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TÍTULO PRELIMINAR

ÁMBITO DE APLICACIÓN E FINALIDADES

Artigo 1. Obxecto das Normas

As presentes normas establecen e regulan a ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO do
Instituto de Educación Secundaria “IES Plurilingüe A Cachada” de Boiro.

Artigo 2. Ámbito de aplicación

1. Estas Normas fundaméntanse nos principios de obrigado cumprimento establecidos
na normativa vixente e son aplicables a toda a comunidade escolar no transcurso de
todas as actividades que o centro realice tanto dentro como fóra do IES, sexan ou non
en horario escolar.

2. Os órganos de goberno do instituto promoverán o coñecemento e o
cumprimento do contido destas Normas e preocuparanse da súa difusión e
publicidade. As Normas de Organización e Funcionamento son de obrigado
cumprimento para todos os membros da comunidade educativa. O seu
descoñecemento non exime do seu cumprimento.

3. A todos os membros da comunidade educativa afectados por estas Normas
supónselles garantidos todos os dereitos e deberes recollidos nas leis de rango
superior.

Artigo 3. Finalidades

1. Regulamentar o marco de funcionamento xeral do centro establecendo normas de
actuación e de convivencia que permitan acadar os obxectivos básicos recollidos no
proxecto educativo.

2. Facilitar canles para a participación cooperativa e responsable de todos os
sectores desta comunidade educativa.

3. Ordenar as relacións persoais e institucionais co fin de obter un clima
de convivencia axeitado.
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TITULO I

ESTRUTURA ORGANIZATIVA BÁSICA

Artigo 4. A estrutura organizativa

Articúlase por medio de órganos de goberno, órganos de coordinación e xestión, e
órganos de participación e control.

Artigo 5. Órganos de goberno

1. Unipersoais: Son o director ou directora, xefe ou xefa de estudos e secretario ou
secretaria.

2. Colexiados: Consello Escolar e Claustro de profesores.

Artigo 6. Órganos de coordinación docente

1. Comisión de coordinación pedagóxica.
2. Departamento de orientación.
3. Departamento de actividades complementarias e extraescolares.
4. Departamentos didácticos.
5. Equipo de Dinamización da Lingua Galega.
6. Xunta de avaliación.
7. Titores.

Artigo 7. Órganos de participación

1. Participación do alumnado: Consello Escolar, delegados, Xunta de Delegados.
2. Participación dos pais, nais ou titores: Consello Escolar, ANPA, Comisión de

convivencia,Comisión económica,etc
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TÍTULO II

DO CENTRO

Capítulo 1

Organización e uso dos espazos

Artigo 8. Xeneralidades.

1. É responsabilidade da dirección do centro establecer o fin ao que se vai destinar
cada un dos espazos do instituto, velando pola axeitada dotación dos mesmos
dentro das posibilidades do centro.

2. É responsabilidade de todos os membros da comunidade educativa o correcto
uso das instalacións e medios do instituto.

Artigo 9. Aulas de referencia

1. Son responsabilidade do alumnado e profesorado que as empregue de xeito
habitual, sen prexuízo de que o resto do alumnado poida empregalas
eventualmente nas actividades lectivas ordinarias ou nas gardas.

2. Xanelas e persianas. O alumnado só poderá manipular as xanelas e persianas
previa autorización do profesor. Tampouco se asomará polas xanelas.

3. Como norma xeral, as aulas estarán sempre pechadas cando non estean
sendo utilizadas. Cada profesor será o encargado de abrir a aula na que vai
dar clase, e pechala ao rematar a xornada ou antes de saír ao recreo. Para iso,
cada profesor disporá dunha chave mestra. De proporcionárllelas encargarase
a secretaría do centro ao comezo do curso, así como de, ao remate do mesmo,
recollerllas a todo o profesorado que non vaia seguir no centro o curso
seguinte.

4. Cambios de clase: O alumnado non pode saír da aula entre clase e clase, agás
para ir a outra aula; non entorpecerá o tránsito dos profesores e profesoras ou
doutros alumnos polos corredores, e entrará na aula antes que o profesor.

5. O alumnado non poderá permanecer nas aulas durante o recreo.. É obriga do
profesorado que imparte clase na hora antes do recreo pechar a aula cando
sae o alumnado.
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6. É obriga do profesorado de garda de recreo comprobar que as aulas están
pechadas durante o recreo.

7. Ao final de cada mañá e das clases do martes tarde, os conserxes
comprobarán que todas as xanelas quedan pechadas e as persianas baixadas.

8. Coa finalidade de favorecer o aforro enerxético, o profesorado de cada grupo
ocuparase de que as xanelas permanezan pechadas cando a calefacción estea
conectada.

Artigo 10. Aulas específicas

1. Considéranse así as de Informática, Plástica, Tecnoloxía, Música, Idiomas,
Pedagoxía Terapéutica, Laboratorios, Ximnasio, Pistas Deportivas e as que
poidan crearse no seu día.

2. Dado que as aulas específicas apuntadas son de uso común para diversos
grupos, faise imprescindible que o alumnado se faga responsable do coidado
dos materiais que se encontren nelas, así como que ao termo da clase esta
quede ordenada. Co fin de velar pola conservación e limpeza destas aulas, o
profesor verificará ao remate da clase que todo o material foi correctamente
tratado, que non falta nada e que queda en perfectas condicións.

3. O alumnado colaborará poñendo en coñecemento do profesor os danos que
inevitablemente se poidan producir para que sexan reparados o máis
rapidamente posible.

4. Os traslados, entradas e saídas destas aulas faranse de forma silenciosa e
ordenada.

5. Nas aulas de informática ocuparase sempre o mesmo lugar, acordado polo
profesor; desta forma cada un será responsable do seu posto. A principio de
curso confeccionarase unha listaxe na que figure dita asignación.

6. Os berros e ruídos innecesarios serán evitados en todo momento e o
alumnado poñerá especial interese en manter a orde e a disciplina nestas
aulas, xa que ao ser espazos onde se desenvolve especialmente o traballo
práctico, os materiais son máis custosos e cámbiase a dinámica de traballo.

7. Para usar unha aula específica será necesario contar co permiso do
responsable da mesma ou da Dirección. Non poderán usarse para facer
gardas, agás no caso de que o profesor ausente deixe un traballo concreto
para realizar nese espazo, o profesor de garda estea previamente informado
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e conforme, e non se poña en perigo a seguridade do alumnado ou a dotación
do centro. Todo o profesorado ten a obriga de pechar as aulas específicas ao
saír delas, aínda que  haxa clase alí na hora seguinte.

Artigo 11. Ximnasio e pistas deportivas

Os profesores de Educación Física disporán de chave do ximnasio e serán os
encargados de abrilo antes de cada clase e pechalo ao saír. Ao final da mañá
e da tarde, os conserxes comprobarán que as portas do ximnasio quedan ben
pechadas.

Artigo 12. Os corredores

1. Os corredores son lugares de paso e non de estancia. Non se debe
permanecer neles, pois ao profesorado espéraselle na aula.

2. Circularase por eles da maneira máis silenciosa posible, de xeito que non se
moleste aos demais, procurando non correr, empurrar nin realizar
movementos bruscos que poidan producir accidentes.

3. Está terminantemente prohibido inxerir alimentos nin bebidas nas aulas e
corredores.

4. Durante o recreo non estará permitida a permanencia do alumnado no 1º e no
2º andar nin nas escaleiras de acceso aos mesmos, salvo por causa
xustificada.

Artigo 13. Os servizos

1. Como norma xeral, o alumnado irá ao baño durante o recreo, salvo permiso
expreso do profesor.

2. Só poderán ser utilizados polos alumnos, (os do primeiro andar) e polas
alumnas (os do segundo andar) durante as clases de xeito excepcional, se o
profesor deu o permiso correspondente.

3. Non poderán ser usados nos cambios de clase sen permiso do profesorado
entrante.

4. No recreo só se poderán utilizar os servizos do andar baixo.

5. Os servizos deben ser vixiados polo profesorado e os subalternos.
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Artigo 14. Vestíbulo

1. Os conserxes son os responsables da apertura e peche das portas do centro,
de acordo co horario xeral deste. En caso de mal tempo, estarán autorizados
a abrir as portas antes para que o alumnado se poida resgardar.

2. Durante os recreos o alumnado deberá saír ao patio; só poderá permanecer
no vestíbulo en caso de mal tempo.

Artigo 15. Os departamentos

1. Son lugares de traballo e reunión do profesorado que imparte unha mesma área
ou materia.

2. O xefe de departamento velará, xunto cos restantes membros, polo bo coidado e
uso do material existente, estudando as necesidades e propoñendo a
adquisición ou renovación deste.

3. O alumnado non poderá acceder aos departamentos nin permanecer neles,
salvo autorización dalgún profesor e en presenza deste.

Artigo 16. A sala de profesores

1. É un lugar de traballo, estancia e reunión do profesorado do centro.

2. Non está permitida a entrada nesta do alumnado, pais ou persoal alleo ao
centro, salvo permiso expreso da Dirección, agás no caso en que se celebren en
ela reunións fóra do horario lectivo. Así mesmo poderán entrar en casos
excepcionais e previa consulta ao profesorado presente nese momento na sala.

3. Cando algún alumno sexa enviado por un profesor á devandita sala, dirixirase ao
profesor de garda ou a algún dos profesores presentes para realizar o
encargo pedido.

4. É responsabilidade do profesorado manter esta sala o máis ordenada e recollida
posible.

Artigo 17. Os despachos

1. Son lugares de traballo e reunión dos membros do equipo directivo.

2. Non se permite a entrada nestes cando estean baleiros.

3. Procurarase respectar o horario de atención dos directivos.
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4. Calquera membro da comunidade educativa poderá acudir ao despacho
cando desexe realizar consultas co seu titular ou cando sexa requirido por este
co fin de aclarar incidencias ou resolver situacións problemáticas.

Artigo 18. Conserxería e secretaría

1. Nestes espazos desenvolve o seu labor o persoal non docente encargado de
tarefas administrativas e de atención ao público.

2. O horario de conserxería e secretaría abranguerá toda a xornada lectiva. En
período de vacacións escolares establecerase un horario especial que se fará
público con antelación.

3. Na secretaría do centro estará a disposición de todas as persoas que desexen
consultalo o texto das NOF, o Proxecto Educativo do Centro, a Programación
Xeral Anual, o Proxecto lingüístico, o Plan de convivencia e calquera outra
documentación identitaria do centro.

4. As notificacións públicas que se expoñan na conserxería e secretaría deberán
estar en galego.

Artigo 19. O ascensor

O uso do ascensor queda restrinxido a aquelas persoas ás que a súa condición
física lles impida utilizar as escaleiras. Tamén se habilita o ascensor como
montacargas.

Artigo 20. Recinto exterior

1. As portas de acceso ao patio abriranse polos conserxes 20 minutos antes do
inicio de cada xornada. Transcorridos 15 minutos do comezo das clases, os
conserxes pecharán sen chave as portas de acceso de peóns ao patio e
procurarán que estean pechadas durante a xornada, en especial durante os
períodos de lecer.

2. O profesorado que desexe un mando do portón de acceso de vehículos deberá
solicitarllo á secretaria e depositar unha fianza que lles será devolta ao marchar.

3. O aparcadoiro é de uso exclusivo do profesorado e persoal de administración e
servizos do centro. O uso do mesmo por outras persoas requirirá autorización da
Dirección.
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4. O portón é para uso exclusivo dos vehículos aparcados no interior do perímetro
do centro; queda prohibido o seu uso a peóns. Permanecerá pechado
habitualmente.

5. Ao remate das actividades de mañá e tarde, todos os accesos serán pechados
polos conserxes.

6. O alumnado non poderá pasar ou permanecer na zona do aparcadoiro sen
causa xustificada.

Capítulo 2

Organización e uso dos recursos materiais

Artigo 21. Todo o material docente existente no centro, sexa proporcionado pola
administración educativa, adquirido polo instituto ou legado por outras institucións ou
entidades, deberá estar debidamente inventariado na secretaría do centro.

