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1. CAPÍTULO I 

1.1.CONTEXTUALIZACIÓN 

O I.E.S. Arcebispo Xelmírez II está situado na zona norte de Santiago, fronte 
ao complexo administrativo de San Caetano. A súa principal zona de influencia 

son os barrios de Vite e Vista Alegre, ata Xoán XXIII. Recibe tamén alumnado 
de Salgueiriños, As Cancelas, Meixonfrío e Fontiñas, que comparte con outros 

centros, así como dos núcleos de poboación rural da zona norte de Santiago.  

Os centros de primaria adscritos son os CEIP Arquitecto Casas Novoa, Vite, 
Monte dos Postes, Apóstolo Santiago e López Ferreiro. En Bacharelato 

incorpórase alumnado procedente do IES de Oroso, do CPI Viaño Pequeno de 
Trazo e do CPI de Bembibre, en Val do Dubra.   

O centro naceu do desdobramento do antigo Instituto de Bacharelato Arcebispo 
Xelmírez, situado no actual complexo administrativo de San Caetano. O IES 
Arcebispo Xelmírez I instalouse no sur da cidade e o IES Arcebispo Xelmírez II 

na zona norte, preto do seu anterior enclave, na rúa dos Irmandiños.  

O centro caracterízase pola diversidade do seu alumnado. Domina un nivel 

socioeconómico e sociocultural medio, con tendencia a elevarse nos últimos 
anos. Porén, existe unha porcentaxe de alumnado pertencente a minorías 
étnicas, poboación inmigrante ou con condicións económicas difíciles. 

Nos últimos anos estase a incrementar o número de estudantes con 
necesidades educativas especiais. 

A oferta educativa inclúe os estudos de ESO e Bacharelato, nas modalidades de 
Ciencias e Ciencias Sociais e Humanidades. Desde 2018 o centro conta co 
Bacharelato de Excelencia en Ciencias e Tecnoloxía –STEMBach-. 

Entre as súas instalacións conta con un pavillón polideportivo con dúas pistas 
(unha cuberta e outra exterior), vinte e sete aulas ordinarias, un aula de 

convivencia inclusiva, biblioteca, catro laboratorios - física, química, bioloxía e 
xeoloxía-, dúas aulas de informática, aula de tecnoloxía, aula de música, aula 

de debuxo técnico e aula de debuxo artístico, unha aula de PT, Espazo Maker, 
aula de usos múltiples, biblioteca, sala de profesores, sala de visitas, 
despachos, arquivo, oficinas e conserxería. 

 

1.2.PRINCIPIOS XERAIS 

1.- O presente Regulamento no que se recollen as “Normas de Organización e 
Funcionamento” (NOFC) do IES Arcebispo Xelmírez II, é un documento 

normativo que afecta a todos os membros da comunidade educativa: 
alumnado, familias, profesorado e persoal non docente. 

2.- Todos os membros do centro están obrigados a coñecer este regulamento. 
O seu descoñecemento non exime do seu cumprimento. 

3.- Para solucionar os problemas que se presenten, deberán utilizarse as canles 

establecidas pola normativa vixente e por este regulamento. 
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1.3.MARCO LEGAL 

O referente lexislativo para o deseño do NOFC é a LOMCE 8/2014, Título V, 

Cap. II. As NOFC forman parte do Plan de Convivencia e están integradas no 
Proxecto Educativo do Centro (PEC). Segundo o Art. 88 do Decreto 324/1996, 

do 26 de xullo polo que se establece o Regulamento Orgánico dos Institutos de 
Educación Secundaria “Os centros disporán de autonomía para definir o modelo 
de xestión organizativa e pedagóxica, que deberá concretarse no proxecto 

educativo do centro, proxectos curriculares e normas de funcionamento”. 

E así, as NOFC do IES Arcebispo Xelmírez II- tratan de reunir, nun documento 

de uso interno, os procedementos e os regulamentos a respectar e cumprir por 
tódolos membros da CE para facilitar a vida do Centro. 

Este conxunto de normas están fundamentadas ou recollidas na lexislacións de 

ámbito estatal ou autonómico: 

Constitución española (BOE do 29 de decembro de 1978). 

Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa 
(BOE do 10 de decembro). Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación 
(BOE do 4 de maio). 

Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 
educativa. 

Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 
de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de 
convivencia (DOG do 27 de xaneiro) 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma 

de Galicia. 

Decreto 324/1996 do 26 de xullo (DOG 5 do 9 de agosto 1996) polo que se 

aproba o Regulamento orgánico dos Institutos de Educación Secundaria. 

Orde de 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o 
desenvolvemento do anterior. 

RD 1532/1986, do 11 de xullo, polo que se regulamentan as asociacións de 
alumnos e alumnas. 

RD 1533/1986, do 11 de xullo, polo que se regulamentan as asociacións de nais 
e pais. 

 

1.4.OBXECTIVOS XERAIS 

Este documento, que regula as normas de organización e funcionamento do 
IES Arcebispo Xelmírez II, ten como obxectivos xerais os seguintes: 

a.Fixar a organización, funcións e participación dos membros da comunidade 

educativa. 

b.Regular as normas básicas de funcionamento do centro. 

c.Establecer pautas xerais de organización interna do centro. 

d.Precisar dereitos e deberes do alumnado, profesorado, pais/nais e persoal 
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administrativo e de servizos. 

e.Previr e corrixir condutas contrarias á convivencia. 

f.Garantir un ambiente educativo de respecto entre todos os membros da 

comunidade educativa, que faga posible o cumprimento óptimo dos fins da 

educación. 

 

1.5.ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este documento afecta a todos os membros da comunidade educativa do IES 

Arcebispo Xelmírez II: alumnado, profesorado, pais/nais ou titores legais e 
persoal administrativo e de servizos. Ser integrante desta comunidade 
compromete á súa aceptación e cumprimento. 

Deben corrixirse as condutas do alumnado contrarias á convivencia  escolar que 
se produzan en calquera tipo de actividade que se desenvolva dentro do recinto 

escolar ou durante a realización de actividades complementarias e extraescolares 
que se desenvolvan fóra do citado recinto, así como durante a prestación dos 
servizos de transporte escolar. 

Así mesmo, poderán corrixirse as condutas do alumnado producidas fóra do 
recinto escolar que estean directamente relacionadas coa vida escolar e afecten 

a outros membros da comunidade educativa. 

 

1.6.APROBACIÓN E ACTUALIZACIÓN DO NOFC 

Correspóndelle ao Consello Escolar a aprobación do NOFC por acordo favorable 

da maioría simple dos seus membros. 

Calquera dos sectores da comunidade educativa poderá propoñer á dirección 
do centro a revisión do NOFC por cambios na normativa ou por aparición de 

novas necesidades. 

A Dirección promoverá a redacción das modificacións pertinentes, elaborando 

un borrador que poderá ser revisado por todos e cada un dos sectores antes de 
presentalo ao Consello Escolar para a súa aprobación e incorporación ao NOFC. 

 

2.Capítulo II. ESTRUTURA ORGANIZATIVA E FUNCIONAMENTO 

DOS DIFERENTES ÓRGANOS DO CENTRO. 

 

2.1.O EQUIPO DIRECTIVO 

O director/a, o vicedirector/a, o xefe/a de estudos e o secretario/a forman o 
equipo directivo e son os órganos unipersoais de goberno do IES Arcebispo 

Xelmírez II. 

As competencias destes cargos están reflectidas no Decreto 324/1996 do 26 de 
xullo que establece o Regulamento Orgánico dos Institutos de Educación 

Secundaria (DOG 9 de agosto de 1996). 

A selección, nomeamento e cesamento do director/a está regulado no Decreto 

29/2007 do 8 de marzo (DOG 12 de marzo de 2007). 

mailto:ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.es
http://centros.edu.xunta.es/iesarcebispoxelmirez2


IES Arcebispo Xelmírez II 

Irmandiños 15, 15704. Santiago de Compostela
881867055

 ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.es 
http://centros.edu.xunta.es/iesarcebispoxelmirez2 

8 de 81 

 

 

 

  

O/A Director/a, previa comunicación ao Claustro de Profesores e ao Consello 
Escolar, formulará proposta de nomeamento e cese á Xefatura Territorial da 
Consellería de Educación dos cargos de Xefe/a de Estudos, Vicedirector/a e 

Secretario/a de entre o profesorado con destino definitivo no Centro. 

O Equipo Directivo traballará de forma coordinada no desempeño das súas 

funcións, dinamizará todas as actividades do Centro e atenderá ao 
cumprimento do establecido no programa de dirección correspondente. 

Dentro do horario lectivo, o Equipo Directivo dedicará unha hora semanal a 

favorecer a coordinación das súas funcións. 

Tamén manterá reunións periódicas cos representantes da ANPA e do Concello 

para potenciar o traballo e a participación na vida do Centro. 

Son funcións do Equipo Directivo do IES Arcebispo Xelmírez II: 

-Velar polo bo funcionamento do IES Arcebispo Xelmírez II, pola coordinación 
dos procesos de ensinanza e aprendizaxe sen prexuízo das competencias 

atribuídas ao Claustro de Profesores, ao Consello Escolar e a outros Órganos de 
Coordinación docente do Centro. 

-Estudar e presentar ao Claustro e ao Consello Escolar propostas para facilitar e 
fomentar a participación coordinada de toda a comunidade educativa na vida do 

Centro. 

-Elaborar, coordinar e actualizar o Proxecto Educativo do Centro, as Normas de 

organización e Funcionamento, a Programación Xeral Anual e as Memorias 
Finais de Curso, tendo en conta as directrices e propostas formuladas polo 

Consello Escolar e polo Claustro de Profesores, no ámbito das súas 
competencias. 

-Optimizar os recursos humanos no Centro atendendo aos criterios de 
especialidade do profesorado e aos principios de eficacia e eficiencia do sistema 
educativo público. 

 

2.2.ÓRGANOS COLEXIADOS 

Son órganos colexiados o Consello Escolar, o Claustro de profesores e 
profesoras, a Comisión de Coordinación Pedagóxica, e os Departamentos 

didácticos. Como norma xeral, as reunións destes órganos colexiados non deben 
superar as dúas horas de duración. En caso de superación deste límite temporal, 

a Dirección do centro, por canto exerce a presidencia, establecerá cando 
continuar a sesión. 

 

2.2.1. Consello Escolar 

O Consello Escolar é o órgano de participación no que está representada toda a 

comunidade educativa: alumnado, pais/nais, profesorado, persoal de 
administración e servizos e representante do Concello. 

O Consello Escolar do IES Arcebispo Xelmírez II está composto por 19 
membros: 7 profesores/as, 4 alumnos/as, 2 pais/nais, 1 representante da 
ANPA, 1 PAS, 1 representante do Concello, o secretario/a -con voz e sen voto-, 

o/a xefe/a de estudos e o/a director/a. 
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O procedemento de elección, constitución, renovación e substitución do 
Consello Escolar está sinalado no Decreto 925/1988 do 28 de abril coa 
modificación introducida polo Decreto 7/1999 do 7 de xaneiro (DOG 26 de 

xaneiro de 1999) respecto á renovación do Consello. 

O funcionamento, a composición e as competencias do Consello Escolar están 

recollidas no Artigo 127 da LOE, modificado pola LOMCE. Estas funcións son: 

-Avaliar os proxectos e as normas aos que se refire o capítulo II do título V da 

LOMCE. 

-Avaliar a Programación Xeral Anual do centro, sen prexuízo das competencias 

do Claustro do profesorado, en relación coa planificación e organización 
docente.  

-Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados 
polos candidatos. 

-Participar na selección do director/a de o centro, nos termos que establece a 

LOMCE. Ser informado do nomeamento e cesamento dos demais membros do 
equipo directivo. No seu caso, previo acordo dos seus membros, adoptado por 
maioría de dous terzos, propoñer a revogación do nomeamento do director/a. 

-Informar sobre a admisión de alumnos e alumnas, con suxeición ao 

establecido na LOMCE e disposicións que a desenvolvan. 

-Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar por que se ateñan á 

normativa vixente. Cando as medidas disciplinarias adoptadas pola dirección do 
centro correspondan a condutas do alumnado que prexudiquen gravemente a 

convivencia do centro, o Consello Escolar, a instancia de pais, nais ou titores 
legais, poderá revisar a decisión adoptada e propoñer, no seu caso, as medidas 
oportunas. 

-Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, a 
igualdade entre homes e mulleres, a igualdade de trato e a non discriminación 

polas causas a que se refire o artigo 84.3 da LOMCE, a resolución pacífica de 
conflitos, e a prevención da violencia de xénero. 

-Promover a conservación e renovación das instalacións e do equipo escolar e 
informar a obtención de recursos complementarios, de acordo co establecido no 

artigo 122.3 da LOMCE. 

-Informar as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais, 
coas Administracións locais, con outros centros, entidades e organismos. 

-Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento 
escolar e os resultados das avaliacións internas e externas nas que participe o 

centro. 

-Elaborar propostas e informes, a iniciativa propia ou a petición da 

Administración competente, sobre o funcionamento do centro e a mellora da 
calidade da xestión, así como sobre aqueloutros aspectos relacionados coa 
calidade da mesma. 

-Calquera outras que lle sexan atribuídas pola Administración educativa 

Coa finalidade de aumentar a operatividade do Consello Escolar, establécense a 
seguintes comisións de traballo nas que participarán membros deste órgano: 

-Comisión económica. Estará integrada polo director/a, o secretario/a, un 
profesor/a, un alumno/a e un pai/nai elixidos polos respectivos sectores, que se 

mailto:ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.es
http://centros.edu.xunta.es/iesarcebispoxelmirez2


IES Arcebispo Xelmírez II 

Irmandiños 15, 15704. Santiago de Compostela
881867055

 ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.es 
http://centros.edu.xunta.es/iesarcebispoxelmirez2 

10 de 81 

 

 

 

  

reunirá para valorar os gastos de funcionamento do curso anterior e o 
orzamento anual realizado polo secretario/a. 

-Comisión de convivencia. Constituirase de acordo co marcado polo decreto 
85/2007 do 12 de abril (DOG 8/05/2007). Terá como finalidade analizar e 

propoñer actuacións de investigación, prevención e intervención en relación coa 
mellora do clima escolar, así como ser canle de participación de todos os 
sectores con responsabilidade no tema da convivencia. Estará composto por: O 

director/a, os xefes/as de estudos, catro representantes do profesorado, un 
representante do alumnado, un representante da asociación de pais e nais con 

máis representatividade no centro ou, no seu defecto, unha persoa 
representante de pais e nais. 

