
 
 

R/ Juan Sebastián Elcano, 28  CP:15002  A Coruña   Tfno.: 881880086   ies.adormideras@edu.xunta.gal                     
 

 

 

GARDAS 
 

 
• As gardas do profesorado, sempre que sexa posible, serán realizadas, cando menos por dous profesores. 

 

• Os profesores de garda deben realizala desde o sinal de comezo ata a súa finalización. 

 

• Confirmada a ausencia dun profesor, a persoa de garda permanecerá cos alumnos na aula. Lémbrase que a Biblioteca se 

reserva para as súas verdadeiras funcións (consulta, estudo, lectura...) en silencio. Soamente baixará á biblioteca do 

Instituto se tivese clase en aulas especiais (ximnasio, taller de tecnoloxía e laboratorios), ou se o número de profesores 

ausentes excede o número de profesores de garda. Neste caso o profesor recordará ao grupo o que deben facer na biblio-

teca. Tamén poderán ir ao patio (preferentemente), á aula de informática, Salón de Actos, sempre e cando así o determine 

o profesor de garda  que  os acompañará durante toda a hora. 

 

• Cando o profesor ausente sexa o de Relixión ou dun desdobre procurarase que o alumnado se reintegre ao seu 

grupo de referencia, sempre que isto sexa posible. 

 

• O profesor de garda anotará as ausencias e os retrasos dos compañeiros, así como calquera anomalía que se produza no 

centro durante o seu tempo de garda. 

 

• Na Sala de Profesores está o Libro de Gardas, segundo establece a lexislación vixente, no que o profesorado de garda 

deberá consignar  todo tipo de incidencias producidas durante o seu tempo de garda, xunto coa sinatura de cada un deles.   

 

• O profesorado de garda debe controlar que non haxa alumnos polos corredores nin nos lavabos e que as clases teñan 

o profesor correspondente. 

 

• Os profesores  de garda de recreo terán que controlar que non queden alumnos nas plantas do centro, e controlar que 

os alumnos de ESO permanezan dentro do recinto escolar. En caso de choiva quedarán nas aulas, agás primeiro 

e segundo da ESO que  baixarán ao ximnasio e o patio cuberto respectivamente. 

 

• Os profesores de garda teñen que controlar a orde  no centro durante toda a hora. Comprobouse que case a totalidade 

das anomalías producidas no Instituto ocorren nas horas de clase por alumnado que non está dentro da aula, polo tanto 

RÓGASE que o profesorado de garda non estea só na sala de profesores, é dicir, que periodicamente se dean unha volta  

polos corredores, lavabos, escaleiras... 

 

• A Sala de Xuntas segue tendo a función de Aula de Convivencia. Os alumnos expulsados permanecerán nela fa-

cendo o traballo asignado polo seu profesor. Un dos profesores de garda deberá acompañar  durante toda a hora 

aos alumnos que se atopen nesta situación. É moi importante telos vixiados en todo momento. Haberá un libro de 

gardas onde o profesor anotará tódalas incidencias. Lémbrase que hai que controlar a Aula de Convivencia, tendo 

a porta pechada se non hai alumnos expulsados e pechándoa ao remate das gardas. 

 

• Lémbrase a prohibición de ter móbiles, mp3 e demais aparatos electrónicos en todo o recinto escolar, incluídas as 

instalacións exteriores. No caso de atopar a algún alumno co móbil, este será requisado inmediatamente e entregado 

na Xefatura de Estudos. 



 

 

 