Artigo 22. Os xefes de departamento deberán colaborar co equipo directivo no que á
conservación do material que lles compete se refire. Así mesmo, os departamentos
didácticos deberán investir a súa asignación económica de modo que quede garantida
a rendibilidade e pertinencia didáctica das súas adquisicións e, polo tanto, a correcta
utilización dos fondos públicos.

Artigo 23. Igualmente, os responsables de medios audiovisuais e informáticos
colaborarán co equipo directivo, especialmente coa secretaría, informando sobre a
situación dos devanditos materiais didácticos e asesorando sobre novas compras e
reposicións.

Artigo 24. Todos os materiais didácticos propiedade do centro poden ser utilizados
para fins didácticos por calquera profesor deste, con independencia de que fose o seu
departamento o que os adquirise. Soamente en caso de conflito horario terá prioridade
no uso dos devanditos materiais o profesorado daquel departamento que os adquiriu.

Artigo 25. Ningún membro da comunidade educativa poderá sacar do centro equipos
ou material  informático rexistrados a nome do instituto, sen autorización da Dirección.

Artigo 26. Todo o profesorado do centro deberá tomar como propia a responsabilidade
de poñer en coñecemento do seu xefe de departamento as necesidades de material
percibidas ou o extravío, falta ou deterioración do xa existente.
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Artigo 27. Todos os membros da comunidade educativa teñen a obriga de usar con
corrección os materiais e instalacións do Instituto, evitando usos inadecuados que
provoquen roturas, danos, desgastes innecesarios ou aspecto de abandono. Así, os
alumnos, ademais do trato coidadoso de materiais e instalacións, deberán velar pola
limpeza e a boa orde do centro (chans, paredes, teitos, mobiliario e equipamento,
corredores, escaleiras, baños, cafetaría, patios, soportais, xardíns e todas as
dependencias comúns en xeral).

Artigo 28. Os profesores velarán polo bo uso, por parte dos alumnos, dos materiais e
instalacións do centro. Calquera comportamento contrario deberá ser recriminado polo
profesor que o advirta.

Artigo 29. Asemade, os profesores deberán vixiar que durante as súas horas de
docencia non se produza ningún dano na aula ou os seus materiais, comprobando este
punto ao final da clase ou hora de garda. Poñerán, ademais, atención especial no caso
de que se trate dunha aula específica (música, plástica, informática, tecnoloxía,
ximnasio, debuxo técnico, laboratorios), onde hai materiais normalmente delicados e
custosos.

Artigo 30. Aqueles profesores que, para a realización de probas ou a aplicación de
diversas estratexias didácticas, alteren a colocación habitual dos pupitres encargaranse
de que, unha vez finalizada a clase, a disposición das mesas sexa novamente a
habitual.

Capítulo 3

Mantemento, orde e limpeza das dependencias

Artigo 31. Orde e limpeza

O titor e os profesores de cada grupo velarán porque se manteña a orde e
limpeza das aulas, tomando as medidas correctoras necesarias cando sexa o
caso.

Artigo 32. Estragos  e arranxos

1. Ao comezo de cada curso, o titor xunto co delegado do curso levantará unha
acta do estado de conservación do mobiliario e materiais da aula de referencia,
segundo un modelo proporcionado dende a secretaría do centro.
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2. Ao final de curso, as aulas deberán estar no mesmo estado que ao comezo, de
acordo á acta antes mencionada.

3. O titor, de acordo co equipo directivo, velará polo cumprimento desta norma.

Artigo 33. Material e dependencias comúns

1. O profesorado e o persoal subalterno deben corrixir calquera comportamento que
dane as dependencias ou o mobiliario do instituto.

2. Reforzaranse no alumnado actitudes de responsabilidade para coas instalacións
do centro : limpeza, conservación…

Artigo 34. A limpeza do patio

A limpeza do patio é responsabilidade de toda a comunidade educativa. En caso de
necesidade, a Xefatura de Estudos organizará quendas de limpeza do mesmo.

Capítulo 4

Organización e uso dos servizos do centro

Artigo 35. A biblioteca

1. Usuarios

a. O acceso á biblioteca é libre para todos o alumnado do centro, así como
os seus pais e nais ou titores legais, o persoal docente e o non docente.

b. Cada usuario terá un número de lector asignado.
.

2. Servizos

a. Lectura, audición e visionado en sala.

b. Préstamo (excepto materiais de consulta).

c. Información bibliográfica.
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d. Acceso a internet .

3. Convivencia

a. Durante a permanencia na biblioteca todos os usuarios deberán gardar
silencio.

b. Non está permitido levar comida nin bebida á biblioteca.

c. O material débese coidar con todo o esmero posible para a súa
conservación.

d. Todos os materiais consultados deberán ser colocados de novo no seu lugar
ou entregados ao profesor de garda na biblioteca. As cadeiras tamén deben
recollerse baixo a mesa ao abandonar a biblioteca.

e. O uso dos ordenadores será preferentemente para a realización de traballos
ou a consulta de información.

f. O uso de internet debe adecuarse ás características e fins dun centro
educativo.

Artigo 36. As máquinas de reprografía

1. O traballo de reprografía é competencia do persoal subalterno. Os profesores
deberán solicitar as copias coa suficiente antelación, como norma xeral, vinte e
catro horas antes. As probas avaliadoras poderán solicitarse ao momento,
tendo prioridade.

2. Cada profesor disporá nun curso académico de 50 copias por cada alumno/a do
que é docente e 200 copias máis para preparación de materiais. Se é titor ou
titora disporá de 50 copias máis por cada alumno/a da súa titoría. Todas as
copias de Programacións didácticas ou documentación xeral do centro irá a
cargo da propia conta do centro.

Artigo 37. Do uso das comunicacións.

Os membros da comunidade educativa terán á súa disposición o uso dos medios
de comunicación do centro para as actividades relacionadas coa función
docente. Poderase empregar calquera dos teléfonos dispoñibles, dándolle
preferencia ao da administración. Do mesmo xeito os membros da comunidade
educativa terán acceso ao fax na súa utilización docente.
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Artigo 38. Cando se fagan saídas co alumnado, os acompañantes disporán do teléfono
móbil do instituto para as súas comunicacións, con cargo ao centro.

Artigo 39. O servizo de cafetaría do centro

1. Poderá ser utilizado unicamente polos compoñentes desta comunidade
educativa ou persoas alleas ao centro cuxa entrada a este fose autorizada. Nel
respectaranse as normas sobre hixiene, conservación e manipulación de
alimentos.

2. Os prezos dos produtos serán os autorizados polo Consello Escolar, así como
calquera modificación dos mesmos.

3. Contará cun libro de reclamacións a disposición dos usuarios e estará
supervisado polo Consello Escolar.

4. O alumnado só poderá acudir á cafetaría nos períodos de lecer, e nunca entre
clases.

5. A cafetaría é un espazo docente máis e como tal poderá utilizarse para
actividades educativas: exposicións, mostras… Poderán xerarse proxectos de
renovamento do espazo debidamente coordinados polo profesorado e coa
autorización do equipo directivo.

Artigo 40. O transporte escolar

1. É un servizo complementario que permite alcanzar unha correcta escolarización
de todo o alumnado.

2. O transporte de autobús é unicamente para o alumnado matriculado neste
instituto e que teña dereito a este servizo.

3. Cando se produza algún estrago, rotura ou dano por falta de coidado ou de
forma intencionada, o alumno ou os alumnos que o provocasen repoñerano ou
aboarán o seu custo económico, segundo criterio da empresa de transporte.

4. O condutor revisará antes e despois de cada servizo o mobiliario interior en
presenza de todo o alumnado. Se durante o traxecto se producise algunha
deterioración non advertida antes, comunicaráselle ao condutor unha vez
chegado ao destino e antes de abandonar o vehículo.
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5. Unha vez en marcha respectarase ao compañeiro de asento. Polo tanto, non se
lle molestará con desprazamentos de sitio, berros, empuxóns, poñéndose de
xeonllos ou sacando a cabeza pola ventá.

6. Calquera norma infrinxida carrexará unha amoestación verbal ou escrita. A
acumulación de tres amoestacións ou unha falta grave sancionarase coa
suspensión temporal do uso do transporte.

7. Se durante o traxecto xurdise algún contratempo, o condutor comunicarao
inmediatamente ao centro. Unha vez chegado ao punto de destino, se é preciso,
poñerao en coñecemento da policía municipal.

Capítulo 5

Uso das instalacións

Artigo 41. A utilización das instalacións fóra do horario escolar será con autorización
da Dirección, sempre solicitada con antelación. O alumnado poderá acceder ás
instalacións sempre que sexa acompañado por algún profesor.

Artigo 42. O uso das instalacións polas organizacións, empresas e asociacións ou
institucións alleas ao instituto debidamente autorizadas non suporá, en ningún caso,
impedimento para o normal desenvolvemento das actividades propias do instituto.

Artigo 43. Dende o centro promoverase a súa apertura á comunidade. A Dirección
porá a disposición do alumnado, do profesorado e dos pais e nais as instalacións do
instituto para usos relacionados con actividades docentes, extraescolares,
complementarias ou asociativas, sendo responsabilidade dos usuarios o seu correcto
uso. Sempre se deixarán as instalacións nas condicións en que se atoparon.
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TÍTULO III
DOS  MEMBROS DA COMUNIDADE   EDUCATIVA

Capítulo 1

Os profesores. Dereitos e  deberes

Artigo 44. Dereitos do profesorado

Os dereitos do profesorado son aqueles recollidos na Lei Orgánica de Educación
(LOE) e aqueloutros recollidos na lexislación vixente, dos que destacamos:

1. Ten dereito a un tratamento respectuoso por parte de todos os membros da
comunidade educativa.

2. A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no
que se preserve en todo caso a súa integridade física e moral.

3. A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia
escolar e a educación integral do alumnado.

4. A que se recoñezan as facultades precisas para manter un adecuado
ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos
complementarios e extraescolares.

5. Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes.

6. A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola
administración educativa.

7. A acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na conflitividade
escolar e recibir os estímulos máis axeitados para promover a implicación do
profesorado en actividades e experiencias pedagóxicas de innovación
educativa relacionadas coa convivencia e a mediación.

8. Ten dereito a poder dar clase sen interrupcións inxustificadas.

Artigo 45. Deberes do profesorado

Os deberes do profesorado son aqueles recollidos na Lei Orgánica de Educación
(LOE) e aqueloutros recollidos na lexislación vixente, dos que destacamos:
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1. Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade,
integridade e dignidade persoais de todos os membros da comunidade
educativa.

2. Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado
ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos
complementarios e extraescolares, corrixindo, cando lle corresponda a
competencia, as condutas contrarias á convivencia do alumnado ou, no caso
contrario, poñéndoas en coñecemento dos membros do equipo directivo do
centro.

3. Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas
contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar.

4. Informar as nais, pais ou titores legais sobre o progreso de aprendizaxe e
integración socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas,
cumprindo as obrigas de dispoñibilidade dentro do horario establecido no centro
para a atención a aqueles que lle impoña a normativa aplicable.

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

6. Cumprir con puntualidade o seu horario escolar e actividades complementarias.
O profesorado será o último en saír da aula e comprobará que non quede ningún
alumno/a dentro da mesma tanto nos tempos de lecer como ao finalizar a
xornada.

7. Gardar reserva sobre toda aquela información confidencial de tipo persoal ou
familiar que puido chegar a ter do alumnado.

8. Corrixir calquera actuación contraria ás normas do centro.

9. Comunicar e xustificar as súas ausencias e retrasos ante o órgano competente e
no prazo fixado pola lei.

10. O profesorado non poderá deixar saír o alumnado das aulas ata a hora de
finalización da clase, salvo causas de forza maior.

11. Cumprir e facer cumprir os establecido nestas Normas.
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Artigo 46. O profesorado de garda

En todos os períodos lectivos do instituto haberá sempre un mínimo de dous
profesores de garda, segundo as dispoñibilidades horarias. As funcións do
profesorado de garda están recollidas no RD 324/1996 e na orde do 1 de agosto
de 1997 e son as seguintes:

1. Atender a todo o alumnado que quede libre por ausencia do respectivo profesor.

2. Velar pola boa orde e bo funcionamento do instituto, especialmente nos
corredores, á entrada e saída das clases. Se o profesor se retrasase,
encargarase de abrir as aulas para que o alumnado non permaneza no corredor
cando os demais grupos xa entraron nas súas aulas.