 

2.2.2. Claustro de profesorado 

O claustro de profesorado é o órgano propio de participación destes no goberno 

do centro e ten a responsabilidade de planificar, coordinar, decidir e, se é o 
caso, informar sobre todos os aspectos docentes do mesmo. 

Está integrado pola totalidade do profesorado que preste servizo nel e será 

presidido polo director/a do centro. 

O funcionamento e as competencias do claustro recollidas no Decreto 

324/1996 do 26 de xullo que establece o Regulamento Orgánico dos Institutos 
de Educación Secundaria (DOG 9 de agosto de 1996), foron actualizadas no 
Artigo 27 da LOE, modificado posteriormente pola LOMCE. 

-Formular ao equipo directivo e ao Consello Escolar propostas para a 
elaboración dos proxectos do centro e da programación xeral anual. 

-Aprobar e avaliar a concreción do currículo e todos os aspectos educativos dos 
proxectos e da programación xeral anual. 

-Fixar os criterios referentes á orientación, titoría, avaliación e recuperación dos 

alumnos e alumnas. 

-Promover iniciativas no ámbito da experimentación e da investigación 

pedagóxica e na formación do profesorado do centro. 

-Elixir os seus representantes no Consello Escolar do centro e participar na 

selección do director/a en os termos establecidos pola presente Lei. 

-Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados 
polos candidatos. 

-Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento 
escolar e os resultados das avaliacións internas e externas nas que participe o 

centro. 

-Informar as normas de organización e funcionamento do centro. 

-Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e a imposición de sancións e 
velar por que estas se ateñan á normativa vixente. 

-Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro. 

-Calquera outras que lle sexan atribuídas pola Administración educativa ou 
polas respectivas normas de organización e funcionamento. 
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2.2.3. Comisión de Coordinación Pedagóxica 

A comisión de coordinación pedagóxica do IES Arcebispo Xelmírez II está 
integrada polo director ou directora, que será o seu presidente, o xefe ou xefa 

de estudos, os xefes/as de departamento, o/a coordinador/a do equipo de 
dinamización lingüística, o xefe/a do departamento de Orientación, o/a 

profesor/a de pedagoxía terapéutica e o/a coordinador/a da biblioteca. (art. 77 
do Decreto 324/1996). 

A súas competencias están recollidas no artigo 77 do Decreto 324/1996 do 26 

de xullo (DOG 9 de agosto de 1996). 

No IES Arcebispo Xelmírez II, o secretario ou secretaria da CCP será designado 

polo do director/a do centro a proposta da CCP. 

 

2.2.4. Departamentos didácticos 

A súa composición e competencias están recollidas nos artigos 71 a 76 do 
Decreto 324/1996 do 26 de xullo (DOG 9 de agosto de 1996). 

No IES Arcebispo Xelmírez II contamos con dezasete departamentos didácticos, 
ademais do departamento de Orientación e o Equipo de Dinamización 
Lingüística. 

 

Bioloxía e xeoloxía Latín 

Debuxo Lingua castelá 

Economía Lingua galega 

Educación física Matemáticas 

Filosofía Música 

Física e química Orientación 

Francés Tecnoloxía 

Grego Xeografía e historia 

Inglés Relixión 

EDLG  

 

Reunións dos departamentos 

Os departamentos celebrarán reunións ordinarias coa periodicidade establecida 
na normativa vixente, e as que con carácter extraordinario sexa preciso 

celebrar. Serán de obrigada asistencia para todos os seus membros. 

O xefe/a do departamento fixará a orde do día das reunións e levantará acta 

das mesmas. Todos os departamentos cumprirán coa seguinte 
temporalización: 
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DATAS ACTIVIDADES 

1ª quincena de setembro •Elaboración da memoria da convocatoria extraordinaria de 
setembro. 

•A partir da información proporcionada no primeiro claustro, 
procederase á distribución de materias e horas segundo etapas, 

cursos e grupos, entre os membros do departamento 

•Fixar as directrices xerais sobre as programación didácticas, 
elaboración e entrega das mesmas ao  secretario/a do centro. 

•Entregar copia dos programas de actividades complementarias 
e extraescolares ao vicedirector/a do centro. 

•Elaborar e entregar petición de material o/a secretario/a. 

2ª quincena de setembro •O xefe/a de departamento dará a coñecer e fará públicos os 

mínimos esixibles e os criterios de avaliación aprobados polo 
departamento e recollidos na programación didáctica. 

Previas ás convocatorias 
correspondentes 

•O xefe/a de estudos realizará, en coordinación cos 
departamentos didácticos, as convocatorias para os exames de 
pendentes e as probas extraordinarias. 

Trimestralmente (con 
posterioridade ás xuntas 
de avaliación) 

•Análise dos resultados e posibles medidas a adoptar. 

•Seguimento das programacións didácticas e 
establecemento das medidas correctoras aconsellables. 

1ª quincena de xuño •Establecer os libros de texto e o material curricular para o 
seguinte curso académico. 

Final de curso •Resolver posibles reclamacións. Deberán estar presentes todos 

os profesores/as de cada departamento. 

•Os xefes/as de departamento elaborarán a memoria final de 
curso na que se avalía o desenvolvemento da programación e os 
resultados obtidos. 

•Entrega da memoria do departamento. Esta servirá de base 
para a organización e previsión para o vindeiro curso académico 

•Entrega do inventario do departamento actualizado. 

 

2.3.O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

O departamento de orientación ha de constituírse dentro do centro como o 

garante de que a orientación forma parte esencial da actividade educativa e 
que se articulen, de forma adecuada, as vías de asesoramento permanente ao 
alumnado, profesorado e familias. 

A creación, composición, funcións e competencias dos departamentos de 
orientación nos institutos de educación secundaria están recollidas no Decreto 

120/1998 do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e 
profesional na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 27 de abril de 1998). 
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2.4. AS TITORÍAS E ATENCIÓN ÁS FAMILIAS 

O ROIES establece que nos IES, por cada grupo de alumnos/as, haberá un 
titor/a, o cal será designado polo director/a a proposta do xefe/a de estudos, 

oída a xefatura do departamento de orientación. 

Para a designación dos titores/as no IES Arcebispo Xelmírez II teranse en conta 

os seguintes criterios: 

-Impartir preferentemente unha materia común a todo o grupo. 

-Terá preferencia para ser titor/a dun grupo o profesor/a que estea un 

maior número de horas co grupo. 

-Todo o profesorado, exceptuando os membros do equipo directivo e, de 

ser posible, os xefes/as de departamento, poderán ser nomeados titores/as 
de grupos específicos de alumnos/as, e desempeñarán as tarefas relativas 
ao seu cargo que a xefatura de estudos lles encomende. 

Cada profesor/a titor, ademais das súas tarefas docentes, realizará as funcións 
recollidas no artigo 59 do Decreto 324/1996. Alén das funcións anteriormente 

establecidas, no IES Arcebispo Xelmírez II os titores/as terán a obriga de: 

-Ademais do control ordinario de faltas de asistencia, comunicación 
periódica por escrito aos pais e nais das mesmas con devolución de recibín 

asinado polos mesmos. Nos casos que o titor/a ou a xefatura de estudos 
considere oportunos, esta comunicación farase con rexistro de saída do 

centro e mediante correo certificado e con acuse de recibo. 

-Antes das entrevistas de información aos pais/nais, o titor/a deberá 

solicitar información a cada profesor/a de materia do seu grupo. 

 

2.5. AS XUNTAS DE AVALIACIÓN 

A xunta de avaliación está constituída polo equipo docente de grupo. Será 
coordinada polo titor/a e asesorada polo departamento de orientación. 

Levará a cabo o seguimento global do alumnado do grupo, establecendo as 
medidas de atención á diversidade precisas para mellorar a súa aprendizaxe, 
nos termos establecidos pola lexislación específica sobre avaliación. 

O equipo docente tratará de forma coordinada os conflitos que xurdan no seo 
do grupo, establecendo as medidas adecuadas para resolvelos. 

O equipo docente coñecerá e participará na elaboración da información que, no 
seu  caso, se proporcione aos pais/nais ou titores/as de cada un dos 
alumnos/as do grupo 

En cada xunta de avaliación estará presente, polo menos, un membro do equipo 
directivo.  

As datas das xuntas de avaliación serán establecidas polo equipo directivo e 
comunicadas con antelación ao profesorado polo xefe de estudos. 

No mes de setembro farase unha proposta provisional de xuntas de avaliación 

ao claustro, tendo en conta o calendario escolar. 

A comezos de outubro estableceranse as datas para celebrar as sesións de 
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avaliación inicial da ESO, de acordo coas instrucións publicadas nas ordes 
anuais de calendario escolar e implantación do curso escolar. 

As datas da avaliación ordinaria serán aprobadas e remitidas á inspección 

educativa segundo a correspondente orde anual que regula este aspecto. 

De cara á realización da sesión da xunta de avaliación, o profesorado 

introducirá as notas en XADE cunha antelación de varias horas, suficiente para 
que o titor poida analizar os resultados académicos do grupo antes da sesión de 
avaliación. 

 O titor presidirá a sesión de avaliación, procurando respectar o tempo 
establecido, tendo como obxectivo a análise dos problemas individuais e de 

grupo, de cara á toma de decisións que permitan a mellora do alumnado que 
mostra dificultades académicas ou de conduta. 

A asistencia ás sesións de avaliación, tanto ordinarias como extraordinarias, 

será obrigatoria para todo o profesorado que forme parte do equipo avaliador. 
Esixirase a todo o profesorado a máxima puntualidade, tanto ao inicio como ao 

final de cada xunta de avaliación. 

A modificación dunha cualificación outorgada nunha avaliación parcial debe ser 
un feito excepcional, e en calquera caso deberá ser comunicado á secretaría e á 

dirección do centro, así como á persoa titora do grupo.  

Cando un profesor/a desexe modificar unha cualificación da avaliación ordinaria 

ou extraordinaria que figure na correspondente Acta de Avaliación, deberá 
comunicarllo á Dirección, que convocará no prazo máis breve posible unha 

reunión do equipo avaliador que será informado da decisión e poderá adoptar 
ou revisar as medidas que considere oportunas. En todo caso, non se poderá 
modificar cualificacións con posterioridade á finalización do período de 

reclamacións. 

 

2.6. O DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 
EXTRAESCOLARES 

O departamento de actividades complementarias e extraescolares, polo que 

respecta a funcións e desenvolvemento destas, segue o capítulo III do título III 
do (Decreto 324/1996) . 

Presidido polo xefe/a do departamento de actividades complementarias e 
extraescolares, que será o vicedirector/a, forma parte dela tamén o/a 
responsable da biblioteca e o coordinador/a do equipo de dinamización 

lingüística e, para cada actividade concreta, o alumnado e o profesorado 
encargado da mesma. 

A vicedirección coordinará o acto de fin de curso de 2º de bacharelato. 

 

2.6.1. Organización das actividades extraescolares e complementarias 

Considéranse actividades complementarias as organizadas polo centro durante 
o horario escolar, de acordo coa programación xeral anual, e que teñen un 

carácter diferenciado das propiamente lectivas polo momento, espazos ou 
recursos que se utilizan. 
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Considéranse actividades extraescolares as encamiñadas a potenciar a 
apertura do centro á súa contorna e a procurar a formación integral do 
alumnado en aspectos referidos á ampliación do seu horizonte cultural, a 

preparación para a súa inserción na sociedade ou o uso do tempo libre. 

Segundo o artigo 88.1 da Lei Orgánica 2/2006 de Educación e a instrución 25 

do Decreto 424/1996, as actividades complementarias e extraescolares son 
voluntarias e requirirán a autorización previa por escrito dos pais/nais ou 
titores, sempre que se desenvolvan fóra do centro. No suposto de que esta non 

sexa outorgada, a dirección arbitrará a forma máis conveniente para atender o 
alumnado que non participe nelas. 

Criterios xerais 

Establécense como criterios xerais para o deseño e realización das actividades 
complementarias e extraescolares os seguintes: 

-Que os obxectivos da actividade estean integrados ou contribúan a acadar 

algún dos obxectivos da etapa. 

-Que os obxectivos da actividade estean integrados ou contribúan a acadar 

algún dos obxectivos dalgunha das materias do Departamento que programa a 
actividade. 

-Que estean programadas ao comezo do curso e teñan sido aprobadas polo 
Consello Escolar. Farase unha excepción para aquelas actividades organizadas 

por institucións e/ou organismos alleos ao centro que non se poden prever nos 
inicios do curso.  

-Tendo en conta os obxectivos que se perseguen e por tratarse de actividades 
que favorecen o desenvolvemento das competencias básicas procurarase que a 

maior parte do alumnado participe en todas as actividades programadas, e 
evitarase o deseño de actividades que poidan resultar excluíntes por algunha 
razón. 

Normas para a realización das actividades: 

Establécese unha data límite para as actividades de ESO e 1º de Bacharelato 

(31 de maio), e outra para as de 2º de Bacharelato (30 de abril). 

Se as actividades se desenvolven no centro e non supoñen un desembolso 
económico, o alumnado debe asistir a elas. Se a actividade está dirixida a 

alumnado dunha materia concreta, procurarase realizala na sesión lectiva 
asignada á mesma. 

O profesorado que tivese clase con grupos participantes nunha actividade 
complementaria durante o horario de celebración da mesma acompañaraos no 

seu desenvolvemento no lugar onde se celebre: sala de usos múltiples, 
biblioteca, pavillón, etc. 

Procurarase evitar a concentración de actividades extraescolares e 

complementarias nos mesmos cursos/grupos, así como a realización de 
actividades complementarias que teñan lugar para o mesmo grupo á mesma 

hora e día da semana. 

Con carácter xenérico, na aprobación desta proposta de actividades están 
incluídas conferencias, coloquios ou actividades similares realizadas no centro e 

deseñadas polo profesorado ao longo do curso, e que non son previsibles na data 
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de presentación desta proposta. 

Igualmente, inclúense nesta aprobación xenérica as saídas didácticas de unha 
xornada que sobreveñan ao longo do curso e sexan propostas polos 

departamentos didácticos. 

As actividades complementarias que se deseñen para o Bacharelato STEM, e que 

non poden estar concretadas no momento de presentación desta proposta, 
enténdense tamén incluídas na aprobación deste documento. (figura na PXA) 

Unicamente necesitarán aprobación expresa polo Consello Escolar as novas 

actividades que inclúan pernoitación. 

O alumnado que non participe nunha actividade complementaria ten a obriga 

de asistir ás clases. Será atendido polo profesorado que lle correspondese a 
esas horas, salvo que este participe na actividade; de ser así, actuará o de 
garda. Se a ocasión o aconsella, a xefatura de estudos poderá organizar 

agrupamentos especiais para atender conxuntamente o alumnado disperso de 
varios grupos que non participe nunha actividade. 

