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CAPÍTULO I 
 

INFORMACIÓN XERAL SOBRE AS ESCOLAS OFICIAIS DE 
IDIOMAS  

 
Art. 1. Marco legal 
Referencias lexislativas nas que se enmarca o seguinte RRI e ás que pretende servir de 
apoio e complemento:  
 

• LOE:  Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.  Art. 59, 60 e 61; título V, 
capítulo II. 

• Lei 29/1981,de 24 de xuño, de clasificación das Escolas de Idiomas. 
• Lei 30/1992 do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas 

e do Procedemento Administrativo Común. Art. 24.1.a). 
• Real Decreto 732/1995, do 5 de maio, polo que se establecen os dereitos e 

deberes dos alumnos e as normas de convivencia nos centros. Título IV, capítulos 
I, II e III (sección 1ª até punto 2 do artigo 53).  

• Decreto 324/1996, polo que se aproba o regulamento orgánico dos institutos de 
educación secundaria. Título VII, Art. 99, 100 e 101. 

• Orde 1 de agosto 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do 
Decreto 324/1996. 

• Circular 9/2004 pola que se regula o procedemento de admisión e avaliación do 
alumnado nas Escolas Oficiais de Idiomas. 

• Circular 10/2004 sobre a organización e funcionamento das Escolas Oficiais de 
idiomas. 

• Circular 5/2009 pola que se ditan instrucións sobre o procedemento de admisión e 
matrícula e  organización académica nas Escolas Oficiais de Idiomas. 

• Orde do 8 de setembro de 2008 pola que se regula a avaliación e cualificación do 
alumnado que cursa as ensinanzas nas EEOOII. 

 
O ámbito  de aplicación deste RRI abarca tanto a EOI de Ourense coma as súas seccións 
delegadas do Barco de Valdeorras, do Carballiño e de Verín. 
Os profesores e alumnos das seccións deberán  respectar ademais, os Regulamentos de 
Réxime Interno e as características particulares dos centros que os acollen (recursos 
humanos, horarios, aulas asignadas, fotocopias, recursos materiais, uso do teléfono, fax, 
etc.) 
 

 
Art. 2. Natureza e obxectivo 
A Escola Oficial de Idiomas de Ourense é un centro docente de carácter público cuxas 
ensinanzas teñen a consideración de especializadas segundo o disposto no artigo 1º da 
Lei 29/1981 de 24 de xuño. 
Estas ensinanzas irán encamiñadas a proporcionar aos alumnos o coñecemento da lingua 
elixida nas destrezas comunicativas: comprensión oral e escrita, e expresión oral e 
escrita. 
Segundo o disposto pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación sobre 
organización das ensinanzas de idiomas, esta ensinanza impartirase en tres niveis: 
básico, intermedio e avanzado, de dous anos cada un, no caso dos idiomas impartidos 
nesta EOI, e ao final dos cales e superadas as probas oportunas se obterán as 
respectivas certificacións académicas. 
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Art. 3. Acceso ás EE.OO.II.  
Para acceder a estas ensinanzas será requisito imprescindible ter 16 anos cumpridos no 
ano en que se comecen os estudos. Poderán acceder así mesmo os maiores de 14 años 
para seguir as ensinanzas dun idioma distinto ao cursado como primeiro idioma na 
educación secundaria obrigatoria.  

 
Art. 4. Vías de acceso directo  
• Título de Bacharel  
Con el accédese directamente a 1º de nivel Intermedio da primeira lingua estranxeira 
cursada no Bacharelato. Acreditarase presentando fotocopia compulsada da certificación 
académica persoal.  

• Título ou certificado emitido por un organismo oficial no que conste a correspondencia 
co  Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas do Consello de Europa 

Estes certificados deberán estar incluídos no anexo II da Circular 5/2009 e permitirán 
acceder ao seguinte nivel que acrediten.  Presentarase fotocopia compulsada da 
certificación académica persoal.  

No caso de presentarse certificacións distintas das recollidas neste anexo de entidades 
certificadoras recoñecidas, a escola dará traslado das mesmas á Dirección Xeral de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para que resolva segundo 
proceda. 

• Probas de clasificación  
As persoas con coñecementos previos dun idioma impartido nesta escola poderán realizar 
esta proba, que, tras ser corrixida polo departamento correspondente, lles permitirá o 
acceso directo a calquera dos cursos e niveis impartidos segundo o nivel amosado. 

O prazo de matrícula e as datas de realización das mesmas serán establecidas 
anualmente pola Consellería de Educación. 

Recoméndase ás persoas interesadas nestes accesos directos que analicen atentamente 
os obxectivos e contidos do curso solicitado e que en caso de dúbida se presenten á 
proba de clasificación. O resultado obtido na proba de clasificación non será vinculante, é 
dicir, terá carácter informativo, xa que será o alumno quen decida matricularse no curso 
correspondente ao acceso directo ou á proba de clasificación. Lémbrase que a proba de 
clasificación non garante a praza e ten unha vixencia de dous cursos académicos para os 
efectos de formalización de matrícula oficial. 

Se unha vez iniciada a actividade lectiva, se detecta que un alumno de novo acceso non 
está matriculado no nivel adecuado, este poderá solicitar un cambio de curso. Dita 
reasignación de curso realizarase por proposta xustificada do profesor do grupo e 
ratificada polo xefe de Departamento. 

Art. 5. Proceso de matriculación  
Tanto o alumnado oficial presencial coma o alumnado libre matricularanse nos prazos que 
anualmente establece a Consellería de Educación . 
As datas e horarios de matrícula faranse públicos na páxina web do Centro e nos 
taboleiros de anuncios da Escola.  
Xunto cos impresos de matrícula xuntarase información detallada sobre o procedemento e 
documentación necesaria.  
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CAPITULO II  
DO ALUMNADO  

 
Art. 6. Dereitos e deberes do alumnado  
O regulamento dos dereitos e deberes do alumnado da Escola Oficial de Idiomas de 
Ourense aterase á seguinte normativa:  
Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE). Disposición Final Primeira na 
que se modifica o artigo 6 da Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do Dereito á 
Educación (LODE).  
Real Decreto 732/1995, do 5 de maio, polo que se establecen os dereitos e deberes dos 
alumnos e as normas de convivencia nos Centros Educativos. BOE de 2 de xuño de1995. 
 
 
Art. 7. Normas de convivencia e procedementos de ac tuación no Centro ante 
situacións de conflito 
As condutas perturbadoras da convivencia no centro poderán ser cualificadas como: 
 
1. Condutas contrarias ás normas de convivencia no centro  

° As manifestacións expresas contrarias aos valores  e dereitos democráticos 
legalmente establecidos.  

°  A falta de puntualidade a clase cando non estea debidamente xustificada.  
° A incorrección na presenza, motivada pola falta d e aseo persoal ou na indumentaria, 

que puidera provocar unha alteración na actividade do centro.  
° O incumprimento do deber de estudo durante o dese nvolvemento da clase, 

dificultando a actuación do profesorado e do resto do alumnado.  
°  O deterioro leve das dependencias do centro, do seu material ou de pertenzas do 

resto do alumnado.  
°  A utilización de aparellos electrónicos, como te léfonos móbiles, dentro das aulas. 
°  O consumo de tabaco, bebidas alcohólicas ou calq uera sustancia estupefacientes. 
°  O consumo de comida dentro das aulas.  
 

O tipo de corrección das condutas contrarias ás normas de convivencia no centro poderán 
ser:  
� Accións inmediatas  

O profesorado levará a cabo unha ou varias das seguintes actuacións:  
o Amoestación pública ou privada.  
o Esixencia de petición pública ou privada de desculpas. 
o Suspensión do dereito a permanecer no lugar onde se estea a levar a cabo a 

actividade durante o tempo que estime oportuno o profesorado.  
* No caso do alumnado menor de idade, este permanecerá nas dependencias 
do centro ata o remate da clase e o suceso comunicarse de forma inmediata á 
nai, ao pai ou titor legal.  

O profesorado comunicará por escrito no prazo de 48 horas á Xefatura de Estudos cal 
foi o comportamento inadecuado e as actuacións que se levaron a cabo e decidirá se 
considera necesario poñerse en contacto coa familia do alumnado, no caso de ser 
menor de idade. A Xefatura de estudos levará un rexistro destas comunicacións.  

 
� Medidas posteriores  

o Amoestación escrita. 
o Reparación do dano causado a instalacións, material do centro ou pertenzas 

doutros membros da comunidade educativa. 
o Suspensión do dereito a asistir a clase por un período non superior a 5 días 

lectivos.  
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Para a aplicación das 3 últimas medidas mencionadas será preceptiva a audiencia da 
persoa interesado e da súa nai, pai ou titores legais no caso de ser menor de idade. Así 
mesmo,  comunicarase por escrito  a súa aplicación.  
 