3. Rexistrar no libro de gardas as ausencias e faltas de puntualidade dos
profesores e calquera outra incidencia que se teña producido.

4. Resolver no acto cantas incidencias se produzan durante a xornada lectiva, ben
informando inmediatamente a calquera dos membros do equipo directivo
presentes nese momento no centro, ben en ausencia destes, adoptando as
medidas que estime oportunas, axustándose, de habelas, ás directrices
recollidas nas NOF ou ás aprobadas polo consello escolar.

5. Tutelar o alumnado durante os períodos de lecer.

6. O profesorado de garda de recreo coordinarase para comprobar que as
aulas  están debidamente pechadas e non queden alumnos polos corredores.

7. Asemade, durante as gardas de recreo vixiaranse todas as zonas do recinto
escolar, encargándose cada profesor dunha ou varias zonas que a tal fin serán
as seguintes:

● Zona1: Planta baixa, entrada, e zona dianteira (exterior da cafetería,
entrada principal, aparcadoiro e portalón).

● Zona 2: Pistas polideportivas, arredores do pavillón.
● Zona 3: Parte posterior do instituto e laterais da biblioteca.

8. O profesorado que prevexa a súa ausencia anotarase no libro de gardas
con antelación ou chamará por teléfono para dar aviso, procurando deixar
traballo para o seu alumnado.

9. O profesorado de garda dará aos alumnos o traballo que deixou o profesor
ausente, e procurará  que o fagan.
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10. Cando falten varios profesores e non haxa profesorado de garda dabondo para
atendelos, poderá sacalos ao patio, permanecendo con eles de vixilancia.

Artigo 47. Procedemento: O procedemento de realización das gardas é como segue:

1. Ao toque de timbre o profesorado de garda fará un percorrido polos corredores
velando por que non haxa alteracións da orde e comprobando a normalidade
académica.

2. Se un grupo está sen profesor, o de garda permanecerá co alumnado na aula
na que deberían ter recibido a clase ou na súa aula de referencia.

3. Como norma xeral o profesorado de garda non debe sacar o alumnado ao
patio. Se hai máis grupos sen profesor que profesorado de garda consultarase
co Equipo Directivo , podéndose decidir neste caso sacalos ao patio,
permanecendo con eles de vixilancia, sen que esta medida perturbe o normal
desenvolvemento do resto das clases.

4. De non haber incidencias o profesor deberá permanecer localizado nas
dependencias do centro, preferiblemente na sala de profesores, para atender
calquera continxencia.

5. Ao rematar o período de garda o profesorado asinará no libro de gardas
indicando os grupos que estiveron sen profesor e o nome dos profesores
ausentes (incluídos os de garda, titoría ou cargo) ademais das incidencias
ocorridas durante a garda.

6. O libro de gardas, no que se recollerán as faltas de asistencia e de
puntualidade do profesorado xunto coas posibles incidencias que poidan xurdir,
terá todas as súas follas seladas e numeradas e estará en todo momento a
disposición da comunidade educativa na sala de profesores.

Artigo 48. O profesor titor

1. A titoría e orientación do alumnado formará parte da función docente. O titor ou
titora será designado polo director ou directora, por proposta do xefe ou xefa de
estudos, oído o xefe ou xefa do Departamento de Orientación, entre os
profesorado que imparta docencia a todo o grupo.
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2. Son funcións do titor:

a. Participar no desenvolvemento do Plan de Acción Titorial e nas actividades
de orientación, baixo a coordinación da xefatura de estudos e en
colaboración co Departamento de orientación.

b. Informar ao profesorado do grupo das características do alumnado,
especialmente daqueles casos que presenten problemas específicos.

c. Organizar e presidir as sesións de avaliación do seu grupo.

d. Colaborar co Departamento de Orientación do instituto nos termos que
estableza a xefatura de estudos.

e. Colaborar cos demais titores e co Departamento de Orientación no marco
dos proxectos curricular e educativo.

f. Proporcionar ás familias e alumnado no principio de curso información
documental ou, no seu defecto, indicar onde poden consultar todo o referente
ao calendario escolar, aos horarios, ás horas de titoría, ás actividades
extraescolares e complementarias previstas, aos programas escolares e aos
criterios de avaliación do grupo.

g. Informar e orientar o alumnado na súa vida académica en xeral, en aspectos
como a participación na elaboración dos seus calendarios de exames, as
posibilidades de recuperación das materias pendentes, as condicións para a
promoción de curso, continuación de estudos, reserva de praza, solicitude de
bolsas de estudo, coñecemento dos seus dereitos e deberes, decisións ou
medidas específicas sobre a vida académica, etc.

h. Coñecer as características persoais de cada alumno e alumna a través da
análise do seu expediente persoal e doutros instrumentos válidos para
conseguir ese coñecemento.

i. Coñecer os aspectos da situación familiar e escolar que repercuten no
rendemento académico de cada alumno e alumna.

j. s
k. Efectuar un seguimento global dos procesos de ensino-aprendizaxe do

alumnado para detectar dificultades e necesidades especiais, co obxecto de
procurar as respostas educativas adecuadas e de solicitar os oportunos
asesoramentos e apoios.

l. Orientar o alumnado dunha maneira directa e inmediata no seu proceso
formativo.
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m. Favorecer o proceso de maduración vocacional orientando e asesorando o
alumnado sobre as súas posibilidades académicas e profesionais.

n. Orientar as demandas e as inquedanzas do alumnado e mediar, en
colaboración co delegado do grupo, ante o resto do profesorado, do
alumnado e do equipo directivo nos problemas que se presentaren.

o. Informar o alumnado do grupo de todo aquilo que lle afecte en relación coas
actividades docentes e o rendemento académico.

p. Informar os pais/nais de todo aquilo que lles afecte en relación coas
actividades docentes e co rendemento académico.

q. Implicar as familias nas actividades de apoio á aprendizaxe e de orientación
dos seus fillos e das súas fillas.

r. Cubrir os documentos oficiais relativos ao seu grupo de alumnado.

s. Controlar a falta de asistencia ou puntualidade do alumnado e ter informados
os pais ou titores legais e a xefatura de estudos.

Capítulo 2

O alumnado. Dereitos e  deberes

Artigo 49. Dereitos do alumnado

En virtude do disposto no Título II do Real Decreto 732/1995, de 5 de maio, e na
Disposición final primeira da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio de 2006, de Educación
(DOG 4/5/2006) os alumnos teñen, entre outros, os seguintes dereitos:

1. A recibir unha formación integral que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa
personalidade nun ambiente educativo de convivencia, liberdade e respecto mutuo.

2. A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais.

3. Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular contra as
situacións de acoso escolar.

4. A que a súa dedicación, esforzo e rendemento escolar sexan valorados e
recoñecidos con obxectividade.
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5. Teñen dereito a recibir orientación escolar e profesional, baseada nas súas
aptitudes e capacidades.

6. A que se respecte a súa liberdade de conciencia, as súas conviccións relixiosas e
as súas conviccións morais, de acordo coa Constitución.

7. Teñen dereito a que se respecte a súa integridade física e moral e a súa dignidade.

8. A participar no funcionamento e na vida do centro, de conformidade co disposto nas
normas vixentes.

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

10. A recibir as axudas e os apoios precisos para compensar as carencias e
desvantaxes de tipo persoal, familiar, económico, social e cultural, especialmente no
caso de presentar necesidades educativas especiais, que impidan ou dificulten o
acceso e a permanencia no sistema educativo.

11. Á protección social, no ámbito educativo, nos casos de infortunio familiar ou
accidente.

12. Teñen dereito a utilizar as instalacións do centro coas limitacións da programación
de actividades escolares e extraescolares.

13. Os alumnos terán dereito de reunión e asociación, así como a formación de
federacións e confederacións.

Artigo 50. Deberes do alumnado

En virtude do disposto no Título III do Real Decreto 732/1995, de 5 de maio, e
na Disposición final primeira da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio de 2006, de
Educación (DOG 4/5/2006) os alumnos teñen, entre outros, os seguintes deberes:

1. Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun
adecuado clima de estudo no centro, respectando o dereito dos compañeiros á
educación.

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

3. Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, e a
dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da comunidade
educativa.
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4. Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro
educativo.

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

6. Intervir a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte á
convivencia dos seus respectivos centros docentes.

7. Asistir á clase con puntualidade e co material preciso.

8. Estudar e esforzarse para acadar o máximo desenvolvemento segundo as súas
capacidades.

9. Respectar as pertenzas dos outros membros da comunidade educativa e
conservar e facer un bo uso das instalacións do centro e materiais didácticos.

10. Participar nas actividades formativas e, especialmente, nas escolares e
complementarias.

11. Cumprir e respectar os horarios de todas as actividades do centro.

12. Mostrar o debido respecto e consideración aos profesores e demais membros
da comunidade educativa.

13. Respectar o exercicio do dereito ao estudo dos seus compañeiros.

Capítulo 3

O persoal de administración e servizos. Dereitos e  deberes

Auxiliar administrativo. Dereitos e deberes

Artigo 51. Ao persoal de administración e dos centros docentes, dentro do marco
legal establecido e no ámbito da convivencia escolar, recoñécenselle os seguintes
dereitos:

1. A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da
comunidade educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas
funcións.
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2. Ser obedecido polo alumnado en todo o encomendado polo equipo directivo
e o Consello Escolar.

3. A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve
en todo caso a súa integridade física e moral.

4. A que se respecte o seu horario de traballo.

5. A participar, no exercicio das súas funcións, na mellora da convivencia
escolar.

6. Á protección xurídica adecuada ás súas funcións.

7. A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola
administración educativa, nos termos previstos na lei.

8. Elixir representantes no Consello Escolar e ser elixible para formar parte del,
de acordo coa normativa vixente.

Artigo 52. Son deberes do persoal  de administración:

1. Respectar e colaborar para facer que se respecten as normas de convivencia
escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de todos os
membros da comunidade educativa.

2. Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas
contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar.

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

4. Gardar sixilo e confidencialidade.

5. Atender con cortesía e afabilidade as familias, o alumnado e profesorado nas
cuestións administrativas, informando sobre matriculación, bolsas,
certificacións e outros asuntos da súa competencia.

6. Cumprir as ordes que reciba do equipo directivo en relación co
funcionamento administrativo do centro.

7. Levar ao día a actividade.
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8. Cumprir o seu horario de traballo.

Subalternos. Dereitos e deberes

As funcións están recollidas no Decreto 3143/1971, de 16 de decembro
(Presidencia do goberno), polo que se aproba o Regulamento do Corpo Xeral
Subalterno da Administración Civil do Estado (BOE 20/12/71).

Artigo 53.  Dereitos

1. A ser respectados, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da
comunidade educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas
funcións.

2. Ser obedecidos polo alumnado en todo o encomendado polo equipo directivo
e o Consello Escolar.

3. A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve
en todo caso a súa integridade física e moral.

4. A que se respecte o seu horario de traballo.

5. A participar, no exercicio das súas funcións, na mellora da convivencia
escolar.

6. Á protección xurídica adecuada ás súas funcións.

7. A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola
administración educativa, nos termos previstos na lei.

8. Elixir representantes no Consello Escolar e ser elixible para formar parte del,
de acordo coa normativa vixente

Artigo 54. Deberes

1. Respectar e colaborar para facer que se respecten as normas de convivencia
escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de todos os
membros da comunidade educativa.

2. Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas
contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar.

24



CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN

E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

IES PLURILINGÜE A CACHADA

Avda. Municipalidade de Avellaneda, s/n
15930 BOIRO - A CORUÑA
881 86 67 17   ·  881 86 67 18
ies.acachada@edu.xunta.es
http://centros.edu.xunta.es/iesacachada

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

4. Gardar sixilo e confidencialidade.

5. Atender con cortesía e afabilidade a pais/nais/titores/as, alumnado e
profesorado nas cuestións administrativas, informando sobre matriculación,
bolsas, certificacións e outros asuntos da súa competencia.