O profesorado que tivese clase con grupos afectados por unha actividade 
extraescolar e non asista á mesma como profesorado acompañante deberá 
cumprir o seu horario de permanencia no centro, aínda que tódolos alumnos e 

alumnas dos grupos afectados teñan previsto asistir á actividade. 

As actividades complementarias faranse sempre baixo a dirección do 

profesorado que as propoña e organice, que debe previamente solicitar a 
aprobación do proxecto ao Consello Escolar a través da Vicedirección. 

Quen organice a actividade presentará á Vicedirección a proposta de 
profesorado acompañante, unha persoa por cada vinte alumnos ou alumnas, ou 
fracción, e nunca menos de dúas. En caso de que a saída dure varios días, ou 

naqueles casos en que se estime conveniente, poderase incrementar o número 
de persoas acompañantes a criterio da dirección do centro. 

Darase conta ás familias do alumnado asistente de todas as actividades que 
impliquen saída do centro. O pai, nai ou titor legal asinará un documento de 
permiso e asunción de responsabilidades. 

As saídas e retornos das actividades faranse sempre desde o centro e baixo a 
supervisión dos docentes que os acompañen. 

O profesorado de garda supervisará nos grupos de ESO a realización das 
tarefas encargadas polo profesorado participantes na saída ao alumnado que 
non asiste. Se a clase que queda sen atender é de Bacharelato, non será 

preciso establecer tarefas, e o alumnado poderá abandonar a aula co permiso 
do profesorado de garda. 

O centro procurará garantir, na medida das súas posibilidades, a participación 
en actividades de claro interese didáctico e cultural cun custo moderado do 
alumnado con escasos recursos económicos e que mostre un interese e actitude 

conformes a un adecuado aproveitamento de tal actividade. 

A Vicedirección informará do calendario e horario concreto de cada actividade, 

así como dos docentes que participan nela, para coñecemento do resto do 
profesorado que estea directamente afectado pola alteración do horario 
habitual. Así mesmo fará unha relación do alumnado que permanecerá no 
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centro cando os seus compañeiros de grupo asistan a algunha actividade 
externa. 

 

2.6.2. Normas xerais de comportamento 

Antes do inicio da actividade, o profesorado responsable debe lembrarlle ao 

alumnado cales son as normas de obrigado cumprimento e cales son as 
consecuencias de non facelo. 

O profesorado responsable da actividade debe velar polo cumprimento do 

programado e, ao remate da mesma, comunicará á Dirección do centro, as 
incidencias que considere de interese para, de ser o caso , tomar as medidas 

oportunas. 

Por tratárense de actividades de centro, en caso de condutas inadecuadas ao 
alumnado participante seranlle de aplicación as normas de convivencia do 

mesmo e as correspondentes correccións. 

No caso de condutas inadecuadas, considerarase agravante o feito de 

desenvolverse a actividade fóra do centro, por canto pode supoñer un 
comportamento insolidario co resto dos compañeiros, ter unha incidencia 
negativa para a imaxe do instituto e mesmo poñer en risco a seguridade 

individual e de todo o grupo. Todas serán consideradas faltas graves. 

 

2.6.3. Normas que regulan as actividades fóra do centro 

a.Toda actividade terá unha repercusión máxima de cinco días lectivos, 

exceptuando os intercambios con centros escolares no estranxeiro e os que se 
encadren en convocatorias específicas da Administración. 

b. Previamente ao desenvolvemento dunha actividade extraescolar, que 

implique pernoitar fóra da localidade, o Profesorado Responsable Organizador 
informará con antelación suficiente aos pais e alumnado participante sobre o 

lugar e horario de saída e chegada, as actividades a realizar, os obxectivos que 
se pretenden, as normas básicas de convivencia que regulan estas actividades 
e os trámites necesarios para o seu desprazamento. 

c.O alumnado que participe neste tipo de actividades debe comportarse con 
corrección, asistir a todos os actos programados e seguir as indicacións dos 

profesores acompañantes. 

d. O alumnado no poderá separarse do grupo ou ausentarse do hotel ou 
residencia, sen a previa comunicación e autorización dos adultos 

acompañantes. 

e.Os alumnos e alumnas non poderán alugar ou utilizar vehículos a motor 

diferentes aos previstos para o desenvolvemento da actividade, e nin 
desprazarse a localidades ou lugares distintos aos programados, ni realizar 
actividades deportivas ou de outro tipo que impliquen risco para a súa 

integridade física ou para os demais. 

f.O comportamento do alumnado no hotel, residencia ou coa familia receptora, 

deberá ser correcto, respectando las normas básicas de convivencia e evitando 
situacións que poidan xerar tensións ou producir danos persoais ou materiais 
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(non alterar o descanso dos restantes hóspedes, non producir danos no 
mobiliario e dependencias do hotel, non consumir produtos alcohólicos ou 
estupefacientes de calquera tipo, no participar en actos de vandalismo ou 

bromas de mal gusto). 

g. Dos danos causados a persoas ou bens alleos serán responsables os alumnos 

ou alumnas causantes. De non identificalos, a responsabilidade recaerá no 
grupo de alumnos directamente implicados o, no seu defecto, en todo o grupo 
de alumnos participantes na actividade. Polo tanto, en caso de seren menores 

de idade, serán os pais ou titores legais destes alumnos a quen corresponda 
reparar os danos causados. 

h.No caso de condutas inadecuadas considerarase agravante o feito de 
desenvolverse a actividade fóra do centro, por canto pode supoñer de 
comportamento insolidario co resto dos seus compañeiros e compañeiras, falta 

de colaboración e incidencia negativa para a imaxe do centro educativo. 

i.Se a gravidade das condutas inadecuadas así o requirira, o Responsable 

Organizador comunicará tal circunstancia á Xefatura de Estudos ou á Dirección 
do Centro, que poderá decidir o inmediato regreso das persoas responsables 
desas condutas. Neste caso, a decisión será comunicada aos pais ou titores dos 

alumnos afectados, acordando con eles a forma de efectuar o regreso. Os 
gastos ocasionados serán abonados pola familia do alumno. 

j.Nas autorizacións das familias para a participación en actividades fóra do 
centro, os pais, nais ou responsables do alumno teñen a obriga de facer saber 

ao profesorado de calquera circunstancia relativa ao estado de saúde do 
alumno (medicacións, doenzas crónicas, alerxias...) de maneira que os 
responsables da actividade poidan tomar as medidas adecuadas para a 

prevención de calquera incidencia ao respecto durante a viaxe. 

k.O profesorado responsable da actividade (sempre que esta sexa de varios 

días e fóra da cidade) terá á súa disposición un teléfono para estar comunicado 
en todo momento co centro, a fin de solucionar os diversos problemas que 
puideran xurdir. 

l. Ante situacións imprevistas, o profesorado responsable reorganizará as 
actividades a fin de lograr un maior aproveitamento. 

m. Nunha situación de emerxencia, o profesorado responsable tomará as 
medidas de calquera natureza que fosen necesarias, poñéndose en contacto de 
inmediato tanto coa dirección do centro como cos pais/nais/ titores do alumno 

afectado. 

 

2.6.4. Financiamento 

Para o financiamento destas actividades empregaranse os seguintes recursos 
económicos: 

A dotación económica prevista nos presupostos do Centro procedentes da 

asignación que recibe o centro da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria en concepto de gastos de funcionamento. Unha pequena parte 
destinarase a un fondo para contribuír ao financiamento das actividades do 

alumnado con escaseza de recursos económicos. 
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As contribucións dos Departamentos Didácticos. 

As contribucións do alumnado, que se destinan a axudas ao financiamento do 

transporte ou as entradas a museos, representacións teatrais, cine, etc. 

O centro queda aberto : 

Ás posibles contribucións da Asociación de Nais e Pais do Instituto. 

Ás cantidades procedentes dos Presupostos Xerais da Comunidade Autónoma ou 

do Concello destinados con carácter específico para este tipo de actividades. 

Ás cantidades que poidan recibirse dalgún ente público o privado. 

 

2.6.5. Viaxes de fin de estudos e viaxes culturais de varios días 

Para a súa aprobación, o consello escolar valorará que o proxecto de 
realización reúna as necesarias características culturais e de formación. 

A Vicedirección e os organizadores da viaxe establecerán unha programación e 

unhas normas ou criterios de organización e de pago de cotas, das cales 
informarán tanto ás familias como ao alumnado implicado na viaxe. 

O número mínimo e máximo de alumnado participante nas viaxes será 
establecido pola Vicedirección e o profesorado organizador. En caso de que o 
número de alumnado solicitante supere o máximo establecido, será o 

profesorado organizador da viaxe o que determine os criterios obxectivos que 
se utilizarán na selección. 

Co fin de axudar a recadar fondos para a realización da viaxe, poderanse 
organizar actividades, aínda que o desenvolvemento das mesmas non deben 

incidir negativamente na actividade académica no centro. 

No caso de que a viaxe non se puidese realizar, o diñeiro aportado por cada 
alumno será devolto cando os pagos polos servizos contratados aínda non se 

realizara. En caso de que os pagos xa estivesen feitos, a devolución total ou 
parcial do diñeiro aportado por cada alumno dependerá das condicións 

establecidas polo seguro e polas axencias contratantes.  

No caso de que o alumnado comprometido a participar nunha actividade 
renuncie a ela, deberá asumir as responsabilidades que se deriven, incluídas as 

económicas. O non pagar as cotas poderá ser motivo de exclusión da viaxe. 

 

2.7.EQUIPO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

O Equipo de dinamización lingüística constitúese para potenciar o uso da lingua 
galega. Actúa baixo a supervisión da dirección do centro e está formado por 

profesorado, alumnado, persoal non docente. 

As súas funcións están reguladas no artigo 18 do Regulamento orgánico dos 

institutos  de educación secundaria (Decreto 324/1996, do 26 de xullo. DOG 
09-08-96). 

A súa composición está establecida no artigo 82 do Decreto 324/1996, e no 

art. 15 do Decreto 79/2010. Os membros do equipo, incluído o profesor/a 
coordinador/a, serán nomeados polo director/a e estará constituído por 3 

profesores/as propostos pola CCP, 3 alumnos/as propostos pola xunta de 
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delegados e 1 membro do persoal non docente, a proposta dos mesmos. 

As competencias do EDLG e máis as do seu coordinador/a son as establecidas 
nos artigos 83 a 87 do Decreto 324/1996, e actualizadas de acordo coas 

directrices do Decreto79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino 
non universitario de Galicia 

 

3.Capítulo III. ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DO ALUMNADO 

E DOS PAIS/NAIS 

3.1.DELEGADOS/AS E SUBDELEGADOS/AS 

Cada grupo de alumnos/as elixirá, por sufraxio directo, secreto e intransferible, 
durante o primeiro mes do curso escolar, un delegado/a de grupo, que formará 
parte da xunta de delegados/as. Elixirase tamén un subdelegado/a, que 

substituirá o delegado/a en caso de ausencia ou enfermidade e apoiarao nas 
súas funcións. 

As eleccións de delegados/as e subdelegados/as serán convocadas pola 
Xefatura de Estudos e organizadas por esta en colaboración cos titores/as. 

A designación dos delegados/as, subdelegados/as poderá ser revogada, por 

causa motivada (incumprimento das funcións) polo titor/a, que informará á 
xefatura de estudos ou, logo do informe razoado dirixido ao titor ou titora, pola 

maioría absoluta do alumnado do grupo que os elixiron. Neste caso, 
procederase á convocatoria de novas eleccións nun prazo de quince días e de 
acordo co establecido no apartado anterior. 

As súas funcións son as seguintes: 

-Asistir ás reunións da xunta de delegados/as e participar nas súas deliberacións. 

-Expoñer as órganos de goberno e de coordinación didáctica as suxestións e 
reclamacións do grupo ao que representan. 

-Fomentar a convivencia entre o alumnado do seu grupo. 

-Colaborar coa persoa titora e coa xunta de profesores do grupo nos temas que 
afecten ao seu funcionamento 

-Colaborar cos profesores e profesoras e co equipo directivo do instituto para o 
seu bo funcionamento. 

-Coidar da adecuada utilización do material e das instalacións do instituto. 

-Coidar de que na aula exista o material necesario para a docencia, en especial 
xices. 

-Calquera outra función estipulada polo titor/a dentro do marco legal establecido. 

 

3.2.XUNTAS DE DELEGADOS/AS 

3.2.1. Constitución e elección da presidencia da Xunta de Delegadas e 

Delegados 

A xunta de delegados/as está integrada polos delegados/as de cada grupo e 
máis os representantes do alumnado no Consello Escolar. 

mailto:ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.es
http://centros.edu.xunta.es/iesarcebispoxelmirez2


IES Arcebispo Xelmírez II 

Irmandiños 15, 15704. Santiago de Compostela
881867055

 ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.es 
http://centros.edu.xunta.es/iesarcebispoxelmirez2 

21 de 81 

 

 

 

  

Unha vez rematada a elección de delegados/as-, esta xunta deberá elixir na 
primeira reunión, convocada pola xefatura de estudos, á persoa que a presida, 
así como á que ocupe a vicepresidencia, que substituirá á primeira na súa 

ausencia. 

 

 

3.2.2. Competencias da presidencia da Xunta de Delegadas e Delegados 

a.Convocar as reunións que se precisen. 

b.Presidir as reunións e coordinar as mesmas. 

c.Responsabilizarse de que se levante acta das reunións. 

d.Facer chegar as propostas da xunta de delegados/as aos distintos órganos 

 

3.2.3. Reunións 

A xunta de delegados/as poderá reunirse en pleno ou, cando a natureza dos 

problemas o faga máis conveniente, en comisións que reúnan os delegados/as 
dun curso ou dunha das etapas educativas que se impartan no instituto, logo 

do coñecemento do director ou directora e sen que isto implique alteración no 
normal desenvolvemento das actividades docentes. 

As reunións poderán ser por solicitude do equipo directivo ou por iniciativa da 

propia xunta. 

O custe dos servizos de reprografía que fosen precisos para exercer este dereito, 

correrán a cargo do centro. 

 

3.2.4. Funcións 

Segundo o R.D. 86/1996 son funcións da xunta de delegados: 

a.Elevar ó equipo directivo propostas para a elaboración do proxecto educativo 

do instituto e a programación xeral anual, por iniciativa propia ou por 
petición daquel. 

b.Informar aos representantes dos alumnos e alumnas no Consello Escolar dos 

problemas de cada grupo ou curso. 

c.Recibir información dos representantes dos alumnos e alumnas no Consello 

Escolar sobre os temas tratados nel, así como das confederacións, 
federacións estudantís e organizacións xuvenís legalmente constituídas. 