 
2. Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro. Éstas serán 

consideradas como faltas.  
o A falta de respecto, indisciplina, acoso, ameaza e agresión verbal ou física, directa 

ou indirecta, ao profesorado, e a calquera membro da comunidade educativa.  
o As vexacións e humillacións a calquera membro da comunidade educativa.  
o A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación ou 

subtracción de documentos e material académico.  
o O deterioro grave, causado intencionadamente, das dependencias do centro e do 

seu material.  
o As actuacións e as incitacións a actuacións prexudiciais para a saúde e a 

integridade persoal dos membros da comunidade educativa. 
o A reiteración na comisión de condutas contrarias ás normas de convivencia no 

centro.  
 
As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro só poderán ser 
sancionadas previa incoación dun expediente disciplinario. Estas sancións poderán ser:  

o Reparación do dano causado a instalacións, material do centro ou pertenzas 
doutros membros da comunidade educativa. 

o Suspensión do dereito de asistir a clase por un período superior a 5 días lectivos e 
inferior a 30 días lectivos, sen que iso comporte a perda do dereito á avaliación. 

o En casos de extrema gravidade a Dirección do Centro considerará a posibilidade 
de interpoñer denuncia perante as autoridades policiais e xudiciais, tras 
comunicación ao Consello Escolar e á Inspección.  

 
A efectos da gradación das medidas de corrección e das sancións, considéranse 
circunstancias que atenúan a responsabilidade:  

o Recoñecemento espontáneo da conduta, así como a petición de escusas e a 
reparación espontánea do dano producido xa sexa físico ou moral. 

o A falta de intencionalidade. 
o O carácter ocasional da conduta.  

 
 
Aos mesmos efectos considéranse circunstancias que agravan a responsabilidade:  
° A premeditación.  
° A reiteración.  
° A incitación ou estímulo á actuación individual o u colectiva lesiva dos dereitos dos 

demais membros da comunidade educativa.  
° A alarma social causada polas condutas perturbado ras da convivencia.  
° A gravidade dos prexuízos causados.  
° A publicidade ou xactancia de condutas perturbado ras.  
 
O profesorado comunicará por escrito no prazo de 48 horas á Xefatura de Estudos cal foi 
o comportamento inadecuado e as actuacións que se levaron a cabo e decidirá se 
considera necesario poñerse en contacto coa familia do alumnado, no caso de ser menor 
de idade. A Xefatura de estudos levará un rexistro destas comunicacións. 
 
 



ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE OURENSE 

Tel. 988366073 / Fax. 988366184 / Correo electrónico: eoi.ourense@edu.xunta.es  

 

Regulamento de Réxime Interno 8 

 

Art. 8. Réxime de prescrición  
As condutas contrarias ás normas de convivencia no centro prescribirán no prazo de 30 
días, contando a partir da data da súa comisión. Asemade, as medidas correctoras 
impostas por estas condutas, prescribirán no prazo de 30 días dende a súa imposición.  
As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro prescribirán no prazo 
de 90 días contados a partir da data da súa comisión. Asemade, as sancións impostas por 
estas condutas prescribirán no prazo de 90 días dende a súa imposición.  
 
 
Art. 9. A participación das familias no proceso edu cativo  
Ás nais, pais ou titores legais dos alumnos menores de idade, como primeiros 
responsables da educación das súas fillas e fillos, correspóndelles adoptar as medidas 
necesarias, solicitar a axuda correspondente e colaborar co centro para o que o proceso 
educativo da súa filla ou fillo se leve a cabo de forma adecuada, e asista a clase e ás 
actividades programadas.  
 
 
Art. 10. Comisión de Convivencia  
Para facilitar o correcto exercicio dos dereitos e deberes do alumnado constituirase no  
seo do Consello Escolar unha Comisión de Convivencia, cuxas funcións principais serán:  

1. Resolver e mediar nos conflitos creados.  
2.Canalizar as iniciativas de todos os sectores da comunidade educativa para mellorar 
a convivencia, o respecto mutuo e a tolerancia.  

 
 
Art. 11. Alumnado menor de idade  
Durante o primeiro trimestre do curso enviarase ás/aos nais/pais e titores legais do 
alumnado menor de 18 años a seguinte información: 

• Horario no que se encontra matriculado a súa/o seu filla/fillo. 
• Nome do docente que imparte clase a ese grupo. 
• Horas de titoría nas que se poden por en contacto co/coa docente. 
• Teléfono de contacto do centro. 
• Información relativa á consulta de faltas de asistencia en internet. 

 
 
Art. 12. Cambios de horario para o alumnado oficial   
Mentres estea aberto o prazo de preinscrición poderanse xestionar cambios de horario a 
través do programa informático. Cando por razóns xurdidas con posterioridade á data na 
que formalizou a matrícula, o alumnado non poida asistir a clase no horario elixido poderá 
solicitar cambio de grupo nos prazos propostos polo centro , habitualmente en outubro e 
xaneiro. Para isto, a persoa interesada deberá cubrir o formulario correspondente. 
Enténdese que un cambio de horario soamente poderá concederse se existen prazas 
vacantes no grupo solicitado.  
 
 
Art. 13. Control de asistencia a clase  
Segundo a lexislación vixente, a asistencia a clase é un dereito e un deber do alumnado 
presencial. Esixirase polo menos 80% de asistencia sobre o calendario lectivo aprobado 
pola Consellería de Educación. Se se supera o 20% de non asistencia inxustificada o 
alumnado perderá o dereito a que se lle teña en conta a cualificación da proba de 
progreso do mes de febreiro. No caso do alumnado menor de idade pedirase unha 
xustificación por escrito das nais, dos pais ou titores legais, sempre que non asistan a 
clase. 
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A asistencia a clase será controlada diariamente polo profesorado de cada grupo. O 
procedemento que hai que  seguir será o seguinte:  

1. Semanalmente o docente procederá á carga de datos a través de Internet.  
2. Unha vez que o profesor cargara os datos, o alumnado e as/os nais/pais ou titores 
legais poderán consultar en Internet as ausencias de cada mes.  

 
Art. 14. Límite de convocatorias  
1. Alumnado oficial  
O alumnado presencial disporá do dobre de anos establecido para cada nivel para poder 
superalos. 
Logo de esgotadas as convocatorias o alumnado non poderá cursar ensinanzas en 
réxime presencial pero poderá inscribirse para realizar as probas terminais de 
certificación polo réxime libre. 
 Con carácter excepcional, poderase autorizar a ampliación nun ano de permanencia nun 
nivel en supostos de doenza que perturbe de maneira significativa o desenvolvemento 
dos estudos ou noutros supostos que merezan igual consideración. A solicitude 
remitirase acompañada de xustificación documental á Xefatura Territorial da Consellería 
de Educación e Ordenación Universitaria, a quen lle corresponde outorgar a 
correspondente autorización.  
 
2. Alumnado libre  
Non existe límite de convocatorias.  
 
Art. 15. Renuncia à matrícula  
O alumnado poderá solicitar a anulación da matrícula mediante instancia motivada dirixida 
á dirección da escola, que resolverá cada solicitude no prazo máximo de dez días. A 
anulación da matrícula figurará no expediente académico do alumnado e a matrícula 
anulada non computará para os efectos de permanencia no nivel correspondente. A data 
límite será o derradeiro día hábil do mes de abril. Se o alumnado desexara continuar os 
seus estudos, deberá someterse de novo ó proceso de admisión.  
A renuncia á matrícula non dará dereito á devolución dos prezos públicos aboados.  
 
Art. 16. Traslado do alumnado 
1. Traslado de expediente. 
O alumnado dunha Escola Oficial de Idiomas de Galicia que desexe continuar os seus 
estudos noutra Escola de Galicia deberá solicitar praza no centro de destino, presentando 
fotocopia do DNI e unha certificación académica expedida polo centro de orixe. A súa 
admisión estará condicionada á existencia de prazas vacantes no idioma e curso 
solicitado.  
O alumnado procedente dunha Escola de fóra de Galicia deberá achegar xustificante de 
ter solicitado o traslado de expediente na Escola de orixe. O centro de orixe remitirá ao de 
destino copia autenticada do expediente académico do alumnado.  
 
2. Traslado de matrícula. 
O alumnado que estando matriculado nunha EOI de Galicia pretenda trasladarse a outra 
durante o curso académico, deberá pórse en contacto coa EOI de destino para verificar 
que hai prazas vacantes no idioma e horario que lle interesa. Unha vez verificado, 
entregará na EOI de destino fotocopia do DNI, certificación académica e o xustificante de 
ter aboado as taxas correspondentes. 
O alumnado procedente dunha Escola de fóra de Galicia deberá axustarse ao previsto 
anteriormente e, ademais: 

• Achegar xustificante de ter solicitado o traslado de matrícula na Escola de orixe. 
• Aboar as taxas establecidas para o curso no que se matricula na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 
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Persoas matriculadas: 
En caso de solicitar traslado de matrícula para esta EOI despois do 30 de abril, o 
interesado tamén deberá entregar na secretaría do centro un certificado de 
empadroamento na provincia de Ourense e documentación que xustifique o traslado a 
esta provincia nestas datas. 
 