6. Cumprir as ordes que reciba do equipo directivo en relación co
funcionamento administrativo do centro.

7. Levar ao día a actividade.

8. Abrir e dispoñer as instalacións con, polo menos, vinte minutos de antelación
ao comezo da xornada.

9. Preocuparse de proporcionar o material necesario para o desenvolvemento
normal das clases.

10. Controlar o adecuado uso da calefacción, luz e auga, en especial ao rematar
a xornada matinal ou vespertina.

11. Colaborar co profesorado de garda se este precisa da súa axuda.

12. Non permitir a presenza do alumnado nos corredores en horas de clase.

13. Entrar a miúdo nos servizos para evitar danos ou usos indebidos.

14. Controlar a presenza de persoas alleas ao centro.

15. Revisar o estado de aulas e demais dependencias, informando o secretario
das deficiencias observadas.

16. Percorrer varias veces todo o recinto escolar comprobando a presenza de
persoas alleas, o estado das instalacións, etc.

17.Responsabilizarse do peche das instalacións.

18.Cumprir o seu horario de traballo
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Persoal de limpeza. Dereitos e deberes

Artigo 55. Dereitos

1. A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da
comunidade educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións.

2. Ser obedecido polo alumnado en todo o encomendado polo equipo directivo e o
Consello Escolar.

3. A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve en
todo caso a súa integridade física e moral.

4. A que se respecte o seu horario de traballo.

5. A participar, no exercicio das súas funcións, na mellora da convivencia escolar.

6. Á protección xurídica adecuada ás súas funcións.

7. A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola
administración educativa, nos termos previstos na lei.

8. Elixir representantes no Consello Escolar e ser elixible para formar parte del, de
acordo coa normativa vixente.

Artigo 56. Deberes

1. Respectar e colaborar para facer que se respecten as normas de convivencia
escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de todos os membros
da comunidade educativa.

2. Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas
contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar.

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

4. Gardar sixilo e confidencialidade.

5. Manter limpo o centro, de acordo coas normas que lle indique o equipo directivo.
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6. Poñer en coñecemento do equipo directivo calquera anomalía que observen no
desenvolvemento do seu traballo.

7. Cumprir o seu horario de traballo

Capítulo 4

Pais e nais. Dereitos  e deberes

Os pais/nais ou titores/as legais son os primeiros responsables da educación dos seus
fillos/as ou titorandos/as. De tal obriga despréndense os seus dereitos e deberes.

Os pais/nais ou titores/as legais teñen o dereito e o deber de coñecer as Normas de
Organización e Funcionamento do Centro e colaborar activamente no seu
cumprimento.

Os dereitos e deberes dos pais e nais están recollidos na Disposición final primeira da
Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (BOE do 4/5/2006), que modifica a
Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación.

Artigo 57. Dereitos das nais e pais ou das titoras ou titores legais.

1. A ser respectados e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade
educativa.

2. A que os seus fillos/as reciban unha educación, coa máxima garantía de
calidade, conforme os fins establecidos na Constitución, no Estatuto de
Autonomía e nas leis educativas.

3. A participar na xestión e organización do centro a través dos seus órganos
colexiados.

4. A asociarse libremente nas Asociacións de Pais e Nais.

5. A estar informados da xestión do centro a través dos seus representantes.

6. A elixir os seus representantes no Consello Escolar do Centro e participar na
comisión de Convivencia e na Comisión Económica.

7. A ser elixible como representante dos pais e nais no Consello Escolar do centro
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8. A presentar propostas escritas e razoadas para a orde do día das reunións do
Consello Escolar, a través dos seus representantes.

9. A estar informados das actividades extraescolares e complementarias que se
realicen.

10.A ser oídos naquelas decisións que afecten á orientación académica e
profesional dos seus fillos/as.

11. A ser recibidos polo titor e polos profesores dos seus fillos/as no horario que
estes teñen a tal fin e a ser informados de todo o relativo á ensinanza e
formación dos seus fillos/as, especialmente faltas de asistencia e resultados de
avaliacións.

12.A ser informados e oídos sobre as faltas dos seus fillos/as e a ter puntual
información sobre as correccións das condutas que lles afecten.

13.A expoñer as queixas e as propostas que crean convenientes ante os órganos
de goberno do centro, a través das canles regulamentarias.

14.A recibir información sobre as Normas que regulamentan a convivencia nos
centros docentes.

15.A propoñer a modificación destas Normas a través dos seus órganos de
representación.

Artigo 58. Deberes das nais e pais ou das titoras ou titores legais.

1. Adoptar as medidas necesarias, ou solicitar a axuda correspondente en caso de
dificultade, para que os seus fillos/as ou titorandos/as cursen as ensinanzas
obrigatorias e asistan regularmente e con puntualidade á clase.

2. Proporcionar, na medida das súas dispoñibilidades, os recursos e as condicións
necesarias para o progreso escolar.

3. Estimular os seus fillos/as para que leven a cabo as actividades de estudo que
se lles encomenden.

4. Estar ao tanto da problemática educativa dos seus fillos/as, participando, polas
canles axeitadas, no proceso educativo destes. Coñecer, participar e apoiar a
evolución do seu proceso educativo, en colaboración co profesorado.

5. Colaborar co titor e co resto do profesorado de cara á mellor formación dos seus
fillos/as.
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6. Procurar que os seus fillos/as acudan puntualmente ás clases todos os días.

7. Xustificar as faltas de asistencia ás clases cando realmente haxa unha
xustificación.

8. Proporcionar aos seus fillos/as o material escolar necesario.

9. Acudir ao centro cando sexan requiridos polo Equipo Directivo, titor, orientador
ou os profesores.

10. Informar o profesorado das posibles discapacidades físicas ou psíquicas dos
seus fillos/as a principio de curso e colaborar con eles na adopción das medidas
máis pertinentes.

11. Respectar os horarios establecidos.

12.Colaborar, na medida do posible, nas actividades complementarias e
extraescolares do centro.

13.Colaborar, na medida do posible, coas Asociacións de Pais e Nais de alumnos
de cara a conseguir unha maior implicación dos pais nas actividades do centro.

14.Coñecer, respectar e facer respectar as normas establecidas polo centro e as
indicacións ou orientacións educativas do profesorado no exercicio das súas
competencias.

15.Fomentar o respecto por todos os compoñentes da comunidade educativa.

16.Colaborar co centro na prevención e corrección das condutas contrarias ás
normas de convivencia dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas.
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TÍTULO IV
NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA

Capítulo 1

Aspectos xerais

Artigo 59. Principios e fins das normas de convivencia

1. En sintonía cos fins e principios informadores das normas sobre convivencia nos
centros docentes (artigo 3 lei 4/2011), estas normas tratan de garantir un
ambiente educativo de respecto mutuo que faga posible o cumprimento dos fins
da educación e que permita facer efectivo o dereito e o deber de aproveitar de
xeito óptimo os recursos que a sociedade pon á disposición do alumnado no
posto escolar.

2. Coa tipificación das faltas e coas propostas das súas correccións, o que se
pretende é promover a resolución pacífica dos conflitos e fomentar valores,
actitudes e prácticas que permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento
das normas, avanzar no respecto entre todos os membros da comunidade
educativa e mellorar a convivencia escolar. Ensinar os alumnos a comportarse
adecuadamente na convivencia cos demais e, tamén en casos extremos, evitar
que unha minoría impida o traballo normal e a convivencia harmónica da
inmensa maioría.

3. Asemade, con estas normas trátase de avanzar na prevención e o tratamento
das situacións de acoso escolar mediante medidas eficaces, e promover a
sensibilización dos distintos sectores que interveñen na educación sobre a
importancia da convivencia como parte fundamental para o desenvolvemento
persoal e social do alumnado.

4. Os dereitos da maioría (ao estudo, á seguridade, á propiedade, etc.) deben estar
salvagardados, aínda que sexa, ás veces, a forza de sancións para aqueles que
non os respectan.

5. Toda a comunidade educativa e o Consello Escolar que a representa ten a
obriga de defender os dereitos dos alumnos que cumpren cos seus deberes.

Artigo 60. Condición de autoridade pública do profesorado
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1. No exercicio das funcións directivas e organizativas, docentes e de corrección
disciplinaria, o profesorado ten a condición de autoridade pública e goza da
protección recoñecida a tal condición polo ordenamento xurídico.

2. No exercicio das funcións de corrección disciplinaria, os feitos constatados polo
profesorado e que se formalicen por escrito en documento que conte cos
requisitos establecidos regulamentariamente teñen presunción de veracidade,
sen prexuízo das probas que na súa defensa poida sinalar ou achegar o
alumnado ou os seus representantes legais cando sexa menor de idade.

3. O profesorado está facultado para requirir ao alumnado, dentro do recinto
escolar e tamén durante a realización de actividades complementarias e
extraescolares, a entrega de calquera 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
comunidade educativa ou poida perturbar o normal desenvolvemento das
actividades docentes, complementarias ou extraescolares.

4. O requirimento previsto no punto anterior obriga á alumna ou alumno requirido á
inmediata entrega do obxecto, que será depositado polo profesorado na
dirección do centro coas debidas garantías, quedando á disposición da nai ou
pai ou titores legais, se a alumna ou alumno que o porta for menor de idade, ou
da propia alumna ou alumno, se for maior de 18 anos, unha vez terminada a
xornada escolar ou a actividade complementaria ou extraescolar, todo iso sen
prexuízo das correccións disciplinarias que poidan corresponder.

Artigo 61. Ámbito de corrección

1. Serán obxecto de corrección disciplinaria as condutas contrarias ás normas de
convivencia realizadas polo alumnado dentro do recinto escolar ou durante o
desenvolvemento de actividades complementarias e extraescolares, así como
durante a prestación do servizo de  transporte escolar.

2. Así mesmo, poderán corrixirse disciplinariamente as condutas do alumnado que,
aínda que realizadas fóra do recinto escolar, estean motivadas ou directamente
relacionadas coa vida escolar e afecten aos seus compañeiros ou compañeiras
ou a outros membros da comunidade educativa e, en particular, as actuacións
que constitúan acoso escolar, con independencia do lugar onde se produza,
consonte o establecido polo artigo 28 da lei 4/2011.

3. As posibles condutas contrarias ás normas de convivencia realizadas mediante
o uso de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan conexión
coa actividade escolar considéranse incluídas no ámbito de aplicación desta lei.
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Artigo 62. Responsabilidade e reparación de danos.

1. O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou
colectivamente, de forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e aos
materiais dos centros docentes, incluídos os equipos informáticos e o software, e
aos bens doutros membros da comunidade educativa, ou a facerse cargo do
custo económico da súa reparación. Así mesmo, está obrigado a restituír o
subtraído ou, se non for posible, a indemnizar o seu valor. As nais e pais ou os
titores legais serán responsables civís nos termos previstos pola lexislación
vixente.

2. Cando se incorra en condutas tipificadas como agresión física ou moral,
deberase reparar o dano moral causado mediante a presentación de escusas e
o recoñecemento da responsabilidade dos actos, ben en público ou en privado,
segundo corresponda pola natureza dos feitos e de acordo co que, de ser o
caso, determine a resolución que impoña a corrección da conduta.

3. O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecido neste artigo é
compatible coas correccións disciplinarias que, de ser o caso, correspondan.