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

e.Elaborar propostas de modificación do NOFC, dentro do ámbito da súa 

competencia. 

f.Informar aos alumnos e alumnas do centro das actividades da xunta de 

delegados/as. 

g.Formular propostas de criterios para a elaboración dos horarios de 
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actividades docentes e extraescolares. 

h.Debater os asuntos que vaia tratar o Consello Escolar no ámbito da súa 

competencia e elevar propostas de resolución aos seus representantes nel. 

Cando o solicite, a xunta de delegados en pleno ou en comisión, deberá ser 

oída polos órganos de goberno do instituto nos asuntos que, pola súa natureza, 
requira da súa audiencia. 

3.3.REUNIÓNS E ASOCIACIÓNS DE ALUMNADO 

O alumnado poderá reunirse en asemblea no recreo ou fóra do horario lectivo 
dentro do centro, previa petición de hora e a autorización da Dirección do 

centro. 

O alumnado ten dereito a asociarse creando asociacións, federacións, 

confederacións ou cooperativas, dentro do previsto pola lexislación vixente. 

Poderán asociarse unha vez finalizada a súa asociación co centro, ao remate da 
súa escolarización, en entidades que reúnan a antigos alumnos/as e colaborar a 

través delas no desenvolvemento das actividades do centro. O RD. 732/1995 
de 5 de maio e o título VII do D. 324/1996 regulan estes aspectos. 

 

3.4.CANLES DE PARTICIPACIÓN DE PAIS/NAIS 

As normas sobre participación directa das familias no proceso educativo 
oriéntanse aos seguintes fins: 

A regulación de procedementos de consulta e participación directa das familias 

no ensino. 

A mellora da comunicación entre o profesorado e as nais e pais ou titores, para 

facilitar a estes o exercicio dos dereitos e o cumprimento dos deberes que lles 
corresponden en relación coa educación dos seus fillos, fillas ou pupilos. 

Os pais/nais, como membros da comunidade educativa, participan a través dos 

seus representantes no Consello Escolar. 

Ademais, poden participar como membros da(s) asociación(s) de nais e pais de 

alumnos (ANPA). Organización e funcións reguladas no artigo 120 do Decreto 
324/1996. 

 

3.5.ENTREVISTAS PAIS /NAIS CON TITORES/AS (Artigo 33 da Lei 

4/2011) 

Procurando a mellora da comunicación entre o profesorado e as nais e pais ou 
titores para facilitar a estes o exercicio dos dereitos e o cumprimento dos 

deberes que lles corresponden en relación coa educación dos seus fillos/as, 
establécense unha serie de normas: 

-Coidarase de xeito especial de que as horas de atención por parte dos 
titores/as ás nais e pais ou titores legais sexan razoablemente compatibles 
coas obrigas laborais e familiares destes, respectando sempre o horario 

laboral do titor/a. 

-Garantirase, igualmente, a dispoñibilidade dos membros dos equipos 
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directivos dos centros docentes para a atención ás nais e pais ou titores dos 
alumnos. 

-As entrevistas dos pais/nais co titor/a desenvolveranse habitualmente nas 

salas habilitadas polo centro a tal efecto. 

-Convén informar ao titor das reunións co profesorado das diferentes áreas. 

Ademais do profesorado titor de grupo, todo o persoal docente terá unha sesión 
semanal de atención ás familias. 

No caso de alumnado maior de idade no momento de formalizar a matrícula, ou 

que vaia cumprir a maioría de idade ao longo do curso académico, incluirase 
entre os documentos da matrícula un impreso para que o alumno ou a alumna 

autorice ao centro educativo a comunicar aos seus pais/nais/titores legais 
información académica relevante, en particular a referida a faltas de asistencia, 
notas e condutas contrarias ás normas de convivencia. 

 

D/Dª 

.........................................................................................................  
con DNI ....................................................., alumno/alumna que cursa 

estudos no ..... curso de Bacharelato 
 

AUTORIZA 

 

ao IES Arcebispo Xelmírez II e o seu persoal a informar aos seus proxenitores 

ou titores legais sobre aspectos relevantes do ámbito académico, asistencia a 
clase e conduta, con posterioridade á data en que acada a maioría de idade. 

 

 

Santiago de Compostela, ...... de ............................... de 202... 

 

 

Asdo.: ............................................................... 

 

 

4.Capítulo IV. PERSOAL NON DOCENTE 

Este colectivo está constituído polo persoal auxiliar administrativo, persoal 

subalterno e de servizos de limpeza, con destino no centro desenvolverá as 
funcións, segundo a lexislación que de seguido se refire 

(http://www.xunta.gal/funcion-publica/normativa-xeral) e se particulariza para 
este centro. A participación nas decisións escolares serán a través do seu 

representante no órgano colexiado do Consello Escolar. 

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia 

Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto 

mailto:ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.es
http://centros.edu.xunta.es/iesarcebispoxelmirez2
http://www.xunta.gal/funcion-publica/normativa-xeral


IES Arcebispo Xelmírez II 

Irmandiños 15, 15704. Santiago de Compostela
881867055

 ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.es 
http://centros.edu.xunta.es/iesarcebispoxelmirez2 

24 de 81 

 

 

 

  

refundido da Lei da Función Pública de Galicia 

Lei 2/2009, do 23 de xuño, de modificación do texto refundido da Lei da 
función pública de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de 

marzo 

 

4.1.PERSOAL SUBALTERNO 

4.1.1. Funcións 

-Custodiar o mobiliario, máquinas, instalacións e locais do instituto. 

-Coordinar as actuacións do persoal encargado da limpeza en casos de urxencia. 

-Abrir e pechar as cancelas, portas e ventás do centro educativo segundo o 

horario aprobado 

-Controlar e custodiar as chaves das diferentes dependencias. 

-Controlar a entrada das persoas alleas ao centro, atender as súas peticións e 
indicar os locais aos que deben dirixirse, ou avisar ás persoas coas que desexan 

relacionarse. 

-Recibir, conservar e distribuír os documentos, obxectos e correspondencia 
segundo lles sexa encomendado. 

-Realizar os traslados de material, mobiliario e obxectos que sexan precisos. 

-Realizar os encargos relacionados co instituto que se lles encomenden 

(correos, prensa, etc.), dentro e fóra do edificio. 

-Manexar as máquinas reprodutoras, multicopistas, fotocopiadoras, 
encadernadoras e outras análogas (aparellos dixitais, cámaras, proxectores...) 
atendendo as solicitudes que lles faga o persoal autorizado. 

-Colaborar no mantemento da orde nas dependencias do instituto. 

-Prestar os servizos adecuados á natureza das súas funcións en axudas de 
colocación de material ou máquinas en biblioteca, almacéns, ascensores, 

caldeira e en todos os espazos do centro. 

-Cortar e poñer en marcha o sistema de alarma e velar pola seguridade dos 

diferentes accesos (ventás, portas e cancelas) do instituto. 

-Acender, apagar e controlar o funcionamento do sistema de climatización do 
instituto. 

-Realizar calquera tarefa de carácter análogo que por razóns de servizo se lles 
encomende. 

-Atender a centraliña de teléfonos e encargarse dos avisos correspondentes aos 
diferentes sectores: equipo directivo, profesorado, alumnado, pais/nais. 

 

4.1.2.  Horario de atención da conserxería 

O IES Arcebispo Xelmírez II conta con dúas persoas subalternas cunha xornada 

laboral de 37 horas e 30 minutos semanais, establecida de forma xeral en 
horario de mañá de luns a venres, das 08:15 ás 14:30 horas, e en horario de 

tarde os martes de 16:00 a 18:20, e outras tardes en función das necesidades 
do centro. A estes efectos, as dúas persoas subalternas establecerán de mutuo 
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acordo unha quenda rotatoria de alternancia. 

O persoal combinarase para ter sempre cuberto todo horario lectivo do IES. 

O horario será o establecido na Resolución do 29 de xaneiro de 2009 (DOG, 

06/02/09). 

 

4.2.PERSOAL AUXILIAR DMINISTRATIVO 

4.2.1. Funcións 

-Atención directa ao público na oficina 

-Manexo de arquivos e ficheiros. 

-Rexistro da correspondencia. 

-Confección de certificacións e todo tipo de documentos oficiais do centro. 

-Elaboración das actas, memorias ou informes que lles sexan encomendados. 

-Seguir as indicacións do equipo directivo en todos os aspectos que sexan da 
súa competencia (xestión e informatización da secretaría incluídas). 

-Xestionar o Programa de Xestión Académica de Centros (XADE) e todo o que 

comporta 

-Matrículas do alumnado 

-Expedición de documentos de avaliación 

-Elaboración de propostas de títulos 

-Manexo de aplicacións Informáticas de xestión coa Consellería ou 

Departamento Territorial. 

-Elaboración e custodia de expedientes do alumnado, tramitación de traslados, 

bolsas de estudos e seguro escolar do alumnado 

-Levar o rexistro de entradas e saídas da documentación do centro. 

-Elaboración de listaxes, oficios e comunicados do centro 

-Tarefas burocráticas que se lle encarguen por parte dalgún membro do equipo 
directivo 

 

4.2.2. Horario da oficina 

O IES Arcebispo Xelmírez II conta cunha persoa auxiliar administrativa cunha 
xornada laboral de 37 horas e 30 minutos semanais (Resolución de 29 de 
xaneiro de 2009 –DOG 06/02/2009), establecida de forma xeral en horario de 

mañá de luns a venres, das 08:30 ás 14:10 horas, e en horario de tarde os 
martes 16:20 ás 18:00 horas. Ao fin de non superar ningún día as 7 horas e 30 

minutos de xornada de traballo, no caso de actividades excepcionais acordarase 
convenientemente o horario singular do caso. En todo caso, durante as 
avaliacións finais e na extraordinaria a persoa auxiliar administrativa deberá 

estar no centro. 

O horario de atención ao público nos días lectivos é de 09:00 a 14:00, e de 
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09:30 a 13:30 en días non lectivos. 

 

4.3.PERSOAL DO SERVIZO DE LIMPEZA 

O persoal do servizo de limpeza é o encargado da limpeza xeral do centro 
educativo, dependencias, inmoble e espazos anexos; así como do mantemento 

da hixiene e salubridade das instalacións e servicios de uso público dos 
membros da comunidade escolar. 

4.3.1. Funcións 

-Limpeza de todo o recinto interior ao peche do perímetro do centro; así como 
todas as instalación e espazos interiores aos inmobles do centro. 

-Reposición de útiles hixiénicos de limpeza nos aseos, servizo e vestiarios do 
centro. 

4.3.2. Horario 

O horario será o establecido pola normativa legal vixente. 

Como norma básica, procurarase que sempre haxa algún membro do persoal de 

limpeza para solucionar calquera continxencia . 

O IES Arcebispo Xelmírez II conta con catro persoas do servizo de limpeza en 

horario de mañá e tarde durante o curso escolar. Nos períodos vacacionais, 
especialmente entre o período entre dous cursos académicos, as tarefas 
realizaranse nos horarios de mañá e de selo caso de tarde, para levar a cabo as 

tarefas limpeza xeral e posta a punto do centro. 

 

5.Capítulo V. FUNCIONAMENTO DO CENTRO 

5.1.HORARIO 

De 08:30 a 14:10, con dous recreos de 10:10 a 10:30 e de 12:10 a 12:30. 

De 16:20 a 18:00 o martes. 

1.A entrada do alumnado ao centro producirase cando sone un primeiro timbre. 

2.A saída do alumnado do recinto escolar terá lugar ao final da xornada lectiva, 

anunciado cun timbre. 

 

5.1.1. Permanencia do alumnado no centro 

A permanencia do alumnado no centro durante a xornada lectiva regúlase no 

apartado 9.3.1. destas NOFC. 

 

5.2.ASISTENCIA E PUNTUALIDADE DO PROFESORADO 

As faltas xustificaranse segundo a Orde do 7 de abril de 2008 pola que se 
regula o réxime de permisos e licenzas do persoal docente. 

A xustificación de faltas de asistencia farase o antes posible, tendo en conta 
que antes do día 5 de cada mes, a Inspección educativa debe estar informada. 
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A xustificación documental da falta deberá entregarse no prazo máximo de 2 
días logo da incorporación ao centro. 

Cando se teña previsto faltar, comunicarase coa suficiente antelación para que 

se poida organizar a atención do alumnado. Se a falta é previsible, e de non 
comunicarllo ao alumnado previamente, poderanse deixar as actividades na 

xefatura de estudos para atender a todos os grupos da súa xornada laboral. 
Será o profesorado de garda o encargado de que estas actividades se realicen 

Se a falta de asistencia ou puntualidade do profesorado é imprevisible, 

comunicaráselle á dirección do centro ou xefatura de estudos o antes posible 
por cuestións organizativas. 

O equipo directivo anotará na folla de garda as ausencias previstas do 
profesorado de cada día. 

 

5.3.PROFESORADO DE GARDA 

5.3.1. Organización das gardas 

A asignación e organización das gardas correspóndelle á xefatura de estudos. 
Os correspondentes cadros de gardas serán explicitados con claridade no DOC 
do centro, e figurarán na sala de profesores para a súa consulta. 

O profesorado de garda comezará o seu labor coa maior puntualidade posible 
co fin de detectar a ausencia dalgún membro do profesorado. Cando soe o 

timbre, dirixirase directamente aos corredores, controlando a orde nos mesmos 
e evitando que o alumado saia da aula sen xustificación, a non ser que sexa 

imprescindible por cambio de aula. 

Na sala de profesores/as haberá un libro de gardas, no que se fará constar as 
ausencias previstas. O profesorado de garda debe asinar no libro de gardas 

como comprobante de ter realizado este labor, anotando as ausencias do 
profesorado, as súas faltas de puntualidade e calquera outra incidencia. 

Durante os recreos haberá profesorado de garda no pavillón, nos patios e no 

primeiro andar. Este dará aviso, se for preciso, a un cargo directivo das 
incidencias que se produzan. 

 

5.3.2. Procedemento ante a ausencia do profesorado 

Ante a ausencia de docentes nalgunha sesión lectiva, o profesorado de garda 
procederá da seguinte maneira: 

O alumnado permanecerá na aula co profesor de garda realizando as tarefas 

encomendadas polo profesor ou profesora ausente ou, no seu defecto, tarefas 
de estudo ou exercicios das distintas materias. 