Persoas non matriculadas:  
Poden solicitar traslado en calquera momento do ano.  
 
 
Art. 17. Emisión e solicitude de certificados  
Os certificados académicos correspondentes ao Nivel Básico e Intermedio serán 
expedidos automaticamente polo Centro.  
Éstes poden ser recollidos persoalmente pola/o interesada/o durante o curso académico 
seguinte ó da finalización dos seus estudos no nivel do que solicita o certificado. A persoa 
interesada deberá acreditar a súa identidade ou ben poderá autorizar a outra persoa que 
tamén deberá exhibir o seu DNI. No escrito de autorización, figurará o nome, apelidos, 
DNI e sinatura da persoa interesada e ademais o nome, apelidos e DNI da persoa 
autorizada. Ó  escrito xuntarase unha fotocopia simple do DNI do alumnado que autoriza 
a retirar o seu título.  
A emisión dos certificados do Nivel Avanzado expediraos a Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia por proposta da Escola Oficial de Idiomas, 
unha vez que a persoa interesada o solicitara na secretaría do centro e pagase as taxas 
correspondentes.  
 
 
Art. 18 Xunta de Delegados  
1. A forma de organización do alumnado será a través das/dos delegadas/os de cada 
clase, da Xunta de Delegadas/os e dos representantes do alumnado no Consello Escolar.  
2. A elección de delegadas/os efectuarase dentro do primeiro mes lectivo conforme ó 
seguinte procedemento:  

a) Terá lugar na aula ocupada habitualmente polo grupo. Unha vez concluída a 
votación reiniciarase a actividade lectiva. A mesa electoral estará formada polo 
docente que a presidirá, pola/o alumna/o de maior idade presente que actuará 
como Secretaria/o e pola/o alumna/o de menor idade presente que actuará como 
Vogal.  

b) A continuación, o docente lerá as atribucións da/do delegada/o, a saber:  
• Ser o portavoz e representante da clase.  
• Asistir ás reunións da xunta de delegados e participar nas súas deliberacións. 
• Expoñerlle ó docente as suxestións e reclamacións do grupo ó que 

representan. 
• Fomentar a convivencia entre o alumnado do seu grupo. 
• Colaborar cos docentes e co equipo directivo da Escola para o seu bo 

funcionamento. 
• Informar á Xunta de Delegadas/os da opinión do alumnado.  

c) En ningún caso a persoa delegada poderá ser sancionada polo exercicio das súas 
funcións.  

d) Procederase á presentación de candidaturas, e no caso de non habelas, todo o 
alumnado presente poderá ser elixible.  

e) A votación será nominal e secreta. En cada papeleta figurará o nome e polo 
menos o primeiro apelido dunha soa persoa candidata, anulándose as papeletas 
que non reúnan este requisito. Será elixida/o delegada/o a persoa máis votada e 
quen lle siga en número de votos, subdelegada/o.  
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f) En caso de existir algunha reclamación en relación coa elección da/do delegado 
de grupo, a acta será tamén asinada polo reclamante, especificando os motivos da 
reclamación. Esta será resolta pola dirección da Escola nun prazo máximo de 48 
horas.  

3. Os representantes serano durante un curso académico, irrevogable durante o dito 
período, salvo nos supostos seguintes:  

a) A petición razoada do representante.  
b) Cando a clase, convocada polo docente a petición da maioría dos seus 

compoñentes, así o decida.  
c) Traslado da persoa delegada.  
d) Expediente da Dirección do Centro, previa audiencia da persoa interesada.  

4. Nestes supostos, procederase á convocatoria de novas eleccións nun prazo de quince 
días e de acordo co establecido no apartado anterior.  
5. As eleccións de delegadas/os de grupo deberán realizarse na mesma semana en todos 
os grupos existentes no Centro. No caso de ausencia do docente, a elección  producirase 
nun prazo máximo de 2 días a partir do reinicio das clases.  
6. A Xunta de Delegadas/os estará constituída polas/polos delegadas/os de grupo e polos 
representantes do alumnado no Consello Escolar. No exercicio das súas funcións 
poderán:  

a) Elevar ó equipo directivo propostas para a elaboración do proxecto educativo do   
centro por iniciativa propia ou por petición daquel. 

b) Informar ós representantes do alumnado no Consello Escolar dos problemas de 
cada grupo ou curso. 

c) Recibir información dos representantes do alumnos e alumnado no Consello 
Escolar sobre os temas tratados nel. 

d) Elaborar informes para o Consello Escolar por iniciativa propia ou por petición 
deste. 

e) Elaborar propostas de modificación do regulamento de réxime interior, dentro do 
ámbito da súa competencia. 

f) Informar ao alumnado do centro das actividades da xunta de delegadas/os. 
g) Formular propostas á Xefatura de estudos para a elaboración dos horarios e á 

Vicedirección para a organización de actividades complementarias e 
extraescolares. 

h) Debater os asuntos que vaia tratar o Consello Escolar no ámbito da súa 
competencia e elevar propostas de resolución ós seus representantes nel. 

7. A elección da persoa que presidirá a Xunta de Delegadas/os será convocada e 
organizada pola Xefatura de Estudos en colaboración cos docentes dos grupos. 
É competencia da presidencia da Xunta de Delegadas/os: 

a) Convocar as reunións que se precisen. 
b) Presidir as reunións e coordinalas 
c) Responsabilizarse de que se redacte  a acta das reunións. 
d) Facer chegar as propostas da xunta de delegadas/os ós distintos órganos de 

dirección ou de coordinación didáctica do centro. 
8. A Xunta de Delegadas/os será convocada polo súa presidencia a iniciativa propia ou 
dun terzo dos seus compoñentes.  
9. As convocatorias da Xunta de Delegadas/os anunciaranse no taboleiro reservado a 
este efecto e na páxina web. Así mesmo, cada docente notificarállelo ós seus grupos 
10. Nas reunións da Xunta de Delegadas/os, as decisións tomaranse mediante votación, 
cando non haxa unanimidade.  
11. O Equipo Directivo da Escola garantirá o dereito de reunión e de organización da 
Xunta de Delegados facilitando espazos adecuados.  
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Art. 19. Alumnos visitantes  
Os alumnos estranxeiros que participen en programas de intercambio con alumnos de 
centros educativos da comarca matriculados na Escola Oficial de Idiomas poderán asistir 
con estes ás clases sempre e cando se solicite previamente ó profesor e este o considere 
oportuno.  
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CAPITULO III  
DO PROFESORADO 

 
Art. 20. Competencias do profesorado  
a) Impartir as ensinanzas da súa especialidade, con plena autonomía e liberdade, de 

acordo coa programación e en coordinación co departamento, realizando as tarefas 
correspondentes de seguimento e orientación do proceso de aprendizaxe.  

b) Colaborar nas tarefas do departamento. A tal efecto establecerase nos horarios 
individuais do profesorado unha hora semanal de reunión de departamento, e outra 
hora de dedicación á este.  

c) Cooperar coa Xefatura de Departamento e as coordinacións, se as houber, na 
elaboración da programación docente do departamento e da memoria final de curso.  

d) Cooperar coa Xefatura de Departamento e coa Vicedirección, na organización e 
desenvolvemento das actividades culturais programadas.  

e) Realizar e cualificar as probas de avaliación do alumnado oficial, libre e probas de 
clasificación que se lle encomenden. 

f) Deixar por escrito, cando un docente cause baixa e sempre que sexa posible, 
información á Xefatura de Departamento acerca da evolución dos seus grupos co fin 
de orientar e facilitar o traballo da persoa substituta.  

 
 
Art. 21. Ausencias do profesorado  
Cada docente comunicará o antes posible a non asistencia a clase e a previsión da 
duración da ausencia. Así mesmo, confirmará a súa asistencia ó centro antes das 20.30 
do día anterior á súa incorporación, co fin de que os grupos afectados poidan coñecer as 
ditas incidencias con anticipación. Esta información publicarase na páxina web da Escola 
e tamén se anunciará na(s) porta(s) da(s) aula(s) onde se imparten as clases  
En cada caso, o profesorado deberá cubrir os impresos correspondentes, xuntar os 
xustificantes de ausencias e entregalos á xefatura de estudos.  
 
Art. 22. Horas de atención ó alumnado  
O profesorado terá no seu horario semanal unha hora de titoría para a atención ó 
alumnado e, no seu caso, nais/pais, titores ou representantes legais. Estas horas  
comunicaránselle na clase ó alumnado,  exporanse nos taboleiros de anuncios colocados 
a carón dos distintos departamentos de idiomas e figurarán na páxina web.  
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CAPITULO IV  
DOS ÓRGANOS DE GOBERNO, ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN NO  CONTROL E 

XESTIÓN E ÓRGANOS DE COORDINACIÓN  
 

Art. 23. Canles de colaboración entre os distintos órganos de goberno, os órganos 
de participación no control e xestión e os órganos de coordinación  
Os Equipo Directivo reunirase semanalmente segundo o establecido nos horarios 
individuais.  
O Consello Escolar reunirase tendo en conta o establecido na lexislación vixente.  
O Equipo Directivo canalizará a colaboración entre os distintos órganos cando así o 
requira a organización e o funcionamento do Centro.  