Artigo 63. Normas xerais de convivencia

1. Xenéricas

a. Todos os membros da Comunidade Escolar observarán a máxima puntualidade
no seu horario.

b. A estancia no recinto escolar está limitada ás persoas relacionadas co centro,
prohibíndose a entrada a toda persoa allea ao mesmo, excepto cando a súa
presenza estea xustificada por algunha xestión.

c. Está expresamente prohibido consumir alcol ou outro tipo de drogas, vir ao
centro baixo o seu efecto, fumar ou portar calquera obxecto perigoso.

d. Están expresamente prohibidos todos os xogos que vaian en contra das normas
de convivencia no centro.

e. Non se permite o consumo de comida e bebidas nas aulas, nos corredores ou
na biblioteca nin durante a hora de clase ou entre cambios, agás durante os
tempos de lecer que se permite na cafetería ou no patio ou auga nas aulas en
casos de forza maior. Prohíbese o consumo de gomas de mascar en todo o
recinto escolar. Hai que manter limpo o centro dentro e fóra e usar as papeleiras.
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2. Alumnado

a. O alumnado asistirá puntualmente ás clases e demais actividades académicas,
segundo os horarios establecidos. Se non se presenta o profesor que lles
corresponde, esperará na aula o profesor de garda e seguirá as súas
indicacións. Se non aparece o profesor de garda, o delegado de clase irá a
buscalo á sala de profesores ou avisará o Equipo Directivo.

b. O alumnado debe permanecer no centro durante o horario escolar, estando
prohibido saír do recinto. Só se poderá saír de xeito excepcional, por cita médica
ou circunstancias similares, cando veñan os seus pais ou titores legais, que
deberán asinar no libro de saídas que a tal fin está dispoñible na conserxería.

c. É obrigatorio traer o material escolar.

d. Está prohibido o uso de teléfonos móbiles ou outros dispositivos electrónicos
como mecanismo de comunicación durante os períodos lectivos.
Excepcionalmente, poderanse utilizar como ferramenta pedagóxica nalgunhas
clases cando o profesor ou profesora o aconselle e seguindo, en todo caso, as
normas que este ou esta determine.

e. Durante as horas de clase, e nos cambios de clase, non se pode permanecer
nos corredores.

f. Durante o tempo de lecer o alumnado non pode estar nin nos corredores das
aulas, nin na aula, agás acompañado por un profesor; debendo baixar ao patio,
cafetería ou biblioteca e no caso de que faga mal tempo poderán estar na planta
baixa.

g. Ao remate da xornada lectiva procurarase subir todas as cadeiras nas aulas de
cada grupo e na última sesión lectiva nas aulas específicas. Os martes
procurarase subir as cadeiras ao finalizar a xornada de mañá e de tarde.

h. O alumnado que individual ou colectivamente cause danos de forma
intencionada ou por neglixencia nas instalacións ou material do Centro queda
obrigado a reparar o dano causado ou a facerse cargo do custo económico da
súa reparación. De non aparecer os autores do feito deben aboalos: se é na
aula, todo o grupo; se é na aula específica, os grupos usuarios; se é material ou
dependencias comúns, todos os grupos do andar ou todos os usuarios desas
dependencias comúns.

i. O alumnado que subtraia bens do centro, dos compañeiros ou dos profesores e
demais persoal, deberá restituílo.
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j. Nos dous casos anteriores, os pais/nais ou representantes legais dos alumnos
serán os responsables nos termos previstos pola lei.

k. De maneira excepcional, cando un alumno é expulsado da aula, non pode
quedar nos corredores nin no servizo. Debe acudir ,acompañado do delegado do
grupo, ao profesorado de garda co papel que lle envíe o profesor que o
expulsou, onde se especificarán as tarefas a realizar relacionadas coa área que
imparte o profesor. Esta circunstancia quedará reflectida no libro de incidencias
que, para estes efectos,estará na sala de profesores.

3. Dependencias e materiais

a. As aulas do centro estarán pechadas cando non haxa grupos no seu interior e
nos cambios de clase sempre que o grupo cambie de aula. En todo caso as
aulas serán pechadas durante os recreos.

b. Para garantir o peche das aulas, a principio de curso facilitarase ao profesorado
unha chave mestra que servirá para todas elas.

4. Profesorado

a. Será responsabilidade do profesorado a apertura e peche das aulas.

b. Os profesores que impartan clase nas últimas sesións, comprobarán que a clase
quede razoablemente limpa e ordenada.

c. Os departamentos poden establecer as condicións de acceso ao material,
eliminación de refugallos, etc. En todo caso, cada profesor é responsable do
control do material específico da aula e do seu correcto uso en condicións de
seguridade.

5. Faltas de asistencia

a. Cando un alumno non poida asistir á clase ten a obriga de xustificar as faltas,
ante o profesor titor, nos cinco días lectivos seguintes á súa incorporación. De
non ser xustificadas no prazo establecido, consideraranse non xustificadas.

b. O impreso para xustificar as faltas pedirase en conserxería e deberá vir asinado
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polos pais ou titores legais. Se a ausencia é por causas oficiais nas que se
entreguen xustificantes (médicos, exames, etc.) estes deben achegarse ao
impreso oficial do centro.

c. En caso dunha longa ausencia por enfermidade ou calquera outro motivo
xustificado, os pais/nais ou titores legais comunicarano ao titor do grupo.

d. As faltas de asistencia ás clases non xustificadas serán consideradas condutas
contrarias á convivencia e serán corrixidas da forma que máis adiante se
establece para elas.

e. A falta de asistencia ás clases de forma colectiva será considerada unha
conduta gravemente prexudicial para a convivencia no centro, a menos que
conte coa autorización da Dirección e da Comisión de Convivencia.

f. Esta autorización só se concederá cando sexa solicitada por escrito, con corenta
e oito horas de antelación, e xustificando os motivos pola Xunta de Delegados,
previo debate ou discusión nas aulas, sobre a base dalgunha causa grave ou da
convocatoria dunha organización legalmente constituída.

g. En calquera caso debe garantirse que o alumnado que voluntariamente desexe
asistir á clase poida facelo.

h. Ningún alumno pode ser relegado do seu dereito de asistencia á clase agás nos
casos de expulsión. Se un alumno chega tarde a unha clase deberá ser
admitido, facendo constar o profesor dita falta de puntualidade que, en todo
caso, debe ser xustificada. Para a aplicación desta norma establécese un
período máximo de retraso de 10 minutos.

i. As faltas de asistencia a un exame só será xustificada por causa médica (con
xustificante médico) ou se os pais/nais llo comunican ao titor e ao profesor
implicado coa suficiente antelación, non despois do exame.

6. Comunicación aos pais/nais ou titores legais.

a. As faltas son comunicadas automaticamente a través do Sistema informático de
xestión académica SIXA, por medio do correo electrónico ou teléfono móbil,
seguindo a preferencia dos pais/nais ou titores legais.

b. No caso de que se active a alerta de absentismo escolar, o profesor titor
poñerase en contacto cos pais/nais ou titores legais para comunicárllelo. No
caso de persistir a situación procederase a iniciar o Protocolo de Absentismo
escolar segundo os pasos establecidos en dito documento.
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7. Absentismo

Considerárase absentismo escolar faltar sen causa debidamente xustificada ao
centro, cando esta ausencia supoña, cando menos un 10% do horario lectivo mensual.
Nese caso, os pais ou titores legais serán citados por escrito e con aviso de recibo
pola Dirección do centro, quen tramitará o protocolo de absentismo escolar.

8. Reclamacións

Procedemento de reclamación no centro (Orde de 25 de agosto de 1995, B.O.E.
20/09/95)

1. Os alumnos ou os seus pais ou titores legais poderán solicitar, dos profesores
e titores, cantas aclaracións consideren precisas acerca das valoracións que se
realicen sobre o proceso de aprendizaxe dos alumnos, así como sobre as
cualificacións ou decisións que se adopten como resultado do devandito proceso.

2. No suposto que, tras as oportunas aclaracións, exista un desacordo con
algunha cualificación final ou coa decisión de promoción ou titulación, poderán
solicitar por escrito a revisión da devandita cualificación ou decisión no prazo de
dous días lectivos a partir daquel en que se produciu a súa comunicación.

3. A solicitude será tramitada a través da xefatura de estudos.

4. No primeiro día lectivo seguinte a aquel en que finalice o período de solicitude
de revisión, cada departamento didáctico procederá ao estudo das que lle
correspondan e elaborará os informes necesarios que recollan a descrición de
feitos e actuacións previas que tivesen lugar, a análise realizada conforme ao
establecido na programación didáctica e a decisión adoptada de modificación ou
ratificación da cualificación final obxecto de revisión.

5. O xefe do departamento correspondente trasladará o informe elaborado á
xefatura de estudos, quen comunicará por escrito ao alumno e aos seus pais ou
titores legais a decisión adoptada.

6. Á vista do informe elaborado polo departamento didáctico e tendo en conta os
criterios de promoción e titulación establecidos no centro, o xefe de estudos e o
profesor titor, considerarán a posibilidade de reunir en sesión extraordinaria a
Xunta de Avaliación para valorar a necesidade de revisar os acordos e decisións
adoptadas.
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7. Cando a solicitude de revisión teña por obxecto a decisión de promoción ou
de titulación celebrarase, nun prazo máximo de dous días lectivos dende a
finalización do período de solicitude de revisión, unha reunión extraordinaria da
Xunta de Avaliación para atender a devandita solicitude.

8. No caso de que, tras o proceso de revisión no centro, persista o desacordo
coa cualificación obtida nunha área ou materia, o interesado ou os pais ou
titores legais poderán solicitar por escrito ao director do centro, no prazo de dous
días a partir da última comunicación do centro, que eleve a reclamación á
Xefatura Territorial de educación.

9. Actividades complementarias e extraescolares

1.  Consideracións xerais

a. Están reguladas nos artigos 61 e 62 do Decreto 324/1996 do 26 de xullo polo
que se aproba o regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria, e
nos artigos 23 ao 26 da Orde do 1 de agosto de 1997 que desenvolve o Decreto.

b. Considéranse actividades complementarias aquelas actividades didácticas que
se realizan co alumnado en horario lectivo e que, formando parte da
programación, teñen carácter diferenciado polo momento, espazo ou recursos
que utilizan.

c. Considéranse actividades extraescolares aquelas que, sendo organizadas polo
centro, entidades sen ánimo de lucro, asociacións culturais, etc. se realizan fóra
do horario lectivo.

d. A participación do alumnado nas actividades complementarias e extraescolares
é voluntaria e requirirá autorización previa por escrito dos pais/nais ou titores
legais sempre que se desenvolvan fóra do centro.

e. No suposto de que esta non sexa outorgada, a dirección arbitrará a forma máis
conveniente para atender o alumnado que non participe nelas.

f. A programación xeral destas actividades será aprobada polo Consello Escolar e
formará parte da Programación Xeral Anual.

g. Esta programación deberá entregarse ao equipo directivo antes do 15 de
outubro.
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2. Normas específicas que deberán observarse no desenvolvemento destas
actividades :

a. O alumnado está obrigado a cumprir as normas que estableza o profesorado
responsable.

b. Ningún alumno ou alumna poderá abandonar o grupo sen coñecemento e
autorización dos profesores.

c. Todos os danos causados nos autobuses e/ou nos lugares onde teñan lugar as
actividades serán aboados polo autor ou autores dos danos.

d. En saídas que duren máis dun día, o alumnado que infrinxa as normas
regresará de inmediato a Boiro.

e. No caso de regreso anticipado por mal comportamento ou por calquera outra
razón, todos os gastos da viaxe de regreso e o acompañamento do alumnado
correrán a cargo dos seus pais ou titores legais, ou se é o caso, do seguro
contratado para a viaxe.

f. O profesorado non abandonará o grupo para acompañar o alumnado no seu
regreso anticipado.

g. Os pais/nais ou titores legais proporcionarán canta información sexa relevante
(alerxias, intolerancias, tratamentos, etc.) sobre o seu fillo ou filla.

3. Normas establecidas por acordo do Claustro (sesión do 29 de setembro de 2005).

a. Actividades de varios días de duración.

● En cada nivel poderase realizar unha e só unha saída.

● En 4º de ESO, esta actividade poderá ser a excursión de fin de etapa
educativa. Para a realización desta saída será precisa a asistencia
dun mínimo de 40 alumnos. A listaxe de alumnos e profesores
participantes deberá confeccionarse no prazo máximo do mes de
outubro.
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b. Actividades dun día de duración :

● Cada xefe de departamento deberá entregar ao xefe do Departamento
de actividades complementarias e extraescolares antes de mediados
de outubro a relación de actividades programadas, indicando datas
aproximadas e cursos ás que van dirixidas.

● Procurarase realizar unha coordinación entre departamentos para
rendibilizar  ao máximo estas actividades.

● Non se realizará ningún tipo de actividade no mes previo ás datas de
avaliación. Excepcionalmente, naqueles casos que non existise outra
posibilidade, o equipo directivo decidirá ao respecto, previa consulta
ao Claustro e/ou ao profesorado afectado.

c. Respecto ás actividades fóra do horario lectivo, cada Departamento poderá
realizar todas as actividades que considere oportunas, de acordo sempre coa
normativa vixente.