Non obstante o anterior, como medida de potenciación da comprensión lectora 
do alumnado, fomentarase a lectura libre. Recoméndase esta actividade en 

tódalas horas nas que estean atendidos por profesorado de garda. 

De xeito excepcional, ó seu criterio e baixo a súa responsabilidade, o 
profesorado de garda poderá acompañar ó alumnado á biblioteca ou a unha 

aula específica, sempre que a natureza das actividades a realizar o aconsellen; 
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en todo caso, o alumnado afectado permanecerá en todo momento baixo a súa 
tutela e control. Só no caso do alumnado de bacharelato, poderá permanecer 
no vestíbulo baixo a tutela e control do profesorado de garda. 

No caso de ausencia prevista dun profesor ou profesora a primeira  ou última 
hora tanto da mañá como da tarde, o alumnado de bacharelato maior de idade 

poderá incorporarse á segunda hora ou abandonar o centro ó rematar a 
penúltima clase, previa información ao profesorado de garda.  

Considerarase que a ausencia é prevista cando fose comunicada á xefatura de 

estudos antes do remate da xornada lectiva anterior. 

 

5.3.3.GARDAS DE TRANSPORTE 

De acordo coa ORDE de 23 de xuño de 2011, será un profesor ou profesora do 
centro o encargado de recoller aos alumnos/as que usan o transporte escolar e 

de custodialos dende a súa chegada ao centro ata o comezo das clases ás 
08:30 h. 

O profesorado de garda de transporte supervisará a recepción e a saída do 
alumnado transportado, atendendo a: 

Que a chegada dos autobuses non se produce antes das 8:15 horas ou as 

16:05; de producirse con antelación, as empresas de transporte teñen 
instrucións explícitas para non descargar ao alumnado ata esa hora, na que 

se produce a apertura da porta principal e comeza a custodia por parte do 
profesorado de garda. 

Que todos os autobuses descargan o alumnado na dársena habilitada a tal 
efecto, producíndose a saída por una única porta do vehículo para facilitar a 
tarefa do profesorado. 

Que o alumnado transportado se incorpora de xeito inmediato ao vestíbulo 
principal do centro. O profesorado de garda de transporte deberá notificar á 

xefatura de estudos á maior brevidade posible os datos do alumnado que 
incumpre esta norma, e a reiteración neste incumprimento poderá supoñer a 
retirada da autorización para o uso deste servizo. 

Que o alumnado que permanece no vestíbulo principal do centro mantén a 
debida orde.  

Que a saída dos autobuses do centro se produce respectando unha marxe de 
tempo prudencial, duns cinco minutos, de xeito que o alumnado teña tempo 
suficiente para acceder ao servizo desde que soa o timbre ás 14:10 ou ás 

18:00 horas. 

Que o alumado que perdeu o autobús estea atendido. Este alumnado debe 

acudir ás dependencias do centro e poñer este feito en coñecemento 
inmediato do persoal, que trasladará a incidencia á dirección. De non ter 
transcorrido un intervalo de tempo prudencial para a partida da ruta, 

esixiráselle á empresa que retorne ao centro para recoller ao usuario. De non 
ser isto posible, ou de terse producido un retraso inxustificado por parte do 

alumno, a dirección poñerase en contacto coa familia para xestionar a 
recollida do alumno, de ser este menor de idade, ou se non cos servizos 
correspondentes (policía local ou outros). 
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5.4.ASISTENCIA E PUNTUALIDADE DO ALUMNADO 

A asistencia ao centro, en horario completo, será obrigatoria en todas as 

etapas que se imparten, coas excepcións recollidas neste apartado. 

5.4.1. Normas xerais sobre a puntualidade 

Considerarase unha falta de puntualidade a incorporación á clase cun retraso 
superior a 3 minutos contado a partir do timbre correspondente cando sexa a 
primeira hora, despois do  recreo ou o cambio de clase conleve dirixirse a unha 

aula distinta. Noutro caso non se admitirá retraso ningún. 

O alumnado que chegue con atraso á primeira hora da mañá ou da tarde, 

deixará o seu nome en dato no rexistro habilitado para tal fin na conserxería do 
centro. 

O profesorado deberá admitir os alumnos ou alumnas na clase cando cheguen 

durante os primeiros quince minutos, consignando a correspondente falta de 
puntualidade e indicando se o retraso é ou non xustificado. 

Cando o retraso inxustificado sexa superior a quince minutos, o profesor ou 
profesora poderá admitilo en clase ou envialo ao profesorado de garda 
acompañado do parte de expulsión correspondente onde se indique o traballo 

que debe realizar. 

Cando un alumno ou alumna acumule cinco faltas de puntualidade no prazo 

dun mes, considerarase conduta contraria ás normas de convivencia do centro 
e o titor ou titora amoestarao por escrito, comunicándollo ós pais e ó xefe ou 

xefa de estudos. 

As familias e/ou titores legais do alumnado serán informados tanto do número 
de atrasos como das medidas sancionadoras que se lle aplican ao seu fillo ou 

filla. 

 

5.4.2. Normas xerais sobre as faltas de asistencia 

O profesorado anotará diariamente no parte destinado a tal fin as faltas do 
alumnado; e o titor/a fará uso da aplicación informática XADE para o control 

das mesmas. 

Con carácter xeral, teñen a consideración de xustificables as seguintes faltas de 

asistencia a clase do alumnado:  

a) Citacións que impliquen un deber inescusable, sendo xustificable o tempo 
necesario.  

b) Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao.  

c) Tramitación de documentos oficiais, presentación a exames e probas oficiais 

ou similares, sendo xustificable o tempo necesario.  

d) Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de 2 días lectivos.  

e) Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica.  

No caso de faltas de asistencia a clase do alumnado non contempladas no 
apartado anterior, quedará a criterio da dirección do centro educativo a 
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consideración das excepcionais circunstancias que concorran para a súa 
xustificación ou non. En todo caso, deberá garantirse o dereito á escolarización 
da alumna ou do alumno.  

As faltas de asistencia serán xustificadas polos pais ou titores legais do alumno 
ou alumna mediante o modelo que lle será facilitado polos titores ou na oficina, 

ou descargado da páxina web do centro. A comunicación verbal ao centro por 
parte dos mesmos, presencial ou telefonicamente, servirá unicamente como 
xustificación provisional. 

O alumno ou alumna entregaralle ao titor ou titora os xustificantes das faltas 
asinados polos pais ou titores legais no prazo de cinco días hábiles contados a 

partir da comisión da falta, agás no caso de faltas en días consecutivos por 
causa de enfermidade, no cal terán cinco días a partir da súa reincorporación ás 
clases. Non obstante, neste caso os pais ou titores legais do alumno ou alumna 

comunicarán telefonicamente ou doutro xeito e á maior brevidade os motivos 
da súa ausencia. 

Toda ausencia prevista do alumnado a unha proba específica de avaliación 
deberá ser comunicada con antelación, e necesariamente xustificada con 
documentación. Se non estaba prevista, a falta só será xustificada cando exista 

unha documentación médica ou de carácter oficial. Só neste último caso o 
profesor/a estará obrigado a facer unha nova proba. 

O alumnado que falte ás clases ten o deber de preguntar aos seus compañeiros 
polo traballo curricular realizado na súa ausencia, para que cando se incorpore 

o faga coa menor dificultade posible. 

É potestade do titor ou titora aceptar ou non as xustificacións das faltas 
presentadas polos alumnos e alumnas, e poderá pedir que sexan apoiados polo 

testemuño verbal dos pais ou titores legais, ou por documentos oficiais. 

O profesorado rexistrará diariamente na aplicación informática de xestión todo 

o relativo ó control de asistencia á clase e puntualidade.  

 

5.4.3. Normas xerais sobre as faltas de asistencia con motivo dunha 

folga estudantil 

A lexislación educativa que serve de referencia ás folgas estudantís nos centros 

de ensino secundario é a Lei Orgánica de Educación 2/2006, do 3 de maio (BOE 
do 4-5-2006) que na súa, disposición derradeira 1ª engade o seguinte 
paragrafo ao artigo 8 da LODE: “Co fin de estimular o exercicio efectivo da 

participación do/as alumnos e alumnas nos centros educativos e facilitar o seu 
dereito de reunión, os centros educativos establecerán, ao elaborar as súas 

normas de organización e funcionamento, as condicións nas que os seus 
alumnos poden exercer  ese dereito. Nos termos que establezan as 
administracións educativas, as decisións colectivas que adopten os alumnos, a 

partir do terceiro curso da educación secundaria obrigatoria, con respecto á 
asistencia a clase non terán a consideración de faltas de conduta nin serán 

obxecto de sanción, cando estas fosen resultado do exercicio do dereito de 
reunión e sexan comunicadas  previamente á dirección do centro”. 

As Normas de Organización e Funcionamento do Centro establecen que: 
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-Recoñéceselle ao alumnado, a partir de 3º da ESO, o dereito de reunión e 
capacidade de adoptar medidas con respecto á ausencia colectiva á clase, que 
non terán a consideración de faltas de conduta, nin serán obxecto de sanción 

cando estas fosen resultado de tal exercicio e sexan comunicadas previamente 
á dirección do centro.  

-Os/as delegados/as de cada curso serán os encargados/as, no exercicio das 
súas funcións, de garantir que a información sobre convocatorias de folgas 
chegue a todo o alumnado, e de recoller o apoio dos estudantes á mesma.  

-O alumnado dos cursos 1º e 2º da ESO non pode acollerse ao paro. 

-A Dirección procederá a poñer en comunicación dos pais/nais/titores legais do 

alumnado a situación e a decisión de “non asistencia a clase” por parte dos 
estudantes. Como coñecedores e informados da situación, faráselles notar que 
ese día o centro non se fai responsable do coidado e atención do alumnado que 

non se incorpore ás aulas con normalidade. Os titores custodiarán o “recibín” 
asinado polos pais e o utilizarano para xustificar as faltas de asistencia dos 

estudantes deste/s día/s. 

-O alumnado en folga deberá respectar o dereito de asistir ás aulas do centro, 
con total normalidade, daqueles alumnos e alumnas e que non secunden a 

convocatoria. 

-Enténdese que aquel alumno/a que entra no centro ese día será porque se 

dispón a asistir ás clases con total normalidade, e incorporarase ás aulas para 
toda a xornada lectiva. 

-No caso de probas programadas con antelación á convocatoria de folga, debe 
respectarse a súa realización. Non obstante, o alumnado pode negociar co 
profesorado o cambio de data, sempre e cando a convocatoria se produza con 

antelación suficiente. 

 

5.4.4. Absentismo escolar  (Cfr.Apdo.: 9.6.7.1.) 

5.4.4.1. Alumnado de ESO e alumnado de Bacharelato menor de 16 anos 

Considérase que existe unha situación de absentismo escolar significativa e 

susceptible de iniciarse un protocolo de absentismo cando se superen nun mes 
o 10% das sesións lectivas ou nun 30% de faltas na mesma área (sen 

xustificación). O proceso de intervención é o seguinte: 

A persoa titora do grupo é a responsable da comunicación e citación para 
entrevistas coas familias coa finalidade de acadar acordos. 

Se non se resolve, o titor/a derivará o caso á xefatura de estudos e ao 
departamento de orientación. 

A Xefatura de estudos citará a familia a unha reunión. Estarán presentes: a 
persoa responsable da xefatura de estudos, a persoa responsable da xefatura 
departamento de orientación e o titor/a. A finalidade é consensuar acordos para 

evitar a situación de absentismo. 

Se non se resolve, a dirección procederá á derivación aos Servizos Sociais. 

A xefatura de estudos informará ao titor/a das intervencións desenvolvidas 
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desde os servizos sociais. 

 

5.4.4.2. Alumnado de Bacharelato maior de 16 anos  

 Cando a acumulación de faltas inxustificadas supere o número de 12, 
aplicarase a medida correctora consistente nunha amoestación por escrito que 

será tramitada por correo certificado con acuse de recibo co obxecto de 
constatar con que data foi recibida no domicilio. Así mesmo o escrito recollerá 
as consecuencias de continuar as faltas de asistencia inxustificadas. 

-A partir da data de recepción do primeiro aviso, cando acumule outras 12 
máis, aplicarase a medida correctora consistente na segunda “amoestación 

por escrito”, e procederase do mesmo xeito que na primeira amoestación. 

-A partir da recepción do segundo aviso, cando acumule outras 12, terá a 
consideración, segundo o Plan de convivencia do centro, de conduta grave e 

procederase ao inicio dun procedemento para a corrección de conduta 
gravemente prexudicial para a convivencia no centro, co obxecto de 

constatar os feitos, tipificalos e, se procede, aplicar unha medida correctora 
propia dunha falta grave. 

As faltas de asistencia ás clases previas a unha proba deberán xustificarse 

sempre documentalmente. No caso de non dispoñer de xustificación documental 
considerarase como un acto inxustificado que perturba levemente o 

desenvolvemento das actividades do centro e será de aplicación a medida 
correctora consistente na: 

- Suspensión do dereito de asistencia ao centro dun día, ou 

- Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao 
desenvolvemento das actividades do centro. 

Na decisión de imposición das sancións expostas, terase en conta as 
circunstancias agravantes e atenuantes contempladas na Lei 4/2011 de 

convivencia e participación da comunidade educativa. 

 

6.Capítulo VI. NORMAS PARA A ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS, 
RECURSOS E SERVIZOS EDUCATIVOS DO CENTRO. 

6.1.NORMAS XERAIS 

Todos os membros da comunidade educativa en xeral, e o alumnado en 
particular, velarán polo coidado e limpeza do centro, a conservación e o bo uso 

do material e das instalacións. 

Os corredores e demais dependencias do centro deberán manterse limpos, 

facendo un  uso correcto das papeleiras. 

Calquera deterioración nas instalacións, producido por neglixencia ou de forma 
intencionada, terá que ser reparada e comportará a sanción correspondente 

(segundo os correspondentes apartados destas NOFC do Centro). 

Ao remate de cada sesión lectiva o alumnado recollerá o material utilizado, e 

preparase para a seguinte clase. Só poderá abandonar a aula se lle fose 
necesario desprazarse a outra para a seguinte sesión. Os desprazamentos 
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realizaranse sen alborotar e sen demora.  

Se lle fose imperativo ir ao servizo - aseo, pediranlle permiso ao profesor/a. 

O alumnado respectará en todo momento o mobiliario e material de aula e as 

pertenzas dos demais. Non converterá a aula en espazo de xogos: as aulas son 
recintos de traballo, non se pode xogar, nin comer ou beber dentro delas. 