 
Art. 24. Órganos de goberno  
� Dirección 
� Vicedirección 
� Xefatura de Estudos 
� Secretaría 

 
As competencias dos membros do equipo directivo son as establecidas no Regulamento 
orgánico de institutos de secundaria, título II, capítulo II, artigos 20,28,31 e 32. 
 
Sen prexuízo do establecido en normas de rango superior, tamén lle corresponderá: 
 
� Á Dirección: 

 
a) Representar á Escola ante as institucións e os cidadáns.  
b) Coordinar e supervisar todo o labor realizado polo Equipo Directivo e a Comisión 

de Coordinación Pedagóxica.  
c) Mediar en casos de conflito entre a Xefatura Territorial de Educación e o cadro de 

persoal docente e laboral do Centro.  
d) Supervisar o proceso de preinscrición e admisión de novo alumnado e o de 

matriculación do alumnado oficial, libre e de calquera actividade docente que se 
imparta no Centro.  

e) Atender todos os escritos dirixidos á Dirección.  
f) Establecer, de común acordo, as quendas de garda dos membros do Equipo 

Directivo para períodos de vacacións e períodos non lectivos. 
g) É competencia do director en relación co persoal non docente adscrito ó Centro:  

• a dirección, control e organización do traballo.  
• a modificación das condicións de traballo por razóns técnicas, organizativas ou 

de produción.  
 
 
� Á Vicedirección: 
 

a. Actividades de tipo cultural:  
• Organizar e coordinar as actividades culturais: A Vicedirección é responsable 

da coordinación da organización destas actividades e da transmisión da 
información das actividades á comunidade educativa en colaboración coas 
Xefaturas de Departamento.  

• Organizar e convocar concursos, por exemplo de tarxetas de Nadal, 
gastronómicos, etc. segundo estean recollidos na programación anual do 
centro.  

• Difundir estas actividades no centro e a través dos medios de comunicación.  
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• Apoiar e cooperar cos proxectos europeos do centro se os houber (Sócrates, 
Gruntvig, etc., ...)  

• Colaborar cos departamentos didácticos na organización das viaxes .  
• Colaborar co ENDL .  

 
b. Outros:  

• Recibir os axudantes de conversación no centro e facilitarlles a incorporación á 
comunidade educativa.  

• Encargarse dos premios e agasallos. 
• Supervisar a información exposta nos taboleiros de anuncios do Centro.  
• Facilitar información ao profesorado, sobre aspectos que sexan da  súa 

competencia, para que sexa transmitida na aula de ser necesario.  
 
 

� Á Xefatura de estudos.  
 

a) Organizar, tramitar e resolver os cambios de grupo do alumnado segundo o 
calendario establecido anualmente pola Comisión de Coordinación Pedagóxica.  

b) Conceder espazos para reunións de alumnado e da Xunta de Delegadas/.  
c) Confeccionar o calendario de exames para as convocatorias de Febreiro,Xuño, 

Setembro e probas de clasificación de acordo coa Comisión de Coordinación 
Pedagóxica.  

d) Distribuír aulas para os distintos grupos.  
e) Asignar aulas para probas de clasificación e exames de xuño e setembro do 

alumnado oficial e libre coa colaboración das Xefaturas de Departamento.  
f) Facilitarlle información ó profesorado para que sexa transmitida nas aulas sobre 

actividades académicas, decisións do Claustro e do Consello Escolar e 
comunicados da Xunta de Delegadas/os.  

g) Facilitar á persoa encargada da páxina web do Centro a información que sexa da 
súa competencia e revisar periodicamente a páxina web.  

h) Controlar a asistencia do profesorado 
 

�  Á Secretaría. 
 
a) Organizar, por delegación e baixo a supervisión da Dirección, as quendas e 

xornadas de traballo do persoal administrativo e de servizos así como organizar as 
súas quendas de vacacións.  

b) Controlar o cumprimento do horario de traballo do persoal de Administración e 
Servizos, aténdose á lexislación vixente e ás necesidades do Centro. Levar 
constancia escrita das incidencias en materia de permisos do persoal ó seu cargo.  

c) Manter actualizada a información sobre os prezos públicos de matrícula e 
expedición de certificados.  

d) Controlar, en colaboración coa Xefatura de Recursos, os avisos do profesorado e 
persoal da Administración e Servizos sobre avarías ou incidencias nas instalacións 
así como nos medios informáticos e audiovisuais.  

e) Recibir ós representantes das casas comerciais. Solicitar orzamentos. Facer 
pedidos de material funxible e de material inventariable.  

f) Recadar diñeiro polos servizos prestados autorizados e aprobados polo Consello 
Escolar e incluílo na conta de xestión.  

g) Informar ó Claustro e ó Consello Escolar sobre a marcha económica do Centro.  
h) Facilitar ó persoal da EOI información sobre lexislación, bolsas, permisos, cursos, 

licencias ou calquera outra que sexa da súa competencia. 
i) Facilitar á persoa encargada da páxina web do Centro información que sexa da 

súa competencia.  
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Art. 25. Órganos de participación no control e xest ión  
� Consello Escolar.  
� Claustro de profesores.  
 
As competencias dos Órganos de Participación no Control e Xestión son as establecidas 
no Regulamento orgánico de institutos de secundaria, título II, capítulo III, artigos 44 e 47.  
 
Sen prexuízo do establecido en normas de rango superior, tamén corresponderá: 
 
� Ao Consello Escolar 

a) Establecer canles para a difusión dos asuntos propios do Consello Escolar.  
• Os representantes do profesorado no Consello Escolar informarán sobre os 

temas tratados nas reunións deste órgano de participación no control e xestión. 
•  Os representantes do alumnado no Consello Escolar poderán informar ás/aos 

delegadas/os para que estes informen ós alumnos do seu grupo. O Centro 
porá á súa disposición os espazos e medios que sexan necesarios.  

b) Determinar o funcionamento das diversas comisións do Consello Escolar: ó 
principio de cada curso, o Consello Escolar establecerá un plan de actuación e un 
calendario de reunións, se for preciso, das distintas comisións creadas no seo 
deste órgano. 

c) Aprobar e modificar o Regulamento de Réxime Interior da EOI. 
 

� Ao Claustro de profesores 
a) Elevar ó equipo directivo propostas para a elaboración dos proxectos educativo e 

curricular do centro e da programación xeral anual. 
b) Aprobar e avaliar os proxectos curriculares e os aspectos docentes da 

programación xeral anual, conforme ó proxecto educativo do centro, 
c) Promover iniciativas no ámbito da experimentación e da investigación pedagóxica 

e na formación do profesorado do centro. 
d) Elixir os seus representantes no Consello Escolar. 
e) Propoñer todo tipo de iniciativas que tendan a mellorar o funcionamento do centro 

en calquera dos seus aspectos. 
f) Aprobar a planificación xeral das sesións de avaliación e cualificación e calendario 

dos exames ou probas extraordinarias. 
 
O Claustro reunirase preceptivamente unha vez por trimestre e sempre que o convoque o 
seu Presidente cunha antelación dunha semana, sempre que sexa posible, se é ordinario,  
ou de 24 horas se é extraordinario ou o solicite un terzo polo menos dos seus membros. 
En todo caso reunirase ao inicio e ao final de curso. 
A asistencia ao Claustro será obrigatoria para todos os compoñentes do mesmo. 

Art. 26. Órganos de Coordinación Docente  
� Comisión de Coordinación Pedagóxica.  
� Xefaturas de Departamento.  
� Coordinación de curso, vídeo e laboratorio. 
� Coordinación do Equipo de Normalización Lingüística 
� Responsable do Servizo de Recursos Multimedia 
� Responsable da biblioteca 

 
As competencias dos Órganos de Coordinación Docente son as establecidas na Circular 
10/2004, modificada posteriormente pola Circular 5/2009, e no Regulamento orgánico de 
institutos de secundaria, título III, capítulo V, artigo 77, e título II, capítulo IV, artigo 74 e 
75. 
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Sen prexuízo do establecido en normas de rango superior, tamén corresponderá: 
 
� Á Comisión de Coordinación Pedagóxica 

• Acordar na primeira xuntanza o día e a hora en que preferentemente se 
celebrarán as próximas reunións. Convocaranse os membros da CCP coa orde 
do día correspondente con, polo menos, catro días de antelación.  

• Establecer de xeito coordinado as directrices xerais para a elaboración e 
revisión dos documentos pedagóxicos do Centro.  

• Analizar ó comezo de cada curso os resultados académicos globais do curso 
anterior para a súa presentación ante o Claustro e o Consello Escolar.  