4. Cotas.

Como norma xeral os cartos adiantados polo alumnado para a realización de
actividades extraescolares ou complementarias non serán devoltos. En casos moi
graves, xustificados coa documentación pertinente, estudarase a posibilidade de
devolvelos. Os alumnado e pais/nais serán informados desta norma.

Capítulo 2

Condutas contrarias á convivencia

Artigo 64. Clases de condutas contrarias á convivencia.

1. As condutas contrarias á convivencia nos centros docentes clasifícanse en
condutas gravemente prexudiciais para a convivencia e condutas leves
contrarias á convivencia, de acordo co establecido neste capítulo.
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2. Cando calquera membro da comunidade educativa entenda que os feitos poden
ser constitutivos de delito ou falta, deberá comunicarllo á dirección do centro
educativo para a súa remisión á administración educativa, aos corpos de
seguridade correspondentes e ao Ministerio Fiscal, sen prexuízo de tomar as
medidas cautelares oportunas.

3. Lévase a cabo unha reorganización interna das condutas, asignádonlle un parte
vermello ás gravemente prexudiciais, e un parte amarelo ou laranxa,
dependendo da gravidade, ás leves.

Artigo 65. Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia (parte vermello):

Considéranse condutas gravemente prexudiciais (parte vermello) para a
convivencia nos centros docentes:

1. As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas
e as coaccións contra os demais membros da comunidade educativa.

2. Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por
razón de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica,
nivel social, conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas,
sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou
social.

3. Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao
persoal de administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave.

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

5. As actuacións que atenten contra a dignidade persoal doutros membros da
comunidade educativa que teñan como orixe ou consecuencia un acoso
baseado no xénero, orientación ou identidade sexual, ou unha orixe racial,
étnica, relixiosa, de crenzas ou de discapacidade, ou que se realicen contra o
alumnado máis vulnerable polas súas características persoais, sociais ou
educativas.

6. A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación,
alteración ou subtracción de documentos académicos.

7. Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás
instalacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipos
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informáticos e o software, ou aos bens doutros membros da comunidade
educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción.

8. Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento
das actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e
extraescolar.

9. As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos
membros da comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas.

10.Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a
saúde ou a integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa.
En todo caso, considerarase indisciplina grave a resistencia ou a negativa a
entregar os obxectos a que se refire o punto terceiro do artigo 11 da lei 4/2011
cando se é requirido para iso polo profesorado.

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

12.O incumprimento das sancións impostas.

13.A acumulación de 3 partes laranxas no período dun mes.

Artigo 66. Condutas leves contrarias á convivencia (dependendo da gravidade,
asignaránselle un parte amarelo ou laranxa):

Considéranse condutas leves contrarias á convivencia merecedoras dun parte
amarelo:

1. Os actos leves de indisciplina ou desconsideración contra membros da
comunidade educativa.

2. A non asistencia inxustificada á clase e as faltas reiteradas de puntualidade.

3. A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso para
participar activamente no desenvolvemento das clases.

4. A mala actitude na clase, non respectando o dereito ao estudo dos compañeiros.

5. Deterioro leve ou lixar as dependencias e material do centro.
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6. Os actos inxustificados que perturben o normal desenvolvemento das
actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e
extraescolar,que non teñan carácter grave.

7. Asomarse polas ventás e/ou tirar algún obxecto dende elas.

8. Tirar obxectos polo aire a un compañeiro.

9. Ter posto na cabeza calquera prenda que a cubra, sen motivo xustificado, agás
nos períodos de lecer.

10.Utilizar o ascensor sen ter ningún problema físico que non lle permita subir polas
escaleiras.

11. Calquera outra conduta leve que supoña o incumprimento de deberes propios ou
atente aos dereitos dos demais membros da comunidade educativa.

Considéranse condutas leves contrarias á convivencia merecedoras dun parte
laranxa:

1. As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas , as ameazas e as
coaccións contra os demais membros da comunidade educativa, que non sexan
de carácter grave.

2. Os actos de discriminación contra membros da comunidade educativa por razón
de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, nivel
social, conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas,
sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou
social, que non sexan de carácter grave.

3. Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao
persoal de administración e de servizos que non constitúan unha indisciplina
grave.

4. Os danos causados por neglixencia ou de forma intencionada ás instalacións e
aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipos informáticos e o
software, ou aos bens doutros membros da comunidade educativa ou de
terceiros, así como a súa subtracción, que non constitúan unha falta grave.

5. As actuacións prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros
da comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas, que non constitúan
unha falta grave.

6. Fumar en calquera dependencia do centro.
7. Permanecer nos corredores ou servizos durante as horas de clase.
8. Abandonar a clase cando falta o profesor ou no seu defecto o profesor de garda.
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9. Estar en contacto nos tempos de lecer con xente do exterior.
10.Mercar na cafetaría en horas de clase, o que inclúe os momentos xusto despois

de tocar o timbre de entrada ás clases, tanto a primeira hora da mañá ou da
tarde do martes coma despois dos tempos de lecer.

11. Calquera outra conduta leve que supoña o incumprimento de deberes propios ou
atente aos dereitos dos demais membros da comunidade educativa.

12.Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas
normas do centro que sexa perigoso para a saúde ou integridade persoal do
alumnado ou dos demais membros da comunidade educativa, ou que perturbe o
normal desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou
extraescolares, cando non constitúa conduta gravemente prexudicial para a
convivencia.

13.Uso de métodos fraudulentos na realización das probas e tarefas.
14.Uso do móbil sen autorización do profesorado
15.Facer mal uso dos procedementos de mediación.
16.A acumulación de 3 partes amarelos no período dun mes.

Artigo 67. Prescrición das condutas contrarias á convivencia.

1. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes
tipificadas neste capítulo prescriben aos catro meses da súa comisión e as
condutas leves contrarias á convivencia, ao mes.

2. O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en que a conduta se
leve a cabo, salvo cando se trate dunha conduta continuada, caso no que o prazo
de prescrición non se empezará a computar mentres aquela non cese.

3. No caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, interromperá
a prescrición a iniciación, con coñecemento do interesado ou da interesada, do
procedemento para a corrección da conduta, e continuarase o cómputo do prazo
de prescrición para o caso de producirse a caducidade do procedemento.
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Capítulo 3
A mediación escolar

Artigo 68. o alumnado do centro ten a posiblidade de acollerse a un procedemento de
mediación como método de resolución dun conflito, no que terceiras persoas axudan ás
partes implicadas a alcanzar un acordo satisfactorio para ambas as dúas.

Artigo 69. O alumnado que actúe como mediador deberá estar formado e cualificado
para levar a cabo dita función.

Artigo 70. O proceso de mediación escolar consta das seguintes partes:

1. Solicitude de mediación:

a. Unha das partes en conflicto, ou as dúas, acuden libremente a un EM e
solicitan un proceso de mediación.

b. En caso de que só unha das partes o solicite, falarase coa outra parte
para propoñerlle unha mediación.

c. As dúas partes deben aceptar libremente o proceso.
d. As partes escollen ás dúas persoas mediadoras de entre a relación

proposta. Cada unha escolle unha, mais teñen dereito a veto.
e. As persoas mediadoras deben ter feito previamente o curso de formación

impartido neste centro.
f. As partes enchen o impreso de solicitude (PME-1).
g. As persoas mediadoras poden rechazar formar parte do proceso (p.ex.

alegando falta de neutralidade).
h. As partes en conflito deben ter a autorización dos seus representantes

legais para levar a cabo un proceso de mediación.

2. Pre-mediación (por separado):

a. Mantense por separado o encontro das persoas mediadoras con cada
unha das partes en conflito.

b. Explícanselle as normas e reglas de actuación: respeto, confidencialidade
e compromiso de aceptar a mediación.

c. ”Cóntame”: detecta a fase do conflito e permite descarga emocional
(“desafogo”)

d. Énchese o “informe de pre-mediación” (PME-2); notas mesmo literais.
e. Aconséllase ás partes ir pensando en posibles solucións.

3. Mediación (conxuntamente) [1-3 sesións]:

a. Presentación e “regras do xogo”. Débense aceptar explicitamente.
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b. “Contádenos”. Por quendas, respectando os tempos, con respecto, as
partes expoñen os feitos e os sentimentos que lles producen.

c. “Aclaremos”. Se procede, acláranse explicitamente os malentendidos ou
distintas percepcións.

d. “Solucións”. As partes propoñen solucións ao conflicto.
e. “Acordos”. As partes adoptan  acordos conxuntos e consensuados.
f. Énchese o “informe de mediadoras” (PME-3) e o “rexistro de acordo”

(PME-4).

Medidas correctoras

Artigo 71. Principios xerais das medidas correctoras.

1. As correccións que se apliquen polo incumprimento das normas de convivencia terán
un carácter educativo e recuperador, garantirán o respecto dos dereitos do resto do
alumnado e procurarán a mellora da convivencia no centro docente.

2. En todo caso, na corrección das condutas contrarias á convivencia aplicaranse os
seguintes principios:

a. Ningún alumno poderá ser privado do exercicio do seu dereito á educación, nin,
no caso da educación obrigatoria, do seu dereito á escolaridade. Para estes
efectos, non se entenderá como privación do dereito á educación a imposición
das correccións previstas neste capítulo que supoñen a suspensión da
asistencia ás clases ou o cambio de centro.

b. Non se poderán impoñer correccións contrarias á integridade física e á
dignidade persoal do alumnado.

c. A imposición das correccións previstas neste capítulo respectará a
proporcionalidade coa conduta do alumnado e deberá contribuír á mellora do
seu proceso educativo.

d. Terase en conta a idade do alumnado e as demais circunstancias persoais,
familiares e sociais. Para estes efectos, poderase solicitar os informes que se
consideren necesarios sobre as mencionadas circunstancias e recomendar, de
ser o caso, aos pais/nais ou titores legais ou ás autoridades públicas
competentes a adopción das medidas necesarias.

Artigo 72. Medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a
convivencia. (parte vermello)

45



CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN

E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

IES PLURILINGÜE A CACHADA

Avda. Municipalidade de Avellaneda, s/n
15930 BOIRO - A CORUÑA
881 86 67 17   ·  881 86 67 18
ies.acachada@edu.xunta.es
http://centros.edu.xunta.es/iesacachada

As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia poden ser corrixidas coas
seguintes medidas:

1. Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á
mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro.

2. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou
complementarias do centro por un período de entre dúas semanas e un
mes.

3. Cambio de grupo.

4. Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período
de entre catro días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que dure a
suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se
determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.

5. Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de
entre catro días lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión,
o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para
evitar a interrupción no proceso formativo.

6. Cambio de centro.

Artigo 73. Medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia (parte
amarelo ou laranxa).

As condutas leves contrarias á convivencia poden ser corrixidas coas seguintes medi-
das:

a. Amoestación privada ou por escrito.

b. Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a xefatura de estudos.

c. Realización de traballos específicos en horario lectivo que contribúan á mellora
das actividades do centro ou, se procede, a reparar o dano causado ás
instalacións ou ao material do centro, ou ás pertenzas dos membros da
comunidade educativa.

d. Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora das
actividades do centro ou, se procede, a reparar o dano causado ás instalacións
ou ao material do centro, ou ás pertenzas dos membros da comunidade
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educativa.

e. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou
complementarias do centro por un período de ata dúas semanas.

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

g. Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de ata
tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá
realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no
proceso formativo.

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

Artigo 74. Graduación das medidas correctoras.

Para a graduación das medidas correctoras previstas neste capítulo tomaranse
en consideración especialmente os seguintes criterios:

1. Nas correccións son circunstancias paliativas o recoñecemento espontáneo da
conduta incorrecta e a falta de intencionalidade. Serán circunstancias
agravantes a premeditación, a reiteraci cluídos os electrónicos, telemáticos ou
tecnolóxicos, da conduta, das súas imaxes ou da ofensa.

2. A natureza dos prexuízos causados.

3. O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, se se trata dun
alumno, por razón da súa idade, de recente incorporación ao centro ou calquera
outra circunstancia.

4. Os incumprimentos das normas de convivencia serán valorados considerando a
situación e as condicións persoais, familiares e sociais do alumnado. As
correccións que haxa que aplicar terán sempre carácter educativo e reparador,
debendo garantir o respecto aos dereitos do resto do alumnado e, en ningún
caso, poderán ser contrarias á súa integridade física e dignidade persoal.