Nas aulas específicas (música, maker, laboratorios, tecnoloxía, informáticas, 
ximnasio, usos múltiples) respectaranse as normas das aulas ordinarias e as 
propias de cada unha delas. 

Dentro do centro, fóra da cafetería, só se pode comer e beber no vestíbulo. 

Queda absolutamente prohibida a posesión e consumo de bebidas alcohólicas e 

de calquera tipo de substancias estupefacientes, tanto no recinto escolar como 
en todas as actividades organizadas fóra do mesmo. Asemade, está prohibido 
fumar en calquera dependencia do centro. 

Non está permitida a utilización de móbiles nin ningún outro aparato de 
gravación. De traérense, terán que estar apagados. De non ser así, serán 

requisados ( Artigo 11 da Lei 4/2011, segundo se refire no respectivo apartado 
destas NOFC do centro) o que levará implícita a sanción correspondente. 

O alumnado asistirá ao centro en boas condicións de saúde e adecuadamente 

vestidos e aseados, por respecto ao resto dos membros da comunidade 
educativa. Non poderán estar dentro do centro coa cabeza cuberta (gorro, 

viseira...). 

Empregaranse as normas de cortesía (pedir permiso, saudar) ao dirixirse aos 

membros da comunidade educativa, con respecto e corrección. 

O alumnado é responsable de acudir ao centro con seu material de traballo de 
aula, tanto xeral (lapis, bolígrafo, goma, caderno, etc) como específico para as 

respectivas materias (compás, regra, escadra, cartabón, etc). 

 

6.2. NORMAS BÁSICAS DE AULA 

Cada grupo é responsable da súa aula. Respectarán e coidarán o mobiliario e 
medios didácticos que se atopen nela. 

Os xices, borradores, canón de vídeo, encerado dixital, ordenador e todo tipo 
de material existente na aula é exclusivamente para uso académico. Facer un 

uso indebido del carrexará a correspondente sanción. 

De producirse algunha deterioración na aula, a persoa delegada ou 
subdelegada debe poñelo en coñecemento da secretaría do centro, á maior 

brevidade posible, e o custo do arranxo será asumido polo responsable ou 
responsables; de non se identificaren, será o grupo quen asuma o mesmo. 

Non se pode tirar nada ao chan nin ensuciar os pupitres. De non ser así, o 
alumnado verase na obriga de desenvolver as tarefas necesaria para restaurar 
o estado de limpeza, hixiene e salubridade. 

Ao remataren as clases ou cando a aula quede baleira, as luces deberán 
quedar apagadas. As fiestras deberán permanecer pechadas durante o recreo e 

ao finalizaren as clases. 
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Ao rematar a xornada lectiva, cada alumna e cada alumno deberá deixar o seu 
posto limpo e recollido da maneira que indique o persoal de limpeza e que dará 
a coñecer o profesorado. 

O alumnado debe asistir ás clases co material necesario para realizar as súas 
tarefas. Cando finalicen as clases non poderán deixar libros nin ningún outro 

material escolar nas aulas; agás nas que hai un armario para tal fin. 

Durante as clases o alumnado deberá permanecer sentado correctamente; 
para erguerse deberá solicitar permiso. Estará atento ás explicacións, realizará 

o traballo encomendado e respectará as indicacións do profesor/a. 

Non se pode facer uso dos dispositivos electrónicos, salvo autorización expresa 

do profesorado responsable. 

 

6.3. A BIBLIOTECA ESCOLAR 

No seu artigo 113 a LOE di que cada centro de ensino debe dispoñer dunha 
biblioteca escolar que contribuirá a facer efectivos os principios pedagóxicos 

referidos á lectura que se recollen na lei; tamén establece que debe funcionar 
como espazo aberto á comunidade educativa. Os decretos 130/2007, de 28 de 
xuño e 133/2007, de 5 de xuño, contemplan a obrigatoriedade de que todos os 

centros de ensino non universitario elaboren os seus Proxectos Lectores de 
Centro, nos que a biblioteca ten un protagonismo esencial. 

 

6.3.1. Nomeamento e funcións da persoa responsable do equipo de 

biblioteca 

O nomeamento e funcións do/a responsable da biblioteca escolar están 
regulados na orde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o 

desenvolvemento do Decreto 324/1996. 

Tratarase de crear un equipo interdisciplinar estable con dedicación horaria 

suficiente para garantir a efectividade da biblioteca escolar, de acordo coa 
normativa vixente e a dispoñibilidade horaria do centro. 

É o director/a quen nomea o/a responsable da biblioteca, que terá as seguintes 

funcións: 

-Coordinar o equipo de apoio á biblioteca escolar. 

-Asegurar a organización, mantemento e uso axeitado dos recursos 
documentais, equipos informáticos e materiais da biblioteca. 

-Atender os membros da comunidade educativa que usen a biblioteca. 

-Difundir entre os membros da comunidade escolar os recursos existentes e 
toda a información relativa ao seu uso, así como proporcionar informacións 

sobre as actividades de promoción da lectura. 

-Realizar a selección e adquisición de materiais necesarios para a renovación 
e actualización da colección, sempre buscando a participación da comunidade 

escolar. 

-Realizar, xunto co equipo de biblioteca, o tratamento técnico dos fondos e 

controlar o seu préstamo e devolución. 
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-Elaborar o proxecto anual da biblioteca escolar e a memoria final, e poñer en 
marcha o Proxecto Lector do centro. 

-Representar o equipo da biblioteca na CCP 

 

6.3.2. Normas de uso da biblioteca  

A biblioteca é un centro de recursos para o ensino e a aprendizaxe e está 
destinada á utilización por parte de todos os membros da comunidade escolar. 
Permanecerá aberta tanto como sexa posible tendo en conta a dispoñibilidade 

horaria do profesorado, e en calquera caso nos recreos. 

Os usuarios da biblioteca deben manter o silencio axeitado e respectar as 

normas básicas de convivencia. Está prohibido comer ou beber na sala. 
Tampouco está permitido o uso de móbiles nin aparellos de reprodución de son. 

A xestión da biblioteca está informatizada a través do programa Meiga que 

permite un préstamo de ata tres documentos por usuario durante quince días. 
Os préstamos poderán renovarse outros quince días se ningún usuario 

demanda ese material. 

Poderán facerse préstamos colectivos a aulas sempre que un profesor/a se 
faga responsable deles. 

Quedan excluídos do préstamo das enciclopedias, dicionarios, ou exemplares 
de carácter único ou de difícil reposición. 

Os préstamos faranse preferentemente no recreo, ou noutras horas non 
lectivas, sempre que haxa un profesor/a de garda. Non se poderán sacar 

fondos sen comunicalo ao equipo da biblioteca. 

Os libros deberán devolverse no prazo establecido. No caso de que haxa 
atrasos significativos ou reiterados, impoñerase unha sanción que se 

determinará no seu momento. 

O usuario faise responsable do material que utilice. No caso de deterioración ou 

perda quedará obrigado á reposición ou reembolso do seu importe, previa 
comunicación aos pais. 

Os grupos poden acudir á biblioteca acompañados polo seu profesor/a. 

Estableceranse fórmulas de reserva do espazo. Nas horas lectivas só poden 
estar na sala os alumnos/as exentos dalgunha materia. Non deben enviarse os 

alumnos/as castigados. 

Pode impedirse o acceso á biblioteca a aqueles alumnos/as que incumpran 
reiteradamente as súas normas de uso. 

 

6.3.3. Uso dos ordenadores da biblioteca 

Os equipos informáticos da biblioteca están a disposición do alumnado para a 
busca de información e elaboración de traballos académicos. 

Para usalos debe haber un profesor de garda que será o encargado de 

proporcionar ao alumno o rato e vixiará a correcta utilización dos equipos 

Non está permitido xogar en liña, chatear nin acceder a servizos de mensaxería 
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ou redes sociais. 

Non está permitido descargar nin instalar software, xogos, música ou vídeos. 

Non está permitido visitar páxinas con contidos sexistas, xenófobos, homófobos 

ou simplemente inadecuados. 

Os usuarios deben coidar o material e avisar de calquera incidencia e deixalos 

apagados ao remataren a sesión. 

Terán prioridade no uso dos ordenadores os grupos acompañados de 
profesorado. 

O incumprimento destas normas comportará a prohibición de empregar os 
ordenadores da biblioteca e as sancións disciplinarias correspondentes. 

 

6.4.O SALÓN DE ACTOS OU SALA DE USOS MÚLTIPLES 

Esta sala deberá utilizarse preferentemente para actividades  complementarias: 

conferencias, coloquios, obras de teatro, etc. 

Para a utilización do salón de actos reservarase con antelación anotando día e 

hora na folla de reservas que está na sala do profesorado. 

Os docentes que fagan uso dos medios audiovisuais do salón de actos faranse 
responsables da boa utilización dos mesmos, asegurándose previamente do seu 

correcto funcionamento. 

Como norma xeral non se utilizará como aula. 

Poderá utilizarse para a realización de exames de grupos numerosos, previa 
anotación na folla de reservas de horario. 

O alumnado pode acceder a este espazo sen compañía do profesor/a, previa 
autorización do equipo directivo, sempre e cando sexa para unha actividade 
xustificada (audicións, ensaios, etc.). Responsabilizarase dos danos que se 

poidan ocasionar. 

O director/a poderá autorizar o uso do salón de actos a persoas e/ou institucións 

alleas ao centro. 

 

6.5.ASEOS DO ALUMNADO 

Tanto os alumnos coma as alumnas teñen os seus propios aseos, por iso cada 
cal deberá facer uso dos que lle correspondan. Polo tanto, os alumnos non 

poderán acceder aos aseos das alumnas e viceversa. 

A hixiene é de vital importancia para a saúde, por iso se coidará ao máximo a 
limpeza dos aseos, facendo un bo uso dos mesmos. 

Queda prohibido tirar polos WC, lavabos e urinarios obxectos que deterioren e 
impidan o funcionamento dos mesmos. 

Igualmente, non está permitido pintar ou escribir nas paredes, portas, etc. dos 
mesmos. Non se permitirá que o alumnado se reúna, permaneza charlando, se 
esconda, fume... nos aseos. 

O alumnado acudirá aos aseos durante o recreo, quedando prohibido que saian 
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durante as clases (agás causas xustificadas). 

 

6.6.AULAS DE INFORMÁTICA 

As aulas de informática está a disposición do profesorado nas horas en que non 
haxa reserva expresa para materias de Informática. 

O profesorado que queira utilizar unha das aulas de Informática deberá anotar 
o seu nome e o grupo  no día e na hora escollida no cadro semanal dispoñible 
na sala de profesores. Unha vez usada a aula, o profesor debe devolver a chave 

ao seu lugar. 

Previamente á primeira vez que se use a aula, a profesora ou o profesor debe 

falar co coordinador do Grupo TIC, responsable para resolver calquera dúbida 
que se formule. 

Na mesa do profesor/a e en cada ordenador hai un cadro que se debe cubrir 

obrigatoriamente polo profesor/a e os alumnos respectivamente. É moi 
importante que os alumnos/as anoten as incidencias e problemas de 

funcionamento do seu ordenador e o comuniquen ao profesor para que sinale o 
número do ordenador no seu cadro. 

O ordenador do profesor é o que ten o canón conectado. 

O profesor e o alumnado entrarán no ordenador pinchando en invitado ou 
usuario e deben respectar a vista do escritorio e o resto da configuración do 

equipo. 

Por norma xeral non se gardará ningún arquivo no ordenador. 

Os alumnos non poden traer dispositivos de almacenamento ou calquera outro 
tipo de sistema para meter ou extraer información dos ordenadores. 

Ao remate da clase o canón, os ordenadores e os monitores deben quedar 

apagados. O profesor será o último en saír, pechará a aula con chave e deixará 
esta no lugar onde a recolleu. 

Os alumnos/as deben estar sempre acompañados polo profesor na aula e só 
poderán navegar en internet por páxinas formativas. 

 

6.7.AULAS LABORATORIOS 

As materias de Bioloxía, Física, Química e Xeoloxía contan cunha aulas 

laboratorio equipadas especialmente para o desenvolvemento de actividades 
experimentais co alumnado. Para o correcto desenvolvemento destas prácticas 
as alumnas e os alumnos deberán coñecer e ter en conta as seguintes normas: 

Deberán coñecer e respectar as normas de seguridade, que se expoñerán o 
primeiro día das sesións prácticas, e que tamén figurarán no laboratorio. 

Non poderán permanecer no laboratorio sen a presenza dun profesor 
responsable. 

Deberán ter un caderno no que anotarán os resultados e desenvolverán as 

actividades previstas na práctica. 

Cada grupo de prácticas responsabilizarase da súa zona de traballo e do seu 
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material. 

Antes de comezar, deberán ler detidamente o protocolo da práctica e atender 
as explicacións do profesor/a para ter unha idea clara do seu obxectivo, 

fundamento e técnica. 

As experiencias prácticas faranse con orde e limpeza. 

Antes de utilizar un reactivo deberán ler a etiqueta do frasco para coñecer os 
posibles riscos que entraña a súa manipulación. 

Todo o material, especialmente os aparellos delicados, como lupas e 

microscopios, deberán manexarse con coidado evitando golpes ou forzar os 
seus mecanismos. 

Os produtos inflamables (gases, alcol, éter, etc.) manteranse afastados das 
chamas dos chisqueiros. 

Cando se manexen chisqueiros de gas, terase coidado de pechar as chaves de 

paso ao apagar a chama. 

Ao rematar cada práctica procederase a limpar coidadosamente o material que 

se utilizou. 

 

6.8.ALMACEN DE REACTIVOS 

Para almacenar e conservar as sustancias químicas ou reactivos para as 
actividades experimentais de bioloxía, física, química, tecnoloxía e xeoloxía o 

centro conta cun almacén con ventilación forzada por convección natural, de 
acceso restrinxido por motivos de seguridade e hixiene no traballo, ao que as 

profesoras e profesores das anteditas materias poden acceder para retirar 
aqueles produtos que necesiten. 

A base de datos destas sustancias e ubicación nas estanterias é mantida polo 

Departamento de Física e Química, xunto coas respectivas Guías Técnicas e 
Fichas Internacionais de seguridade química do Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en  el Trabajo (http://www.insht.es). 

 

6.9.POLIDEPORTIVO 

Normativa de seguridade en educación física. 

Uso das instalacións: 

Cada alumno/a, en función do seu sexo irá ao seu vestiario, homes á dereita e 
mulleres á esquerda, estando totalmente prohibida a entrada ao vestiario alleo. 