 
� Á Xefatura de departamento 

•  Xestionar pedidos de material didáctico a editoriais e librerías.  
• Solicitar mostras de material didáctico para o seu posterior exame por parte do 

departamento.  
• Distribuír, ó principio do curso, entre o profesorado do departamento libros de 

texto e material didáctico de apoio.  
• Dotar á biblioteca de toda a bibliografía obrigatoria que figura nas 

programacións.  
• Rexistrar o material de nova adquisición, realizar o inventario anual dos libros e 

demais materiais didácticos existentes no departamento e mantelo actualizado.  
• Manter informados os membros do departamento sobre as adquisicións de 

material.  
• Manter organizado o material do departamento.  
• Distribuír tarefas propias do departamento entre os seus membros e 

supervisalas.  
• Ser vehículo de coordinación entre o profesorado do departamento.  
• Organizar as probas do alumnado oficial e libre, así como as probas de 

clasificación para o alumnado de novo ingreso.  
• Atender e informar ao alumnado libres sobre a programación, avaliación e 

bibliografía.  
• Organizar as actividades culturais en colaboración coa Vicedirección.  
• Poñer ó día os taboleiros de anuncios que conteñan información específica do 

departamento.  
• Conservar ata o 31 de outubro do curso seguinte todos os exercicios e probas 

aplicadas ao alumnado oficial e libre, así como probas de clasificación, salvo 
nos casos en que mediante reclamación, deban conservarse ata que se 
culmine o proceso correspondente.  

• Redactar os libros de actas de maneira que figuren explicitamente todos os 
documentos que sexan obxecto de análise e aprobación no seo do 
departamento.  

• Redactar todos os documentos pedagóxicos que sexan da súa competencia.  
• Transmitir toda a información relativa ás reunións da Comisión de 

Coordinación Pedagóxica nas correspondentes reunións de departamento, 
facéndoo constar nun punto da orde do día.  

• Orientar ao profesorado substituto sobre a marcha dos grupos dos que serán 
responsables, tendo en conta as indicacións do docente ausente.  

• Colaborar coa Xefatura de Estudos na elaboración do horario do auxiliar de 
conversación seguindo os criterios establecidos na reunión de departamento.  

• Xestionar o arquivo das probas de avaliación.  
• Facer chegar por escrito a convocatoria das reunións de departamento cos 

puntos da orde do día correspondentes, polo menos con 48 horas de 
antelación. 
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• Facilitar á persoa encargada da páxina web do Centro a información que sexa 
da súa competencia.  

• En caso de sobrecarga de traballo a principio ou final de curso e nas 
avaliacións, a Xefatura de Departamento ten a potestade de distribuír entre os 
membros do seu departamento a realización de parte das tarefas propias 
destes períodos. 

 
� Á coordinación de curso, vídeo e laboratorio 

• Colaborar coa Xefatura de Departamento no rexistro de material de nova 
adquisición para o departamento.  

• Organizar e distribuír dentro do departamento o material bibliográfico.  
• Colaborar coa Xefatura de Departamento para manter actualizado o arquivo  

de material didáctico do departamento e das probas de avaliación elaborado 
polo profesorado.  

 
� Á Coordinación do Equipo de Normalización Lingüística 

• Responsabilizarse da redacción do plan de actuación que ha de ser proposto á 
comisión de coordinación pedagóxica. 

• Convocar e presidir as reunións do equipo. 
• Responsabilizarse da redacción das actas de reunión, así como da redacción 

da memoria final de curso, na que se fará unha avaliación das actividades 
realizadas que se incluirá na memoria do centro. 

• Organizar e coordinar as actividades para o fomento do uso da lingua galega. 

� Á Responsable do Servizo de Recursos Multimedia 
• Solucionar as incidencias que o profesorado lle comunicará a través do modelo 

parte de incidencias entregado ao comezo do curso e que constará de:  
- Nome do docente  
- Incidencia  
- Aula  
- Data  

• Comunicar o máis axiña posible á Secretaría aquelas incidencias que non 
poida solucionar.  

 
� Á responsable de Biblioteca  

• Ter un inventario actualizado dos libros existentes nela.  
• Asegurar a organización, mantemento e adecuada utilización dos recursos 

documentais da biblioteca do centro.  
• Organizar as quendas do profesorado que colabora na biblioteca. 
• Organizar o préstamo e devolución dos libros.  
• Atender o alumnado e profesorado que utilicen a biblioteca facilitándolles o 

acceso ás diferentes fontes de información e orientándoos sobre a súa 
utilización dentro do horario establecido.  

• Colaborar na promoción da lectura como medio de información, 
entretemento e lecer.  

• Colaborar coa Xefatura de Estudos no deseño do horario de utilización da 
biblioteca.  

• Colaborar co profesorado que desexe realizar algunha actividade 
relacionada coa biblioteca, en coordinación coa Vicedirección. 

• Elaborar ou actualizar, se fose necesario, un regulamento para o uso 
correcto da biblioteca. O dito regulamento será elaborado en colaboración 
coas persoas implicadas directamente no seu funcionamento. 
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A persoa responsable da biblioteca será un docente do centro designado pola Dirección 
de acordo coa idoneidade das candidaturas e, sempre que sexa posible, procurarase que 
teña horas para dedicalas exclusivamente a organizar o bo funcionamento da biblioteca.  
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CAPÍTULO V  
DOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN  

 
Art. 27. Funcións dos Auxiliares de Conversación  
Segundo as instrucións para a acollida de axudantes lingüísticos nas Escolas Oficiais de 
Idiomas, estes, baixo a coordinación e supervisión da xefatura de departamento, realizará 
as tarefas de apoio á docencia especificadas a continuación:  

1. Prácticas específicas de conversación.  
2. Atención ao laboratorio de idiomas.  
3. Atención á aula de medios informáticos ou audiovisuais.  
4. Ensino da cultura e civilización do seu país.  
5. Outras tarefas afíns.  

 
O auxiliar, con carácter voluntario, poderá participar na realización de actividades 
extraescolares de diferente índole: culturais, deportivas, viaxes de estudos, intercambios 
escolares, etc.  
A Xefatura de Estudos elaborará o seu horario en colaboración coa Xefatura de 
Departamento correspondente, e seguindo as propostas dos membros do departamento.  
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CAPITULO VI  
DOS RECURSOS HUMANOS: PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E S ERVIZOS  
 

Art. 28. Normas xerais  
O persoal de Administración e Servizos cumprirá as tarefas encomendadas neste 
Regulamento de Réxime Interior, así como aquelas tendentes a satisfacer as necesidades 
do Centro no seu funcionamento diario.  
As tarefas e funcións propias que terán que desempeñar ateranse á lexislación vixente e, 
en todo caso, irán dirixidas a potenciar a atención ao cidadán e a un mellor funcionamento 
administrativo e material do Centro.  
 
Art. 29. Funcións do persoal de Administración  
• Xestionar o proceso de preinscricións, admisión do alumnado e probas de 

clasificación, así como o de matrícula do alumnado oficial presencial, libre e de 
calquera outra actividade lectiva ofertada no Centro, nos prazos establecidos. Isto 
suporá a realización de todas as tarefas destinadas a tal efecto: dar información 
administrativa sobre o proceso e os requisitos esixidos nas convocatorias, recoller as 
solicitudes correspondentes, verificar que se cubran correctamente os impresos e a 
veracidade da documentación presentada e informatizar estes datos.  

• Xestionar as solicitudes e entrega de títulos.  
• Xestionar as certificacións académicas.  
• Tramitar solicitudes de bolsas.  
• Xestionar os traslados de matrícula e expedientes.  
• Manter actualizada a base de datos do Centro.  
• Manter actualizada a base de datos do profesorado.  
• Xestionar as listaxes do alumnado, de grupos, de ausencias do alumnado e de 

cualificacións.  
• Manter actualizados os seguintes libros:  

- Libro de rexistro de entrada de documentos.  
- Libro de rexistro de saída de documentos.  
- Libro de matrícula.  
- Libro de títulos.  
- Libro de rexistro de Traslados.  

• Pasar para a súa sinatura, por parte da directora e da secretaria, certificados e 
documentos.  

• Atender as chamadas telefónicas referidas á administración.  
 
Art. 30. Funcións dos ordenanzas  
• Coñecer e facilitar ao cidadán información xeral sobre o centro e os diferentes 

documentos institucionais  
• Facilitar ao alumnado as xestións que desexen realizar, servindo de vehículo entre 

estes e a administración do centro.  
• Informar, de forma non exclusiva, sobre faltas de asistencia e posible data de 

incorporación do profesorado.  
• Vixiar o Centro, especialmente control de acceso, corredores e entrada, con roldas 

periódicas ao longo da xornada. Notificar á secretaria os danos, roubos e 
irregularidades que se detecten.  