5. Poderán corrixirse, de acordo co disposto nestas Normas, as condutas
contrarias ás normas de convivencia do centro realizadas polos alumnos no
recinto escolar, durante a realización de actividades complementarias e
extraescolares, ou ao facer uso dos servizos complementarios (transporte
escolar). Tamén poderán corrixirse as condutas do alumnado que, sendo
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levadas a cabo fóra do recinto escolar, estean motivadas ou directamente
relacionadas coa vida escolar, e afecten aos seus compañeiros ou a outros
membros da comunidade educativa.

Artigo 75. Solicitude de revisión e execución de medidas

O alumnado ao que se lle apliquen as medidas correctoras dunha conduta contraria ás
normas de convivencia que supoña suspensión do dereito de asistencia a
determinadas clases por un período de ata tres días lectivos ou a suspensión temporal
do dereito de asistencia ao centro por un período de ata tres días lectivos,ou, de ser o
caso, se fosen menores non emancipados, as persoas proxenitoras ou representantes
legais destas/es poderán mostrar o seu desacordo coa súa aplicación, no prazo de
dous días lectivos, mediante escrito dirixido á dirección do centro que, logo de analizar
e valorar as alegacións presentadas, ratificará ou rectificará a medida correctora.

Artigo 76. Prescrición das medidas correctoras.

As medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos
centros docentes previstas neste capítulo prescriben ao ano da firmeza en vía
administrativa da resolución que as impón. As medidas correctoras das condutas leves
contrarias á convivencia prescriben aos catro meses da súa imposición.
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Capítulo 4

Procedementos para a imposición das medidas correctoras

Artigo 77. Procedementos para a imposición de medidas correctoras de condutas
gravemente prexudiciais para a convivencia.

1. A corrección de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia do
centro require a instrución dun procedemento corrector e poderá realizarse
mediante dous procedementos diferentes: conciliado ou común.

2. Utilizarase un ou outro procedemento dependendo das características
concretas da conduta que se vaia corrixir, das circunstancias en que se produza e
da idade, as circunstancias persoais, familiares ou sociais do alumnado e os seus
antecedentes en relación coa convivencia escolar.

3. Correspóndelle á dirección do centro decidir a instrución e o procedemento que
se vai seguir en cada caso, logo da recollida da necesaria información.

4. A Dirección do centro informará o profesorado titor do alumno corrixido e ao
Consello Escolar das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia que
fosen corrixidas.

5. No centro docente quedará constancia da corrección das condutas gravemente
prexudiciais para a convivencia coa finalidade de apreciar a reincidencia de
condutas, de ser o caso.

6. Os aspectos formais dos procedementos correctores reflectiranse nun
documento de constatación dos feitos elaborado polo profesorado e que se
considerará acreditación suficiente deles e, polo tanto, contará coa presunción de
veracidade de acordo co establecido no artigo 11.2 da Lei 4/2011.

Artigo 78. Determinación do procedemento de corrección

1. A Dirección do centro, unha vez que teña coñecemento dos feitos ou condutas
que vaian ser corrixidos, se o considera necesario, poderá acordar a apertura dun
período de información previa, co fin de coñecer con máis exactitude as
circunstancias concretas en que se produciu a conduta que se vai corrixir e a
oportunidade ou non de aplicar o procedemento conciliado. Esta información
previa deberá estar realizada no prazo máximo de dous días lectivos desde que
se tivo coñecemento dos feitos.
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2. A Dirección do centro, asesorado, de ser o caso, pola persoa que exerza a
xefatura do Departamento de Orientación e polo profesorado titor do alumno que
se vai corrixir, analizará e valorará a conduta producida tendo en conta como se
produciu, a idade e as circunstancias persoais, familiares ou sociais do alumno e
os seus antecedentes en relación coa convivencia escolar.

3. Ao iniciarse o procedemento ou en calquera momento da súa instrución, a
dirección, á vista das repercusións que a conduta do alumno puidese ter na
convivencia escolar, poderá adoptar as medidas correctoras provisionais que
considere convenientes. As medidas provisionais poderán consistir no cambio
temporal de grupo ou na suspensión do dereito de asistencia a determinadas
clases, actividades ou ao centro por un período que non será superior a tres días
lectivos.

4. Á vista das conclusións obtidas na valoración, a Dirección do centro
determinará o procedemento de corrección máis adecuado para cada caso, tendo
presente que, sempre que concorran as circunstancias necesarias, se propiciará a
corrección das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia mediante o
procedemento conciliado. Así mesmo, sempre que sexa posible, deberá
intentarse a conciliación entre a alumna ou o alumno e os outros membros da
comunidade educativa cuxos dereitos fosen lesionados, e a reparación voluntaria
dos danos materiais ou morais producidos.

Artigo 79. Inicio do procedemento de corrección

1. No prazo de tres días lectivos, contados desde que se tivo coñecemento da
conduta merecedora de corrección, a dirección do centro notificaralle esta por
escrita ao alumno ou, de ser menor non emancipado, ás persoas proxenitoras ou
representantes legais deste, e se cumpren os requisitos exixidos para iso daralles
a posibilidade de corrixila mediante o procedemento conciliado, informándoos das
súas peculiaridades e das obrigas que comporta. Noutro caso, notificaráselles a
utilización do procedemento común para a súa corrección.

2. Nos casos en que se lles ofrecese ao alumno ou ás persoas proxenitoras ou
representantes legais deste a posibilidade de corrección da conduta mediante o
procedemento conciliado, estes comunicarán por escrito á Dirección do centro a
aceptación ou non deste procedemento no prazo dun día lectivo seguinte á
recepción da notificación. De non comunicárselle nada á Dirección do centro nese
prazo, aplicaráselle o procedemento común.

3. Independentemente do procedemento de corrección que se vaia utilizar, a
Dirección do centro educativo designará unha persoa docente para que actúe
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como instrutora do procedemento corrector.

4. A Dirección do centro educativo deberá encomendar a instrución dos
procedementos correctores ao profesorado que teña un bo coñecemento do
centro e da súa comunidade educativa e, a ser posible, que teña experiencia ou
formación en convivencia escolar, mediación e resolución de conflitos no ámbito
escolar. En todo o caso, poderanse ter en conta os criterios aprobados polo
centro, que seguen a esta redacción.

4.1. Criterios para o nomeamento do instrutor do expediente

Na CCP do día 15 de marzo de 2007 aprobáronse os seguintes criterios para a
designación de instrutores de expedientes disciplinarios:

1. Farase un sorteo público do que sairá unha letra.

2. A partires da letra sacada no sorteo e seguindo a orde alfabética,
escollerase o primeiro instrutor da relación de profesores do centro. O
seguinte profesor da lista será o seguinte instrutor, e así sucesivamente.

3. A lista de profesores actualizarase cada novo curso tendo en conta o
cadro de persoal docente.

4. Os instrutores non poderán darlle clase ao alumno nin pertencer ao
equipo directivo.

5. O instrutor será nomeado polo director, atendendo aos criterios
anteriores.

5. A persoa instrutora terá as seguintes funcións:

a) Practicar cantas dilixencias considere pertinentes para a comprobación da
conduta do alumnado e para determinar a súa gravidade e o seu grao de
responsabilidade.

b) Custodiar os documentos e efectos postos á súa disposición durante a
instrución.

c) Propor á Dirección do centro a adopción das medidas provisionais que
considere pertinentes, as medidas correctoras que se vaian aplicar e, se
proceden, as medidas educativas reparadoras.
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d) Propor á Dirección do centro o arquivamento das actuacións se logo das
indagacións realizadas considera que non procede corrixir a conduta.

6. A incoación do procedemento notificarase á nai ou pai, á titora ou ao titor legal
do alumno, ou a este, se fose maior de idade, con indicación da conducta que o
motiva, as correccións que puidesen corresponder e o nome da persoa docente
instructora. Así  mesmo, comunicarase á Inspección Educativa.

7- A resolución do procedemento notificarase á nai ou pai, á titora ou ao titor legal
do alumno, ou a este, se fose maior de idade, nun prazo máximo de doce días
lectivos desde que se tivo coñecemento dos feitos que deron lugar á incoación do
procedemento e comunicarase igualmente á Inspección Educativa.

Artigo 80. Procedemento conciliado

1- Requisitos

O procedemento conciliado pretende favorecer a implicación e o compromiso do
alumno corrixido e da súa familia, ofrecer a posibilidade de que a persoa
agraviada se sinta valorada, axudar a consensuar as medidas correctoras e
facilitar a inmediatez da corrección educativa.

O procedemento conciliado poderá aplicarse de se cumpriren os seguintes
requisitos:

a) Que o alumno responsable dalgunha das condutas gravemente prexudiciais
para a convivencia recoñeza a gravidade da súa conduta, estea disposto a
reparar o dano material ou moral causado e se comprometa a cumprir as medidas
correctoras que correspondan.

b) No caso de que haxa outros membros da comunidade educativa afectados pola
súa conduta, que estes mostren a súa conformidade a acollerse ao dito
procedemento.

2. O procedemento conciliado non procederá nos seguintes casos:

a) Cando se aprecie que a conduta presenta unha especial e notoria gravidade.

b) Cando a persoa agraviada ou, para o caso de alumnado menor de idade non
emancipado, as persoas proxenitoras ou representantes legais deste non
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comuniquen a súa disposición a acollerse ao procedemento conciliado.

c) Cando o alumno autor da conduta ou, de ser menor de idade non emancipado,
as persoas proxenitoras ou representantes legais deste non comuniquen a súa
disposición para acollerse ao procedemento conciliado.

d) Cando xa se fixese uso deste procedemento de corrección durante o mesmo
curso escolar, co mesmo alumno, para corrixir unha conduta semellante.

3. O procedemento conciliado require da instrución dun procedemento corrector.

2- Desenvolvemento do procedemento conciliado

a) Cando o alumno ou, de ser menor non emancipado, as persoas proxenitoras
ou representantes legais deste opten por corrixir a conduta polo procedemento
conciliado, a Dirección convocará a persoa docente designada como instrutora do
procedemento corrector e as persoas afectadas a unha reunión, no prazo máximo
dun día lectivo contado desde o remate do prazo para a comunicación da opción
elixida.

b) Na reunión, a persoa instrutora recordaralles aos afectados ou, de ser menor
non emancipado, ás persoas proxenitoras ou representantes legais destes que
están a participar nun procedemento conciliado a que se someteron
voluntariamente, e que iso supón acatar o acordo que derive deste. Tamén
advertirá ao alumno e, de ser o caso, as persoas ou representantes legais deste
que as declaracións que se realicen formarán parte do expediente do
procedemento corrector no suposto de que non se alcance a conciliación.

c) Posteriormente, a persoa instrutora exporá e valorará a conduta que é obxecto
de corrección facendo fincapé nas consecuencias que tivo para a convivencia
escolar e para os demais membros da comunidade educativa e, oídas as partes,
proporá algunha das medidas correctoras para aquela conduta. A continuación, a
persoa instrutora dará a palabra ao alumno e ás persoas convocadas para que
manifesten as súas opinións sobre a conduta que se pretende corrixir e realicen
as consideracións oportunas sobre a súa corrección.

d) A petición de desculpas por parte do alumno será tida en conta como
circunstancia que condiciona a súa responsabilidade, á hora de determinar a
medida correctora que se vaia adoptar.
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e) Finalmente, as persoas participantes no procedemento deberán acordar a
medida correctora que consideren máis adecuada para a conduta da alumna ou
do alumno e, se procede, as medidas educativas reparadoras. Deberá quedar
constancia escrita da conformidade coas medidas correctoras fixadas por parte do
alumno autor da conduta e da persoa agraviada ou, de ser menor non
emancipado, das persoas proxenitoras ou representantes legais deste. O acordo
consensuado polas partes será ratificado pola persoa que exerza a dirección do
centro.

f) O incumprimento por parte da alumna ou do alumno das medidas correctoras
acordadas dará lugar á corrección da súa conduta mediante o procedemento
común.

g) O procedemento conciliado finalizará unha vez obtido o acordo entre as partes.
No caso de que non se logre o acordo, continuarase a corrección polo
procedemento común.