O alumnado non poderá ausentarse da aula sen permiso do seu profesor/a. 

Respectarán o mobiliario e comunicarán ao profesor/a se hai algunha 
deterioración, antes do inicio da clase ou cando se decaten. 

Vestimenta e calzado: 

O calzado non tapará o nocello, será de sola flexible, máximo un cm de grosor, 
de goma ou outro material anti-esvaróns, nunca de plástico. 

O calzado irá sempre atado e axustado ao pé. 
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A roupa será cómoda, elástica e en ningún caso impedirá a realización adecuada 
dos exercicios. 

Saúde e hixiene: 

Ao remate da clase, e antes de marchar para a clase seguinte, o alumnado 
deberá asearse, tendo ao seu dispor as duchas dos vestiarios. 

O pelo estará sempre recollido e en ningún caso tapará os ollos. Non se 
permite o uso de pendentes, piercings, etc. 

O alumnado iniciará a sesión de clase con toda a vestimenta limpa.  

Non está permitido realizar fotos, vídeos ou gravacións de ningún membro que 
estea na clase de educación física. 

 

Recoñecemento médico: 

Recoméndase que o alumnado pase un recoñecemento médico básico ao comezo 

de curso. 

O alumnado e/ou as familias deberán informar aos profesores/as se teñen 

algún problema polo que precisen atencións especiais en todos ou parte dos 
exercicios. 

 

Uso do polideportivo por entidades alleas ao centro 

O uso do polideportivo por parte de clubs e entidades alleas ao centro está 

supeditado á súa aprobación en Consello Escolar, e limitado a asociacións e 
clubs dedicados ao deporte de base, infantil e xuvenil, tal como foi decidido en 

Consello Escolar de setembro de 2018. 

 

6.10. AULA DE TECNOLOXÍA 

Non sairá ninguén da aula nin entrará ninguén doutro grupo ata que o 
profesor/a non dea o visto e prace sobre a recollida da aula. 

Manterase o taller sempre limpo, usando as papeleiras e o bidón de lixo, e 
limpando e varrendo o que ensucie cadaquén no seu lugar de traballo. 

Respectaranse as quendas de limpeza xeral que estableza o profesor/a. 

Cada alumno/a terá ordenado o seu lugar de traballo e non deixará 
ferramentas soltas se non as está a utilizar. 

Utilizaranse as ferramentas axeitadamente, cada unha ten o seu uso. Non se 
poden usar para tarefas para as que non foron deseñadas, e moito menos para 
xogar con elas. Se un alumno/a non coñece o seu uso, non as usará ata 

aprendelo. 

Se se rompe ou deteriora unha ferramenta por un uso incorrecto, pagaraa ou 

repoñeraa quen o fixese. Ademais, poñeráselle unha amoestación por escrito 
por non coidar o material do centro. 

As máquinas-ferramentas deberán usarse só en presenza e baixo a supervisión 

directa do profesor/a. 
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O número de persoas que poden traballar simultaneamente nunha máquina-
ferramenta é dunha ou, como máximo, dúas. 

Non se permite achegarse á zona de máquinas se non se van utilizar nin tocar 

os proxectos doutros compañeiros, sen o seu permiso; e achegarse aos lugares 
onde se gardan os traballos doutros cursos. 

O alumnado con pelo longo teno que recoller para que non se enganche a 
materiais e ferramentas podendo producir accidentes. O mesmo acontece con 
bufandas ou panos. 

As normas de seguridade cumpriranse estritamente para evitar accidentes. 
Cando se estude cada ferramenta daranse normas de seguridade sobre esta. 

As normas de uso da sección de ordenadores serán similares ás da aula de 
informática. 

 

6.11.ESPAZO MAKER 

Son aplicables a esta aula as normas relativa á de tecnoloxía. 

De maneira particular: 

-Solicitarase o uso da aula no cadro horario que figurará na sala do 
profesorado 

-Se se considera preciso usar o material audiovisual fóra do Espazo Maker 
haberá que comunicalo previamente ao coordinador TIC/Maker. O material 

deberá ser devolto á aula á maior brevidade posbile. 

 

6.12.REPROGRAFÍA 

O persoal subalterno é o responsable deste servizo que inclúe o manexo de 
máquinas reprodutoras, multicopistas, fotocopiadoras, encadernadoras e outras 

análogas, atendendo as solicitudes que lles faga o persoal autorizado.  

O horario de servizo da fotocopiadora para o alumnado será de 8:30 a 14.10 e 

de 16:20 a 18:00. Nos horarios que coincidan coa entrada e saída das clases 
non se lles farán fotocopias; só poderán utilizar este tempo para encargalas e 
recollelas. Unha vez encargadas deberán ser recollidas e pagadas; de non ser 

así reclamaráselles o importe e non lles volverán facer outras. 

O profesorado deberá, na medida das súas posibilidades, encargar as 

fotocopias con antelación suficiente. Procurará non solicitar fotocopias no tempo 
de recreo, pois este queda reservado para o alumnado. 

Os exames terán prioridade e un trato diferenciado e, consecuentemente, 

faranse no momento. 

Como norma xeral o alumnado non poderá saír da clase para facer fotocopias. 

Os orixinais que queden a disposición do alumnado han de vir listos para 
fotocopiar e neles debe constar: nome do profesor/a, materia, data e grupo ao 
que van destinados. A ser posible deben deixarse por temas completos. 

Só se farán fotocopias de cadernos cuxo número de follas sexa reducido. Non 
se farán no momento. É obrigado deixalas con antelación. 
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De acordo coas instrucións da Consellería de Educación, poderanse fotocopiar 
fragmentos ou páxinas soltas de libros ou doutro tipo de publicacións con 
copyright, sempre con fins educativos 

Unicamente se realizarán fotocopias relacionadas coa docencia do centro ou 
cos procesos administrativos en curso. En ningún caso se farán fotocopias 

particulares nin de persoas alleas ao instituto.  

 

7.Capítulo VII. CRITERIOS RELACIONADOS COA ESCOLARIZACIÓN, 

COA FORMACIÓN DE GRUPOS, COS EXAMES E COAS AVALIACIÓNS 

 

7.1. CRITERIOS RELACIONADOS COA ESCOLARIZACIÓN 

A admisión do alumnado está regulada polo : 

Decreto 254/2012, do 13 de decembro e pola Orde do 12 de marzo de 2013 
que o desenvolve 

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a 
admisión do alumnado. 

Corrección de erros da Orde do 12 de marzo De 2013 Instrucións Admisión. 

 

7.2. RELACIÓN COS CENTROS ADSCRITOS E XORNADAS DE PORTAS 

ABERTAS 

Na segunda quincena do mes de xaneiro a Dirección do centro e o 

Departamento de Orientación poñeranse en contacto cos centros adscritos para 
poder acudir a dar a coñecer o IES e a súa oferta formativa ao futuro 
alumnado. A finais de xaneiro organizarase en horario de tarde unha xornada 

de portas abertas nas que as familias poidan visitar o centro e coñecer as súas 
instalacións. 

 

7.3. CRITERIOS PARA A FORMACIÓN DE GRUPOS 

Consideramos importante establecer uns criterios para o agrupamento do 
alumnado, pois a configuración dos mesmos determina aspectos como a 
atención á diversidade, a convivencia e a calidade educativa. 

A partir de cuarto de ESO a propia oferta académica condiciona a formación 
dos grupos en función das materias elixidas polo alumnado. Nos primeiros 

cursos de ESO a formación de grupos atenderán aos seguintes criterios xerais: 

-Os grupos serán heteroxéneos, é dicir, non se farán grupos en canto a 
capacidade intelectual, sexo, etc. 

-Os alumnos repetidores ou que promocionan por imperativo legal, 
repartiranse, na medida do posible, equitativamente entre os grupos existentes 

nese nivel educativo. 

-Os alumnos con necesidades educativas especiais, en base ás medidas de 
atención á diversidade de carácter organizativo establecidas polo centro, serán 

repartidos, dentro do posible, equitativamente entre os grupos existentes nese 
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nivel educativo. 

-O alumnado que presente problemas condutuais ou de convivencia repartirase 
en grupos diferentes, se for posible e as medidas organizativas o permiten. 

-Procurarase o equilibrio entre grupos do mesmo nivel tanto en número como 
en composición, sempre que a optatividade o permita.  

-En 1º da ESO procurarse un reparto equitativo por grupos do alumnado 
procedente dos centros adscritos. 

Como fonte de información á hora de configuración dos grupos utilizarase:  

-Información facilitada polos centros de educación primaria. 

-Informe por traslado de centro. Documentos de matriculación. 

-Xuntas de avaliación ou reunións dos equipos docentes. Recomendacións do 
departamento de orientación. 

-Información de conduta e convivencia da Xefatura de Estudos. 

Os grupos formaranse cos datos de matrícula obtidos no mes de xullo, 
deixando vacantes en tódolos grupos para a incorporación do alumnado que se 

matricule en setembro . 

As matrículas de setembro estarán supeditadas ás materias e grupos que 
permita a organización establecida no mes de xullo. 

 

7.4. CONCRECIÓN DA ORGANIZACIÓN DA OFERTA EDUCATIVA 

Para organizar a oferta de materias que o alumnado pode escoller terase en 
conta o disposto na normativa vixente sobre número mínimo de alumnado. Co 

fin de poder deseñar a combinación de materias que mellor conveña ao 
solicitado polos estudantes, realizarase entre finais de maio e principios de 
xuño unha pre-matrícula que permita coñecer as preferencias do alumnado. 

Realizarse tanto no propio IES como nos centros de secundaria adscritos. Será 
esta pre-matrícula, xunto coa matrícula de xullo, a que servirá para deseñar a 

estrutura dos cursos de 4º de ESO e 1º e 2º de Bacharelato, que se dará a 
coñecer ao alumnado antes de finalizar o curso. Os estudantes matriculados en 
setembro deberán adaptarse á estrutura organizativa establecida. 

 

7.5.CAMBIO DE MATRÍCULA 

No caso de que os estudantes desexen, por causas xustificadas, cambiar as 
materias solicitadas na folla de matrícula, durante a primeira semana lectiva do 
curso escolar, deberán pedir na conserxaría ou descargar da páxina web do 

centro o formulario de solicitude de cambio de materias, cumprimentalo e 
entregalo debidamente asinado polo seu pai/nai, titor/a legal ou o propio 

estudante no caso de ser maior de idade, na administración. O sexto día 
lectivo, a dirección do centro publicará no taboleiro de anuncios da 
administración os cambios admitidos.  

Criterios para a resolución positiva das solicitudes: 

- Estes cambios non poderán alterar a organización das materias do centro, p. 
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ex.: desaparición dunha materia por desvío de alumnado a outras materias ou 
creación dunha materia nova. 

-Terán prioridade as solicitudes dos estudantes que pola propia organización do 

centro non poden cursar as materias elixidas como primeira opción no período 
oficial de matrícula. As solicitudes resolveranse por orde de data de entrega. 

-O resto das solicitudes dos estudantes aos que se lles adxudicou as materias 
solicitadas na folla de matrícula serán resoltas na orde de entrega.  

 

7.6.NORMAS PARA OS EXAMES 

Os exames ou calquera proba de cualificación faranse dentro do horario lectivo 

do centro e do curso correspondente. 

Excepcionalmente poderán facerse exames fóra do horario lectivo para: 

-2º de Bacharelato. 

-materias pendentes. 

-materias a avaliar por cambio de modalidade de 1º a 2º de Bacharelato.  

Nestes supostos excepcionais deben cumprirse dous requisitos: 

-Acordo e información anticipada ao alumnado que o teña que realizar e 
difusión na páxina web do centro. 

-Información previa á Dirección do centro .  

O alumnado non poderá abandonar a aula durante a realización dun exame, 

aínda que remate antes da finalización da hora lectiva. 

 

7.7.NORMAS PARA A AVALIACIÓN DO ALUMNADO 

As avaliacións realizaranse atendendo ás seguintes normas: 

O profesorado comunicará ao seu alumnado, ao inicio de curso, os elementos 

máis significativos da programación do departamento na materia que vai 
impartir, no referente a obxectivos, contidos, actividades, sistema de avaliación 

e recuperación. 

O profesorado poderá acordar co seu alumnado as datas das probas máis 
relevantes que deberán realizar ao longo do curso, sempre e cando non estean 

xa contempladas nun calendario específico. 

O profesorado de cada grupo coordinarase co titor/a para que a carga de 

traballo de cada materia e as probas de avaliación das distintas materias non se 
acumulen nos mesmos períodos de tempo, naqueles casos onde non sexa 
posible chegar a un acordo co alumnado. 

O titor/a entregaralle ao alumnado, no día e hora fixados, o boletín de 
avaliación coas notas de cada materia achegadas por cada profesor/a. De non 

seren recollidos no seu momento, os boletíns depositaranse na oficina. Na 
avaliación ordinaria e extraordinaria, transcorridos tres días, a persoa titora 
enviará os boletíns non recollidos por correo certificado. 

O alumnado terá acceso ás probas realizadas e coñecerá cales foron os criterios 
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de corrección e, no seu caso, que partes da materia deberá recuperar, cando e 
como. 

As datas dos exames de materias pendentes, tanto parciais coma finais, serán 

fixadas pola xefatura de estudos en coordinación cos departamentos didácticos 
na segunda quincena do mes de outubro. Informarase aos titores/as e daranse 

a coñecer con suficiente antelación nos taboleiros de información aos 
alumnos/as e na páxina web do centro. 

As datas dos exames de setembro serán fixada pola xefatura de estudos e 

dadas a coñecer nos taboleiros de información ou na páxina web aos 
alumnos/as. 

 

7.8. RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS 

Os alumnos/as e os pais/nais ou titores legais teñen dereito a reclamar contra 

as decisións e cualificacións que se adopten como resultado do proceso de 
avaliación. 

Só se poderá facer reclamación ás cualificacións das materias das avaliacións 
finais e extraordinarias. Nas avaliacións ordinarias, o desacordo na cualificación 
debe manifestarllo o alumnado ao profesorado que imparte a materia para 

poder revisar as probas cualificadas. 

A reclamación deberá basearse no previsto na lexislación vixente para cada tipo 

de ensinanza: 

Orde do 28 de agosto de 1995 pola que se regula o procedemento para 

garantir o dereito dos alumnos de educación secundaria obrigatoria e de 
bacharelato a que o seu rendemento escolar sexa avaliado conforme criterios 
obxectivos (BOE do 20 de setembro), para educación secundaria obrigatoria e 

primeiro curso de bacharelato. 

Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establece o procedemento que cómpre 

seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do 
bacharelato establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación 
(DOG do 4 de maio), para o 2º curso de bacharelato. 