• Manter actualizado un arquivo coa seguinte documentación:  
• Programación didáctica de todos os departamentos. 
• Regulamento de Réxime Interior.  
• Listaxes e información sobre:  

- cursos e grupos 
- aulas e a súa distribución 
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- horarios do profesorado e grupos 
- profesores por curso, grupo, aula  
- calendario de quendas de ordenanzas 
- horas do profesorado dedicadas á atención de alumnado e de pais 
- horario do Equipo Directivo  
- calendario escolar  
- datas relevantes ao longo do curso: cambio de horario, biblioteca, elección de 

delegadas/os, preinscricións e probas de clasificación, prazos de matrícula, 
renuncia e traslado de matrícula.  

Nota.- En ningún caso facilitarase información privada relativa ao persoal nin ao 
alumnado deste Centro.  
• Modelos de:  

- Ausencias do profesorado. Deberán ser cubertos polo/pola Ordenanza no 
momento de ser notificadas e serán colocados na porta da aula correspondente 
facendo constar a duración da ausencia. Ao final do período de ausencia o 
anuncio será retirado. Tamén deberá notificarse esa ausencia por escrito á 
Xefatura de Estudos.  

- Impresos de permisos e ausencias do persoal non docente.  
- Modelos de: autorización para retirar certificados; declaración xurada; solicitude 

de certificados de estudos, traslados, anulación de matrícula ou renuncia á 
mesma; autorización persoal; impresos de matrícula; impresos de instrucións; 
impresos para revisión de exames; impresos para cambio de grupo; impresos 
para solicitude de títulos.  

• Xestionar a correspondencia do centro e depositar nos despachos e departamentos os 
paquetes recibidos.  

• Entregar correspondencia e comunicacións ao profesorado, tanto nos compartimentos 
como de forma persoal, se for necesario.  

• Colaborar na entrega de impresos de matrícula y de preinscricións.  
• Colaborar coa Vicedirección na revisión e posta ao día dos taboleiros do centro.  
• Atender o teléfono do Centro.  
• Entregar chaves e manter actualizado e manter organizada a caixa onde se gardan.  
• Recibir e comprobar materiais e mercadorías baixo a responsabilidade do secretario 

do Centro.  
• Comprobar que queden pechadas as ventás e portas do centro ao rematar a 

actividade lectiva diaria.  
• Realizar encargos relacionados co servizo dentro e fóra das dependencias do Centro.  
• Coidar e atender o equipo de reprografía.  
• Realizar as fotocopias encargadas polo persoal do Centro 
• Coñecer o funcionamento de todos os útiles propios da súa competencia así como dos 

distintos modos de encadernación existentes no Centro e realizar os traballos de 
encadernación encomendados.  

• Recoller e devolver obxectos perdidos.  
• Manter ordenado o almacén.  
• Colaborar na colocación de mesas e cadeiras para exames ou outras necesidades.  
• Realizar aquelas tarefas de carácter análogo que se lle encomenden.  
 
Art. 31. Funcións do persoal de limpeza  
• Realizar a limpeza das dependencias, materiais e mobiliario, utilizados pola EOI 

segundo as instrucións da Secretaria do Centro.  
• Recoller obxectos perdidos e entregalos na conserxería.  
• Comunicar á secretaria o material e produtos de limpeza que necesitan para o 

desenvolvemento do seu traballo.  
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• Manter en orden o almacén de produtos de limpeza e os cuartos correspondentes en 
cada planta.  

• Notificar á Secretaria os danos e irregularidades que se detecten. 
 
Art. 32. Quendas e horarios  
1. Quendas e horarios da Administración:  

O horario de atención ao público do persoal administrativo será de luns a venres de 
9.00 a 14.00h.  

2. Quendas e horarios dos ordenanzas:  
A Dirección do Centro supervisará as quendas e horarios do persoal de conserxería 
de acordo cos períodos de máxima actividade do Centro e as necesidades 
organizativas deste.  

3. Quendas e horarios do persoal de limpeza:  
A Dirección da EOI supervisará as quendas e horarios do persoal de limpeza de 
acordo cos períodos de máxima actividade no Centro e coas súas necesidades 
organizativas do mesmo.  

 
Art. 33. Permisos e vacacións  
1. As solicitudes de permisos, licencias e vacacións deberán comunicarse á secretaria 

da EOI coa antelación marcada pola normativa vixente.  
2. Solicitude de permiso por asuntos persoais: farase por escrito segundo o impreso 

usual perante a Dirección do Centro, informarase sempre atendendo ás necesidades 
do servizo.  

3. Solicitude doutro tipo de permisos: tramitarase por escrito segundo impreso en vigor e 
xuntaranse ós xustificantes correspondentes. 

4. Ausencia do Centro dentro da xornada laboral: toda ausencia do Centro que exceda 
das pausas regulamentarias deberá ser solicitada por escrito e xustificada.  

5. Solicitude de quendas de vacacións: na determinación concreta da quenda 
correspondente a cada traballador, terase en conta o disposto na Lei da Función 
Pública de Galicia (Decreto Lexislativo 1/2008, Capítulo V, art. 75) e no convenio 
colectivo único da Xunta de Galicia Capítulo 6, art. 20.  

6. Os períodos de vacacións escolares establecidos polas autoridades educativas non 
afectan ao persoal de Administración y Servizos.  
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CAPITULO VII  
DOS RECURSOS MATERIAIS  

 
Art. 34. O Centro en xeral  
1. O horario de apertura do Centro é de luns a venres de 08.00 a 22.00h nos períodos 

lectivos, e de luns a venres de 09.00 a 14.00h nos períodos non lectivos, salvo casos 
excepcionais. 

2. O horario de atención ao público da Administración é de luns a venres de 9.00 a 
14.00h. 

3. Dentro das posibilidades en materia de recursos humanos e materiais o Centro estará 
a disposición de aqueles axentes e institucións sociais e educativas que persigan fins 
culturais, educativos e de interese xeral sen ánimo de lucro. 

4. O uso ou aluguer das instalacións do Centro deberá solicitarse á Dirección do Centro 
coa suficiente antelación. Conforme á lei poderase esixir o pago do servizo. As tarifas 
serán establecidas polo Consello Escolar. 

5. Non se poderá fumar en ningunha dependencia do Centro segundo a Lei 28/2005. 
6. Estase a elaborar un plan de seguridade do Centro para a evacuación en caso de 

emerxencia, que será presentado proximamente ao claustro. 
 
Art. 35. As aulas 
1. Na medida do posible o profesorado impartirá o maior número de horas nunha mesma 

aula. Os profesores encargaranse de abrilas e pechalas. 
2. O profesorado estará en posesión dunha chave da aula onde imparte as clases. 
3. Nas horas en que no se imparta clase nas aulas, estas dependencias estarán 

pechadas. 
4. A disposición das mesas na aula será consensuada polos profesores que impartan 

clases nela. Unha vez finalizados os exames o docente responsabilizarase da 
colocación das mesas segundo a súa disposición orixinal. 

5. O profesorado ocuparase de borrar o encerado ó remate de cada clase. 
6. Logo da autorización pertinente as aulas poderán utilizarse para outras actividades, 

esixindo sempre, que tras rematar a actividade a aula quede tal e como estaba. 
 
Art. 36. Os despachos dos Departamentos 
1. Como lugar de traballo e estudo manterase silencio. 
2. É responsabilidade de todos os membros do departamento manter a orde e coidar o 

mobiliario. 
3. Toda comunicación colgarase no taboleiro de anuncios do que dispón (comunicacións, 

prensa, B.O.E., DOGA, etc.). 
 
Art. 37. A sala do profesorado 
1. Na Sala do Profesorado estarán dispoñibles medios audiovisuais e informáticos para 

uso do persoal docente do centro. 
2. A prensa escolar que recibe o Centro estará a disposición do persoal docente para  a 

súa lectura neste recinto. 
 
Art. 38. O laboratorio de idiomas e da aula multime dia 
Estes dous espazos serán utilizados polo alumnado sempre xunto con un docente, quen 
terá reservado previamente o día e a hora de uso nun cadro que a tal efecto se 
actualizará mensualmente na súa porta.  
 
Art. 39. O Salón de Actos 
O docente deberá reservar o salón de actos con antelación suficiente, indicando día e 
hora no cadro que para tal efecto se actualizará mensualmente na súa porta. 
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Cando o salón de actos sexa requirido por algunha institución allea ó Centro, esta 
deberá solicitalo por escrito á Dirección do Centro facendo constar: 

• Nome da persoa responsable. 
• Data e hora que se solicita. 
• Información detallada da actividade que se desexa levar a cabo. 

Esta solicitude deberá facerse polo menos con 20 días de antelación, xa que a Dirección 
do Centro e o Consello Escolar deben informar e trasladar a solicitude á Xefatura 
Territorial de Educación, que é quen finalmente debe decidir sobre o uso das instalacións. 
 
Art. 40. A conserxería 
Os profesores encargarán e recollerán nela as fotocopias. 
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CAPÍTULO VIII 
DOS SERVIZOS E OUTROS 

 
Art. 41. Páxina Web  
Toda a información de interese público relativa a EOI de Ourense estará publicada na 
páxina web do centro: http://www.eoiou.com. 
As persoas que desexen pórse en contacto con esta EOI poderán facelo a través do 
seguinte correo electrónico: eoi.ourense@edu.xunta.es 
 
Art. 42. Taboleiros de anuncios  
 
No Centro existen os seguintes taboleiros:  
 
Planta baixa  
a) Taboleiros de cristal situados entre as dúas portas de entrada ao Centro.   