3. Intervención dunha persoa mediadora no procedemento conciliado

1. No procedemento conciliado actuará unha persoa mediadora, preferentemente
quen exerza a xefatura do Departamento de orientación do centro, ou a persoa en
quen delegue co Visto e Prace da xefatura de estudos.

2. A persoa mediadora non substituirá a instrutora do procedemento, senón que
colaborará con ela para lograr o achegamento entre as persoas afectadas e o seu
consenso na medida correctora que se vaia aplicar.

3. As funcións que poderá desempeñar a persoa mediadora neste procedemento
serán as seguintes:

a) Contribuír ao proceso de conciliación.

b) Axudar a que cada unha das persoas afectadas comprenda cales son os
intereses, necesidades e aspiracións das outras partes para chegar ao
entendemento.

c) Apoiar o adecuado cumprimento do acordado no procedemento conciliado.

Artigo 81. Procedemento común
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1-Requisitos

a) O procedemento común de corrección de condutas gravemente prexudiciais
para a convivencia do centro utilizarase cando o alumno ou, de ser o caso, as
persoas proxenitoras ou representantes legais deste opten por el, ou cando non
sexa posible desenvolver o procedemento conciliado.

b) O procedemento común require da instrución dun procedemento corrector.

2. Desenvolvemento do procedemento común

1. A persoa responsable da tramitación deste procedemento corrector será unha
persoa docente do centro designada como persoa instrutora.

2. A persoa instrutora deberá precisar no expediente o tipo de conduta do
alumno, así como a corrección que corresponde en función dos feitos probados,
das circunstancias concorrentes e do seu grao de responsabilidade. A persoa
instrutora disporá de cinco días lectivos para a instrución do procedemento
corrector, contados a partir da súa designación.

3. Finalizada a instrución do procedemento, a persoa instrutora formulará a
proposta de resolución e dará audiencia ao alumno e, se fose menor de idade non
emancipado, ás persoas proxenitoras ou representantes legais deste,
convocándoos a unha comparecencia que terá lugar no prazo máximo de tres
días lectivos contados a partir da recepción da citación. Na referida
comparecencia poderán acceder a todo o actuado e do resultado expedirase acta.

Artigo 82. Resolución do procedemento de corrección, reclamacións e execución
de medidas

1. Á vista da proposta da persoa instrutora, a Dirección do centro ditará a
resolución escrita do procedemento de corrección, que considerará polo menos
os seguintes contidos:

a) Feitos probados.

b) De ser o caso, circunstancias que reduzan ou acentúen a responsabilidade.

c) Medidas correctoras que se vaian aplicar.

d) Posibilidade de solicitar ante o consello escolar, no prazo de dous días lectivos
desde a recepción da resolución, a revisión da medida correctora imposta.
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2. A Dirección do centro notificaralle por escrito ao alumno ou, de ser menor de
idade non emancipado, ás persoas proxenitoras ou representantes legais deste a
resolución adoptada no prazo dun día lectivo a partir da recepción da proposta da
persoa instrutora, e remitiraa á Xefatura Territorial correspondente.

3. As correccións que se impoñan por parte da dirección do centro en relación
coas condutas gravemente prexudiciais para a convivencia poderán ser revisadas
polo Consello Escolar por instancia dos alumnos ou, de ser o caso, das persoas
proxenitoras ou representantes legais destes, de acordo co establecido no artigo
127.f) da Lei orgánica 2/2006, para os centros públicos.

4. Arbitraranse medidas para o seguimento dos causantes da situación de acoso
que impidan a continuación de eventuais condutas acosadoras.

5. As correccións que se impoñan por este procedemento serán inmediatamente
executivas.

Artigo 83. Compromisos educativos para a convivencia

1. En todos os casos de condutas contrarias á convivencia, mesmo cando non
haxa conciliación por non ser aceptadas as desculpas pola persoa ou persoas
prexudicadas, poderase suspender a aplicación das medidas correctoras
adoptadas se o alumno corrixido ou, de ser o caso, as persoas proxenitoras ou
representantes legais deste asinan un compromiso educativo para a convivencia.

2. Nun compromiso educativo para a convivencia deberá figurar de forma clara e
detallada a que se compromete o alumno ou, de ser o caso, as persoas
proxenitoras ou representantes legais deste, e as actuacións de formación para a
convivencia, prevención e de modificación de condutas, que aqueles se
comprometen a levar a cabo, persoalmente ou mediante a intervención de
institucións, centros docentes ou persoas adecuadas. Igualmente, deberán
constar os mecanismos de comunicación e coordinación co centro.

3. A falta de cumprimento dos compromisos adquiridos por parte do alumno ou,
de ser o caso, das persoas proxenitoras ou representantes legais deste
determinará a aplicación inmediata das medidas correctoras suspendidas.

Artigo 84. Prescrición de condutas e de correccións

1. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros
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docentes, tipificadas nestas normas, prescriben aos catro meses da súa comisión
e as condutas leves contrarias á convivencia, ao mes.

2. O prazo de prescrición comezará a contar desde o día en que a conduta se
leve a cabo, salvo cando se trate dunha conduta continuada, caso en que o prazo
de prescrición non empezará a computar mentres esta non cese.

3. En caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia,
interromperá a prescrición a iniciación, con coñecemento do interesado ou da
interesada, do procedemento para a corrección da conduta, e reiniciarase o
cómputo do prazo de prescrición no caso de producirse a caducidade do
procedemento.

4. As medidas correctoras previstas para as condutas gravemente prexudiciais
para a convivencia nos centros docentes prescriben ao ano da firmeza en vía
administrativa da resolución que as impón. As medidas correctoras das condutas
leves contrarias á convivencia prescriben aos catro meses da súa imposición.

Artigo 85. Procedemento para a imposición de medidas correctoras de condutas leves
contrarias á convivencia.

1. A imposición das medidas correctoras de condutas leves contrarias á convivencia
levaraa a cabo:

a) O profesorado do alumno ou alumna, oído este e dando conta á persoa
que ocupe a xefatura de estudos, no caso dunha amoestación privada ou
por escrito, da comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a

xefatura de estudos e a realización de traballos específicos en horario
lectivo.

b) O titor ou titora do alumno ou alumna, oído este e dando conta á persoa
que ocupe a xefatura de estudos, nos casos referidos no anterior punto
máis a realización , en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á
mellora e desenvolvemento das actividades do centro.

c) A persoa que ocupe a xefatura de estudos, no caso de todas as medidas
que poida aplicar o titor ou titora,máis a suspensión do dereito a participar
nas actividades extraescolares ou complementarias do centro por un
período de ata dúas semanas e do cambio de grupo por un período de
ata unha semana.
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d) A persoa titular da dirección do centro, oídos a alumna ou alumno e a súa
profesora ou profesor titora ou titor, no caso de suspensión do dereito de
asistencia a determinadas clases por un período de ata tres días lectivos
ou da suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un
perído de ata tres días lectivos. A imposición destas medidas correctoras
comunicarase á nai ou ao pai ou ao titor legal do alumno antes de que
estas se fagan efectivas, así como á comisión de convivencia.

4. As resolucións que impoñen as medidas correctoras ás que se refire este artigo
poñen fin á vía administrativa e son inmediatamente executivas.

Artigo 86. Responsabilidade das nais e pais ou dos titores legais .

1. As audiencias e comparecencias das nais e pais ou dos titores legais do
alumnado menor de idade nos procedementos disciplinarios regulados neste
capítulo son obrigatorias para eles, e a súa desatención reiterada e inxustificada
será comunicada ás autoridades competentes para os efectos da súa posible
consideración como incumprimento dos deberes inherentes á patria potestade
ou á tutela.

Artigo 87. Procedemento nos apercibimentos:

1. O apercibimento que un profesor fai ao alumno deberá consignarse na
aplicación informática SIXA. Deste xeito os pais recibirán o aviso a través dunha
mensaxe ao móbil ou ao correo electrónico. De non empregar estes medios de
comunicación, o titor deberá comunicárllelo aos pais a maior brevidade posible
por teléfono, carta ou entrevista.

2. Cando o alumno acade tres apercibimentos por faltas leves, o equipo directivo,
valorará os feitos e imporá a sanción oportuna. Cando a sanción supoña a
privación do dereito de asistencia a clase, o equipo directivo comunicarállelo por
teléfono aos pais ou titores legais, que deberán personarse no centro para
recibir unha copia da sanción imposta, sanción que poderán reclamar según o
disposto no artigo 72 destas NOF.
En caso de incomparecencia dos responsables legais do alumno sancionado, o
centro arbitrará as medidas oportunas para facerlles chegar unha copia da
sanción imposta.

Artigo 88. Procedemento ante os casos de reclamación.
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1. Do alumnado  pola actitude do profesorado:

a. Cando se dean circunstancias que fagan que un grupo teña queixas pola
actitude dun profesor, o delegado ou subdelegado comunicarallo ao
titor/a (ou á dirección se o profesor é o titor) quen falará co profesor/a
correspondente tratando de mediar nun diálogo que leve á solución do
problema.

b. Se non se soluciona e os alumnos seguen reclamando, farano diante da
dirección por escrito. A dirección informará o profesor/a e reunirá o grupo
e o equipo docente para tratar de solucionar o problema colectivamente.
Levantarase acta da reunión.

c. Se non se soluciona o problema darase traslado á Inspección Educativa.

2. De profesores fronte á actitude do alumnado:

a. Cando sexa un profesor o que teña queixas da actitude dun ou máis
alumnos, informará o titor (ou a dirección de ser o caso), e promoverase
unha reunión entre o alumnado, o titor e, no caso de menores de idade,
os pais/nais, tratando de chegar a unha solución. . Nesta reunión pódese
solicitar a intervención da persoa que ocupe a xefatura do Departamento
de  Orientación.

b. Se non se soluciona o problema aplicarase o contido nestas Normas de
Organización e Funcionamento en materia de faltas e sancións .
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TÍTULO V

APROBACIÓN, DIFUSIÓN E SEGUEMENTO DAS NORMAS

Artigo 89. Procedemento de seguimento, avaliación e modificación das NOF

1. Durante o primeiro trimestre de cada curso académico, poderán presentar
propostas de modificación, o Equipo Directivo, o Claustro de profesores, a Xunta
de Delegados,a Xunta Directiva da Asociación de Pais/Nais, logo do acordo por
maioría absoluta dos seus membros, ou por un terzo dos membros do Consello
Escolar.

2. O director do centro fixará un prazo de, polo menos, un mes, para o seu estudo
por todos os membros da comunidade educativa.

3. No terceiro trimestre, o Consello Escolar aprobará a proposta de modificación
que entrará en vigor ao comezo do curso seguinte. Excepcionalmente, por
adecuacións á normativa legal, poderá aprobarse no primeiro ou segundo
trimestre.

4. A Comisión de Convivencia do Consello Escolar, realizará o seguimento e
avaliación das NOF, analizando o grao de cumprimento e eficacia do
establecido nel. Tamén recibirá e estudará as propostas de modificación,
ampliación ou revisión que propoñan os diversos sectores da comunidade
educativa.

5. O equipo directivo facilitará a difusión do contido destas Normas de
Organización e Funcionamento entre todos os membros da comunidade
educativa, que teñen o dereito e deber de coñecelo. Haberá copia destas NOF
na sala de profesores, na conserxería e na secretaría , así como na páxina Web
do Centro. Facilitarase, ademáis, un exemplar á ANPA.

6. En todo caso, o seu descoñecemento total ou parcial non eximirá de deber de
cumprir co disposto nestas Normas.
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BASES  LEGAIS DO REGULAMENTO

Estas Normas réxense por:

● A Lei Orgánica 8/1985 Reguladora do Dereito á Educación.

● O Real Decreto 732/1995 do 5 de maio, polo que se establecen os
dereitos e deberes dos alumnos a as normas de convivencia nos
centros (BOE do 2 de xuño de 1995).

● O Decreto 324/1996, do 26 de xullo polo que se aproba o regulamento
orgánico dos institutos de educación secundaria .

● A Orde do 1 de agosto de 1997 que desenvolve o Decreto 324/1996

● A Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do
sistema educativo.

● A Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (LOE)

● A Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da
comunidade educativa en materia de convivencia escolar.

● Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011,
do 30 de xuño.
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