros problemas, 
aínda máis graves, no período de matrícula. É necesario ler con atención todos os correos 
electrónicos que envíe a xefatura de estudos e resolver con antelación calquera dúbida que 
poida xurdir. 

Cada sección ten un acceso a CentrosNET independente: lembrade avisar o alumnado. 

As convocatorias de That’s English deberanse publicar na web da escola e máis cristaleira 
da entrada. 

As notas de That’s English non se publican nin na web nin na cristaleira da escola. A persoa 
coordinadora envía as notas ao centro de apoio titorial na Coruña, e o alumnado do 
programa pode consultalas da maneira que este determine. 

Os resultados da proba de clasificación publícanse na páxina web da escola e máis na 
cristaleira de entrada. Estes resultados só inclúen o número do documento de identidade 
das persoas candidatas e non o seu nome.  

6.8.3. Dereitos do alummnado a unha avaliación obxectiva do seu rendemento académico 

Unha vez publicadas as notas de exames en xuño e setembro, é preciso establecer uns días 
e horas no calendario oficial para atender as solicitudes de revisión de exames. 

Isto non exime ao profesorado de atender aqueles alumnos que, por algún motivo 
xustificado, non puidesen vir durante as horas dispostas a tal efecto e queiran solicitar unha 
cita para revisar o exame co seu profesor ou profesora; para iso, o alumnado ten á súa 
disposición uns impresos na conserxaría. 

http://www.eoisantiago.org/


Lémbrase que unha solicitude de revisión de exame non é o mesmo que unha 
reclamación. 

No caso de o alumno ou alumna non quedar conforme despois de revisar o exame, pode 
presentar unha reclamación seguindo a Orde do 8 de setembro de 2008 pola que se regula 
a avaliación e cualificación do alumnado.  Esta orde, no artigo 7º, establece o procedemento 
para a tramitación das reclamacións: 

7.1. “O profesorado facilitará ao seu alumnado a revisión da proba parcial de progreso e da 
proba final de promoción informándoo dos obxectivos acadados. 

7.2. O alumnado de todos os réximes e modalidades que estea en desacordo coa súa 
cualificación nas probas finais de promoción e terminais de certificación poderá presentar 
unha reclamación perante a dirección da escola oficial de idiomas no prazo de dous días 
hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da mesma. 

7.3. A reclamación terá que estar baseada nalgún dos seguintes aspectos: 

a)   Inadecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación da proba aos 
establecidos no currículo oficial e na programación didáctica do departamento 
correspondente. 

b)   Incorrecta aplicación dos procedementos e instrumentos de avaliación e/ou dos 
criterios de cualificación establecidos para estas probas. 

7.4. A dirección da escola resolverá nos dous días hábiles seguintes á presentación da 
reclamación ratificando ou rectificando a cualificación. Para iso, solicitará do departamento o 
correspondente informe e informará por escrito ao alumnado implicado da resolución 
adoptada. 

7.5. De continuar o desacordo coa cualificación, o alumnado ou o seu representante legal, 
no caso de menores de 18 anos, poderá interpoñer recurso de alzada perante a delegación 
provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria contra a resolución da 
dirección da escola nun prazo de dous días hábiles a partir do día seguinte ao da súa 
recepción. 

7.6. De producirse o recurso de alzada, o servizo provincial de inspección educativa 
solicitará á escola os seguintes documentos: 

a Reclamación do alumno ou alumna. 
b Informe do departamento didáctico e a resolución da dirección. 
c Informe do profesorado responsable da avaliación. 
d Proba ou probas contra as que se recorre e calquera outra documentación adicional 

que se considere pertinente. 

7.7. No suposto de que o recurso de alzada se tramitase a través da dirección da escola 
oficial de idiomas, esta tramitará a reclamación acompañada dos documentos sinalados no 
punto anterior nun prazo non superior a 48 horas. 

7.8. A inspección educativa poderá solicitar a intervención de especialistas no idioma 
obxecto de reclamación para elaborar o informe correspondente sobre os aspectos 
recollidos no número 3 deste artigo e sobre o cumprimento do establecido nesta orde por 
parte dos órganos competentes. 

7.9. Visto o informe da inspección educativa, a delegación provincial resolverá no prazo dun 
mes a partir da presentación do recurso, poñendo esta resolución fin á vía administrativa.” 

 



8. Das normas de convivencia 

Véxase plan de convivencia (en elaboración). 

Para calquera queixa ou reclamación que queira facer o alumnado e que non teña que ver 
cos seus resultados académicos, a dirección desta EOI considerou importante establecer un 
protocolo de actuación para estes casos. 

1 O alumnado deberá falar co seu profesor ou profesora persoalmente ou a través dos 
seus representantes na aula para intentar resolver o problema. 

2 Se o problema non se resolvese, falaría co xefe ou xefa do departamento en 
cuestión. 

3 Se persiste o desacordo, o alumnado deberá acudir á xefatura de estudos. 
4 Por último, se o cre conveniente, pode acudir á Dirección. 

Este protocolo axudará a que se resolvan os desacordos con máis axilidade. 

 