• No taboleiro da esquerda estará publicada a información relativa á secretaría 
do Centro.  

• No taboleiro da dereita estará publicada a información relevante dos distintos 
Departamentos Didácticos (bibliografía obrigatoria e recomendada para cada 
curso,  información puntual sobre a oferta educativa,…).  

b) Taboleiro móbil situado no vestíbulo. 
Neste taboleiro exporase a información relativa á organización do centro: 

• Calendario escolar. 
• Organigrama do centro. 
• Horas de titoría do profesorado. 
• Relación dos distintos grupos por idioma y curso. 
• Calendario de matrícula e exames. 

c) Taboleiro colgado xunto ás máquinas expendedoras. 
Este taboleiro está a disposición do alumnado para anuncios varios (venda de libros, 
clases particulares, busca ou oferta de vivenda,….) 

d) Taboleiro situado a carón do ordenador do vestíbulo. 
Este taboleiro está reservado para a información da modalidade “That`s English” que 
se imparte nesta EOI. 

e) Taboleiro da biblioteca. 
Neste taboleiro estará exposto: 

• O horario para empréstito e devolución do material. 
• As normas de funcionamento da biblioteca. 
• Información de interese para os usuarios. 

 
Relanzo nas escaleiras que soben ó primeiro andar 
a) Taboleiros para o alumnado. 

O alumnado ten á súa disposición dous taboleiros, un para o relacionado con estadías 
de formación en países de lingua estranxeira, bolsas de estudo, cursos de verán,… e 
outro para anunciar actividades de tipo cultural. 

b) Taboleiro para uso do equipo de Normalización e Dinamización Lingüística. 
 
Primeira planta 
a) Taboleiro móbil. 

Este taboleiro está a disposición dos distintos Departamentos Didácticos para 
anunciar obradoiros, actividades extraescolares,… 

b) Taboleiros na sala do profesorado. 
Un está reservado para á información relativa ao profesorado (partes mensuais de 
faltas, horario do Equipo Directivo,…) e ao Consello Escolar. No outro atoparase 
información sindical. 
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Segunda planta 
c) Taboleiro móbil. 
Este taboleiro está a disposición dos distintos Departamentos Didácticos para anunciar 
obradoiros, actividades extraescolares,… 
 
Os  Departamentos Didácticos e as aulas contan cun taboleiro interior e outro exterior nos 
que o alumnado pode atopar información sobre exames, obradoiros, horarios de atención 
ao alumnado,… 
 
Art. 43. Caixas de suxestións  
No vestíbulo, a carón da conserxería, atópase unha caixa de suxestións dirixida á 
Dirección do Centro e á Asociación de alumnos. 
No relanzo das escaleiras entre o primeiro e o segundo andar, a carón do taboleiro do 
alumnado, atópase unha segunda caixa, neste caso dirixida á Xunta de Delegadas/os. 
 
 
Art. 44. Fotocopias 
1. Hai dúas fotocopiadoras e una multicopista en Conserxería. 
2. As fotocopias serán realizadas polas/os ordenanzas. Sempre que sexa posible, e cara 

a organizar o traballo na conserxería, as fotocopias de uso diario en clase  
entregaranse con 24 horas de antelación, e as das probas escritas (febreiro,xuño, e 
setembro) con polo menos tres días lectivos de antelación. 

3. Para máis de 30 copias utilizarase a multicopista. 
4. Hai unha fotocopiadora a carón da Conserxería a disposición do alumnado. Para 

poder utilizala compre mercar a tarxeta correspondente en Conserxería. 
 
Art. 45. Uso do teléfono, fax, correo electrónico e  páxina web 

• Número de teléfono do Centro é: 988366073 
• Número de fax: 988366184  
• Correo electrónico: eoi.ourense@edu.xunta.es 
• Páxina web: http//www.eoiou.com  

 
O uso do teléfono e do fax está restrinxido para asuntos relacionados co exercicio da 
actividade docente e administrativa do Centro. 
 
Art. 46. Adquisición de material 
As compras de material didáctico e de oficina faranse a través da Xefatura dos 
departamentos, quen, á súa vez, informará á Secretaria.  
 
Art. 47. Material escolar 
O material escolar (carpetas, folios, bolígrafos, cds, dvds, etc) necesario para as clases 
solicitarano os profesores á Xefatura do Departamento e o persoal non docente á 
Secretaria. 
 
Art. 48. Chaves 
1. Ó comezar o curso cada docente recibirá dúas chaves: 

a. Do Departamento e aulas do edificio orixinal. 
b. Da Sala de Profesores e aulas da parte ampliada do centro. 

2. Este procederá á devolución das mesmas ó finalizar ó curso, excepto os profesores 
con destino definitivo no Centro, que poderán conservalas. 

3. De producirse a perda ou extravío dalgunha chave comunicarase á Secretaria, quen 
entregará unha nova copia tan pronto como estea dispoñible. 
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4. Na Conserxería existe unha copia de todas as chaves das diferentes dependencias do 
Centro. Cando se necesite acceder a unha dependencia pedirase a chave 
correspondente e procederase a súa devolución unha vez concluída a actividade. 

 
Art. 49. Correspondencia e comunicacións internas 
1. Cada profesor recibirá a correspondencia postal ó seu nome no casilleiro asignado. 
2. As convocatorias ás reunións (Claustro, Comisión de Coordinación Pedagóxica, 

Consello Escolar, etc.) serán entregadas en Conserxería, logo de asinar o 
correspondente recibo, e tamén serán enviadas ao seu enderezo electrónico. 

3. As comunicacións oficiais da Consellería de Educación serán entregadas en 
Conserxería ou Secretaría, logo de asinar o recibo correspondente. 

 
Art. 50. Datos do profesorado e do persoal non doce nte 
1. Os profesorado e o persoal da administración e servizos que se incorporen por 

primeira vez ó Centro deberán facilitar á Secretaria do Centro os seguintes datos para 
proceder ó rexistro oficial no Centro.: 
• Nº de Rexistro de Persoal 
• DNI 
• Enderezo postal 
• Teléfono de contacto 

2. Calquera modificación destes datos do profesorado e do persoal da administración e 
servizos deberá ser comunicado en Secretaría. 

 
Art. 51. Uso do ascensor  
O acceso ó ascensor está restrinxido a aquelas persoas con problemas de mobilidade.  
O alumnado deberá solicitar a súa apertura ó persoal de conserxería. 
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CAPÍTULO IX 
DAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 
Considéranse actividades complementarias e extraescolares todas aquelas non 
propiamente lectivas que requiren da participación activa de profesorado e do alumnado. 
 
Art. 51. Normas xerais 
1. As actividades complementarias e extraescolares que se programen no Centro deberán 
ir encamiñadas á consecución dos fins educativos que aparecen na Programación Xeral 
anual. 
2. O programa de Actividades Complementarias e Extraescolares será elaborado pola 
Vicedirección a proposta dos distintos Departamentos. As actividades deberán ser 
aprobadas polo Consello Escolar. 
3. As actividades Complementarias e Extraescolares programadas para un curso 
académico deberán estar contempladas na Programación Xeneral Anual, excepto no caso 
de actividades relacionadas con acontecementos de carácter excepcional. 
4. No caso de acontecementos de carácter excepcional, non contempladas na PXA, estas 
deberán contar coa aprobación do Consello Escolar ó que se presentará, coa antelación 
suficiente, unha proposta de realización da actividade cos mesmos puntos cás 
contempladas na PXA. (Ver punto 8 deste artigo). 
5. Promoverase a participación de todos os membros da comunidade educativa. 
6. A Vicedirección deberá informar das actividades, cunha antelación de polo menos tres 
días, ao profesorado cuxa tarefa docente se vexa afectada pola realización da actividade. 
7. Así mesmo, a Vicedirección, xunto coas persoas responsables da actividade 
encargarase de realizar os trámites para o desenvolvemento das actividades: solicitudes, 
permisos, autorizacións de nais/pais no caso de alumnado menor de idade, contratos, etc. 
8. As propostas de actividades de carácter extraordinario deberán conter os seguintes 
puntos: 

• obxectivos 
• datas 
• alumnado ó que van dirixidas 
• detalles de importancia tales como: 

- orzamento 
- itinerarios 
- xustificación 
- sinatura dos responsables 

9. Sempre que un docente realice una actividade fóra do ámbito da aula, deberá 
comunicarllo á Xefatura de Estudos. 
10. Deberase contar coa autorización expresa do Consello Escolar para utilizar o nome da 
EOI e das súas instalacións. 
11. Destinarase unha partida orzamentaria para as Actividades Complementarias e 
Extraescolares de acordo coas propostas contempladas na PXA e os criterios do Consello 
Escolar. 
 
Art. 52. Viaxes de estudos 
1. A realización dunha viaxe de estudos será proposta polos diferentes departamentos 

no primeiro mes do ano académico en curso e incluirase na Programación dos 
Departamentos e na Programación Xeral Anual. 

2. O departamento correspondente elaborará un proxecto que presentará ao Equipo 
Directivo e ao Consello Escolar antes do período de vacacións de Nadal. 

3. Os participantes na viaxe de estudos serán membros da comunidade educativa desta 
EOI. Tamén se poderán realizar viaxes en colaboración con outras EEOOII. 

4. Haberá un docente responsable por cada 20 participantes. 
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5. O profesorado responsable da viaxe recibirá as axudas de custo marcadas pola 
lexislación vixente para manutención. En ningún caso se pagarán axudas de custo 
para o aloxamento e a viaxe 

6. No caso de haber menores de idade, estes poderán participar acompañados dun 
adulto que se responsabilice del por escrito, e ademais entregarán o consentimento 
asinado polas nais, pais ou titores, eximindo de todo tipo de responsabilidade ao 
docente acompañante e á Dirección da EOI. 

7. A Escola ofrecerá todo o seu apoio en canto a materiais, locais de reunión, 
publicidade, etc., que axuden á realización da viaxe. 

8. O profesorado responsable e representantes de nais/ais, se é o caso, terán que pedir 
autorización expresa do Consello Escolar para utilizar o nome da Escola en 
actividades encamiñadas á recadación de fondos para a dita viaxe. 

 
Art. 53. Organización de conferencias, coloquios, o bras de teatro, etc. 
1. O deseño xeral destas actividades haberá de estar contemplado na PXA e na  

programación dos Departamentos Didácticos. 
2. No caso de Obras de Teatro e Actuacións profesionais extraordinarias existirá na 

Escola un modelo de contrato que ambas partes terán de asinar, nese contrato 
faranse constar os seguintes datos: 

• Datos de identificación da Escola Oficial de Idiomas. 
• Datos de Identificación fiscal da Compañía teatral, compoñente/s do grupo 

musical. 
• Tipo de actividade a realizar. 
• Lugar e hora da actividade a realizar. 
• Contía que o grupo percibirá pola actividade a realizar. 
• Explicitarase tamén que o grupo teatral/musical expedirá factura; por ser 

actividades profesionais extraordinarias, a Escola tamén practicará a pertinente 
retención do IRPF. 

3. A Vicedirección poderá establecer contactos con organismos oficiais ou sociais para 
solicitar o uso de espazos adecuados para estas actividades así como, se for 
necesario, solicitar axudas ou subvencións. 
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CAPITULO X  
DA BIBLIOTECA E DO FONDO BIBLIOGRÁFICO  

 
Art. 54. Información Xeral  
A biblioteca estará aberta con servizo de empréstito dende mediados de outubro ata finais 
de maio, nos días e horas que se marquen, unha vez se coñeza a dispoñibilidade do 
profesorado.  
 

Art. 55. Usuarios  
Poderán acceder ás instalacións, e facer uso gratuito do material da biblioteca os 
membros da comunidade educativa, previa identificación persoal.  
 

Art. 56. Organización do fondo bibliográfico  
1. O fondo bibliográfico do Centro está composto por libros, materiais audiovisuais, 

CDRoms, periódicos e revistas. Este material distribúese na biblioteca xeral do 
alumnado e nas bibliotecas dos departamentos.  

2. O fondo bibliográfico que sexa adquirido por este Centro para a biblioteca deberá ser 
rexistrado no programa Meiga, excepto as publicacións periódicas.  

3. O préstamo do material da biblioteca xestiónase a través do programa Meiga, a 
excepción das publicacións periódicas ou do material que aínda non está rexistrado, 
que se realizará de modo manual.  

4. Á vista do orzamento dispoñible, cada xefe de departamento, tendo en conta as 
propostas dos seus membros do departamento, encargarase de facer as adquisicións 
e subscricións necesarias. Todos os anos procurarase destinar unha cantidade 
asignada a cada departamento para a adquisición de material destinado á biblioteca.  

5. Todo o material da biblioteca dos departamentos terá que ser catalogado polos xefes 
de departamento.  

6. Todo o material da biblioteca terá que ser clasificado e ordenado polo profesor 
responsable desta.  

7. En cada departamento existirá un libro onde rexistrar os préstamos e devolucións de 
profesores.  

8. Os xefes de departamento encargaranse de facer restaurar aquelas obras 
deterioradas ou de substituílas, se for necesario.  

9. Os xefes de departamento, coa colaboración dos seus membros, encargaranse da 
actualización e revisión de todos os fondos dispoñibles do departamento antes da 
finalización de cada curso académico.  

10. Cada departamento debe dispoñer da bibliografía obrigatoria e recomendada para 
cada curso na biblioteca.  

 
Nota importante:  
Todo o material dispoñible nos departamentos que se poña a disposición do alumnado na 
biblioteca deberá ser recatalogado co sistema Meiga vixente.  
 
 
Art. 57. Normas de funcionamento do servizo de prés tamo da biblioteca xeral do 
alumnado  
 

1. Respectar e utilizar as dependencias da biblioteca como o esixe a educación e o 
ben común, cumprindo as normas establecidas.  

2. Respectar, conservar e coidar o material desta biblioteca.  
3. O horario de empréstito restrínxese exclusivamente ao que figura na porta da 

entrada, aínda que a biblioteca permaneza aberta máis tempo. 
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4. Están exentos do empréstito para o domicilio os dicionarios, así como aquelas 
gramáticas ou exemplares únicos por raros ou antigos. Pódese emprestar para o 
domicilio o resto do material: libros de texto, libros de lectura, revistas, material 
audiovisual, etc.  

5. Cada lector poderá levar en empréstito, por cada idioma un libro e o seu 
correspondente material audiovisual por un período de 15 días (ata un máximo de 
tres idiomas). O empréstito poderase renovar unha vez máis, sempre que o libro e 
/ou material audiovisual non fose solicitado por outro lector.  

6. Para a realización do empréstito ou  a súa renovación cómpre amosarlle o carné da 
biblioteca (ou o número de lector) ao docente que estea a facer os empréstitos. 

7. Tendo en conta que nos períodos de vacacións non hai servizo de empréstito, e 
que, nalgún outro día se pode suspender o servizo por causas alleas á vontade dos 
usuarios, os libros emprestados ou renovados, non terán que devolverse ata o 
primeiro día con servizo de empréstito cando a data da súa devolución coincida cun 
día sen servizo. 

8. As devolucións efectuaranse na biblioteca. Se o lector non puidese devolver os 
exemplares persoalmente, poderá facelo por medio doutra persoa e se quixese 
seguir usándoos por máis tempo, podería prorrogar o prazo. 

9. A non devolución ou o deterioro do material levará consigo a seguinte penalización:  
•  Cando se produza retraso de ata 7 días na devolución amoestarase 

verbalmente ó lector e prohibiráselle levar libros ou material audiovisual nese 
día e, no seu caso, a renovación.  

• A partir do oitavo día de atraso na devolución suspenderáselle por un mes o 
dereito de empréstito. 

• A partir dun mes de atraso, suspenderáselle o dereito de empréstito polo resto 
do curso académico. 

• O lector pagará a perda ou o deterioro causado nas obras mediante o abono 
do seu valor ou a reposición dun novo exemplar, sen prexuízo da sanción  
correspondente polo atraso na devolución ou restitución, cando este non fose 
xustificado.  

 
 
Art. 58. Préstamos para os meses de verán da biblio teca xeral do alumnado  
Durante a última semana de apertura da biblioteca procederase á devolución por parte do 
lector de todo o material emprestado, xa que non se empresta material durante as 
vacacións de verán. 
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CAPÍTULO XI 
DA ASOCIACIÓN DE ALUMNADO 

 
O alumnado poderá asociarse creando organizacións de acordo co artigo 7 da Lei 
Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, Reguladora do Dereito á Educación (BOE 4 de xullo de 
1985) e o Real Decreto 1532/1986, de 11 de xullo (BOE 29 de xullo) polo que se regulan 
as Asociacións de Alumnos. 
 
 
Art. 59. Dereitos da Asociación de alumnado 
1. A asociación de alumnado terá asignado un espazo no taboleiro de anuncios do 

vestíbulo da entrada e un en cada andar. 
2. Poderá reservar as dependencias do centro que precise cunha antelación mínima de 

quince días á data da súa utilización. 
 
 
Art. 60. Deberes da Asociación de alumnado 
1. Todas as súas actividades deberán ser programadas ó inicio do curso e coñecidas 

polo Consello Escolar da Escola. 
2. Deberá contar cun logotipo propio que identifique a documentación e actividades que 

promovan.  
3. Informará ós departamentos correspondentes á xefatura de estudos das súas 

actividades no Centro e fóra deste con antelación suficiente.  
 