A reclamación á cualificación da avaliación ordinaria dunha materia dará lugar á 
revisión de todas aquelas probas e tarefas que foran cualificadas dentro da 

avaliación continua. No caso da avaliación extraordinaria, so se revisará a proba 
específica realizada. 

As datas e horarios de reclamación serán establecidos de acordo coa normativa 

vixente, e terán que estar debidamente expostos para que toda a comunidade 
educativa estea informada. Para exercer o dereito de reclamación, o alumnado 

disporá dun modelo nas oficinas do centro. 

Durante o prazo de reclamación todo o profesorado terá que estar presente no 
centro para atender as posibles reclamacións. 

 

7.9.CRITERIOS PARA OUTORGAR AS MATRÍCULAS DE HONRA DE 2º DE 

BACHARELATO 
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En caso de empate ao ter as mesmas cualificacións en 2º de bacharelato 
recorrerase á nota media de todo o bacharelato. En caso dun novo empate, 
utilizaranse as de 4º de educación secundaria obrigatoria e así sucesivamente. 

En caso de empate en todos os cursos de bacharelato e ESO, a decisión 
tomarase atendendo a criterios que estableza a xunta de avaliación (p. Ex. 

Situación socioeconómica do alumnado). 

 

8.Capítulo VIII. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE DOENZA 

OU ACCIDENTE. 

O procedemento a seguir na atención das indisposicións ou accidentes que lle 

ocorran a calquera alumno/a durante o desenvolvemento de calquera actividade 
no centro, involucra o equipo directivo, profesorado e persoal non docente. 

No caso de enfermidade crónica diagnosticada, os pais, titores ou responsables 

directos do alumno/a deben informar ao director/a do centro no impreso da 
matrícula. Deberán achegar unha fotocopia do informe médico, o tratamento e 

as normas básicas de actuación ante posibles manifestacións da enfermidade.  

Os proxenitores ou responsables legais do alumnado procedente doutro centro 
que xa forme parte do programa Alerta Escolar, deberán informar á dirección do 

IES no momento de formalizar a matrícula, para proceder á actualización dos 
datos neste programa. 

 

8.1.INDISPOSICIÓN OU ACCIDENTE LEVE DUN ALUMNO/A QUE NON 

REQUIRE TRASLADO A UN CENTRO MÉDICO. 

O membro da comunidade educativa que estea presente informará a calquera 
membro do equipo directivo, do profesorado de garda ou persoal non docente. 

Darase aviso á familia e solicitaráselle, se fose necesario, que se achegue ao 
centro. Intentarase sempre non deixar só o alumno/a accidentado ou 

indisposto. 

Un membro do equipo directivo, o profesorado de garda ou calquera profesor/a 
estará pendente da evolución do estado do alumno/a ata que chegue a familia. 

 

8.2.INDISPOSICIÓN OU ACCIDENTE DUN ALUMNO/A QUE REQUIRE 

TRASLADO A UN CENTRO MÉDICO. 

No caso de que se estime que a lesión non é grave, trasladarase a un centro 
médico, empregando un servizo público. Non se deixará só o accidentado, nin 

antes nin despois do seu traslado, ata que se faga cargo a familia. 

Cando se estime que a lesión é grave, calquera membro do equipo directivo, ou 

na súa ausencia o/os profesores/as de garda, ou calquera profesor/a ou persoal 
non docente, contactará co servizo de emerxencias 112, informando do estado 
do alumno/a, e se se recomenda o seu traslado a un centro médico, solicitarase 

unha ambulancia. 

Calquera membro do equipo directivo, ou na súa ausencia, un profesor/a de 

garda solicitará nas oficinas unha fotocopia do DNI e da tarxeta sanitaria do 
alumno/a, ou de ser o caso, o impreso oficial de xustificante de pagamento do 
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seguro escolar e o modelo oficial de parte de accidente escolar. 

O seguro escolar é exclusivamente para o alumnado de 3º e 4º de ESO e de 
bacharelato. As incidencias ou accidentes do alumnado de 1º e 2º de ESO teñen 

cobertura co seguro médico familiar. 

Paralelamente, avisarase á familia para informala do incidente e acordar coa 

mesma se acudirán ao instituto ou ao centro médico correspondente. Neste 
último caso, calquera membro do equipo directivo ou na súa ausencia, un 
profesor de garda, ou calquera profesor/a, acompañará ao alumno/a ao centro 

médico correspondente, e permanecerá con el/ela ata que chegue a familia. 

No suposto de que a familia non se presente, o profesor/a acompañante 

verificará que a familia coñece a incidencia ocorrida, o centro ao que se 
trasladou, o informe médico de urxencias e onde se atopa o alumno/a . 

O membro do equipo directivo, ou o profesor que acompañou ao alumno/a 

accidentado cumprimentará o documento de incidencia ou parte de accidente 
escolar, e entregarao en secretaría para o seu arquivo no expediente do 

alumno. Este documento será asinado polo pai/nai ou persoa responsable do 
alumno/a. 

 

8.3.INDISPOSICIÓN OU ACCIDENTE LABORAL DUN TRABALLADOR/A 
QUE REQUIRE TRASLADO A UN CENTRO MÉDICO. 

Se se considera que a situación non reviste gravidade, trasladarase o 
traballador/a un centro sanitario adscrito ao seguro médico do afectado. 

Ante unha situación de doenza ou lesión grave dun traballador/a do centro, 
contactarase co servizo de emerxencias 112 ou co 061 para solicitar unha 
ambulancia e informar do estado do afectado/a. 

Paralelamente, avisarase á familia para informala do incidente e, se for 
necesario, o enfermo ou accidentado será acompañado por algún membro da 

comunidade educativa. 

Un membro do equipo directivo informará ao persoal de secretaría para que 
cumprimente o parte de accidente laboral, que debe remitirse ao centro médico 

correspondente. Asemade, deberá arquivarse unha copia no rexistro de saída 
do centro. 

 

9.Capítulo IX. CONVIVENCIA 

Regulada pola Lei 4/2011, de convivencia e participación da comunidade 

educativa e polo Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 
4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa 

en materia de convivencia (DOG do 27 de xaneiro) 

Partimos da premisa de que o centro educativo non é exclusivamente un lugar 
onde se imparte e se recibe coñecemento, senón tamén un lugar de 

convivencia. 

Consideramos conveniente precisar o contido da Lei 4/2011, definindo os 

parámetros de convivencia do noso centro co fin de facela máis próxima, 
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comprensible e facilitar que poida ser asumida polo maior número posible de 
membros da comunidade educativa. 

 

9.1.DEREITOS E DEBERES DOS MEMBROS DA COMUNIDADE 
EDUCATIVA 

9.1.1. DEREITOS E DEBERES DO ALUMNADO 

 No Artigo 7 da Lei 4/2011 de convivencia e participación da comunidade 
educativa 

1.Recoñécenselle ao alumnado os seguintes dereitos básicos de convivencia 
escolar, sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación: 

-A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno 
desenvolvemento da súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia, 

liberdade e respecto mutuo. 

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

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

-A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa, nos termos previstos no título IV desta lei. 

-A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica 

de conflitos e, en xeral, a participar na toma de decisión do centro en materia 
de convivencia. 

Ademais, en canto á avaliación ten os seguintes dereitos: 

- O alumnado ten dereito a que o seu rendemento académico sexa avaliado con 
plena obxectividade. 

- O alumnado ten dereito a coñecer os criterios que se van aplicar para a 
avaliación das aprendizaxes en cada materia e máis os criterios para a 
promoción de curso e a titulación. 

- O alumnado ten dereito a ser informado por parte do profesorado de cada 
materia da programación correspondente, en particular sobre os aspectos 

referentes a obxectivos, contidos, criterios e procedementos de avaliación, 
cualificación e recuperación, se é o caso. 

- O alumnado ten dereito a coñecer os obxectivos mínimos establecidos nas 

programacións didácticas para cada materia, para o cal estes estarán expostos 
de xeito permanente nun taboleiro de anuncios. 

- O alumnado ten dereito a que as probas ordinarias que deba realizar de cara á 
súa avaliación se leven a cabo dentro do horario lectivo. 

- O alumnado ten dereito a coñecer os resultados e as cualificacións das probas 

realizadas e traballos entregados para a súa cualificación, e a que lles mostren 
as corrección oportunas e a recibir explicacións sobre as cualificacións 

outorgadas, nunca despois de tres semanas desde a realización das probas, e 
en todo caso antes da correspondente sesión de avaliación.. 

- O alumnado ten dereito a coñecer os criterios de corrección e de valoración 
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dos exercicios previamente á realización das probas. 

2.Son deberes básicos de convivencia do alumnado: 

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

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

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

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

-Conservar e facer un bo uso das instalacións e dos materiais do centro. 

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

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

-Asistir a clase con puntualidade e co material preciso. 

Todo o alumnado matriculado no I.E.S. Arcebispo Xelmírez II deberá respectar 
o seu proxecto educativo, sen prexuízo dos dereitos recoñecidos ao alumnado e 
ás súas familias nas leis. 

 

9.1.2.. DEREITOS E DEBERES DO PROFESORADO 

1.Ao profesorado, dentro do marco legal establecido e no ámbito da convivencia 
escolar, recoñécenselle os seguintes dereitos: 

-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. 

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

-A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia 

escolar e da educación integral do alumnado. 

-A que se lle recoñezan as facultades precisas para manter un adecuado 

ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos 
complementarios e extraescolares. 

-Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes. 

-A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 
Administración educativa, nos termos previstos no título IV desta lei. 

-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. 

2.Son deberes do profesorado: 
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-Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade, 
integridade e dignidade persoais de todos os membros da comunidade 
educativa. 

-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. 

-Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas 

contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

-Informar ás nais e pais ou ás titoras ou titores sobre o progreso da 
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. 

-Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á 
Administración educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e 
sixilo profesional sobre a información e as circunstancias persoais e familiares 

do alumnado. 

 

9.1.3. DEREITOS E DEBERES DAS FAMILIAS 

1. As nais , país, titores e titores, en relación cos seus fillos ou pupilos, sen 

prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación, teñen os seguintes 
dereitos: 

-A ser respectados e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade 

educativa 

-A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración 

socioeducativa dos seus fillos, fillas, pupilos ou pupilas, para o que se lles 
facilitará o acceso ao profesorado e aos membros dos equipos directivos dos 
centros docentes. 

-A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia nos 
centros docentes. 

-A ser oídos, nos termos previstos por esta lei, nos procedementos disciplinarios 
para a imposición de medidas correctoras de condutas contrarias á convivencia 
dos seus fillos, fillas, pupilos ou pupilas. 

-A participar no proceso educativo a través de consultas e outros 
procedementos de participación directa que estableza a Administración 

educativa 

2. Así mesmo, como responsables da educación dos seus fillos, fillas, pupilos ou 
pupilas, teñen os seguintes deberes: 

-Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en 
colaboración co profesorado e cos centros docentes. 

-Coñecer as normas establecidas polos centros docentes, respectalas e facelas 
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respectar, así como respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou 
orientacións educativas do profesorado no exercicio das súas competencias 

-Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade educativa. 

-Participar no proceso educativo colaborando co labor do centro. 

 

9.1.4.. DEREITOS E DEBERES DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E 
SERVIZOS 

1.Ao persoal de administración e de servizos dos centros docentes, dentro do 

marco legal establecido e no ámbito da convivencia escolar, recoñécenselle os 
seguintes dereitos: 

-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. 

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

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

-Á protección xurídica adecuada ás súas funcións. 

-A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa, nos termos previstos no título IV desta lei. 

2.Son deberes do persoal de administración e de servizos: 

-Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que se 
respecten as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e 

dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa. 

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

-Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á 
Administración educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e 

sixilo profesional sobre a información e as circunstancias persoais e familiares 
do alumnado. 

-Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co 

ámbito educativo das que teña coñecemento. 

 

9.2.CONDICIÓN DE AUTORIDADE PÚBLICA DO PROFESORADO 

No artigo 124.3 da Lei orgánica 8/2013 establécese que os membros do equipo 
directivo e os profesores e profesoras serán considerados autoridade pública. 

Nos procedementos de adopción de medidas correctoras, os feitos constatados 
polo profesorado dos centros docentes terá valor probatorio e gozarán  de 

presunción de veracidade «iuris tantum» ou salvo proba en contrario, sen 
prexuízo das probas que, en defensa dos respectivos dereitos ou intereses, 
poidan sinalar ou achegar os propios alumnos e alumnas. 

De acordo con isto: 

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

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. 

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. 

O requirimento previsto neste punto obriga a 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 da titora ou titor, 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. 

 

9.3.NORMAS DE CONVIVENCIA NO CENTRO 

As seguintes normas de convivencia son de aplicación para todo os membros 
da comunidade escolar, salvo aquelas que explicitamente indiquen outra cousa 

ou que pola súa propia natureza fagan referencia concreta a algún dos sectores 
da mesma. 

É obrigatoria a asistencia ás clases con puntualidade e co material e o 
equipamento preciso para participar activamente no desenvolvemento das 
actividades lectivas. 

O alumnado debe seguir as orientacións do profesorado respecto á súa 
aprendizaxe. 

É preciso observar unha conduta que non interfira co dereito ao estudo dos 
compañeiros e compañeiras, evitando calquera acto que perturbe o normal 
desenvolvemento das actividades lectivas. 

Tratarase a todos os membros da comunidade educativa co debido respecto e 
consideración, sen que sexa tolerable ningunha forma de discriminación por 

razón de nacemento, raza, sexo, aspecto físico, situación económica ou por 
calquera outra circunstancia persoal ou social. 

Os teléfonos móbiles deberán permanecer apagados en todo o horario lectivo, 

incluídos os períodos de lecer. Así mesmo, non se poderá facer uso do mesmo 
durante o período indicado con ningunha finalidade. O profesorado e o persoal 

non docente do centro poderá requirirlle o teléfono móbil ao alumnado que 
incumpra esta norma. 

Queda excluídos da norma do punto anterior os usos que, en cumprimento das 
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súas funcións e tarefas, fagan do teléfono móbil os membros do profesorado na 
sala de profesores e profesoras, sala de visitas, oficina, conserxería, 
dependencias dos departamentos e despachos do equipo directivo, neste último 

caso con autorización expresa. Así mesmo, tamén poderán empregalo no 
cumprimento das súas funcións e tarefas os membros do persoal non docente 

na oficina, conserxería e despachos do equipo directivo, neste último caso con 
autorización expresa. 

A utilización de aparellos electrónicos, musicais, auriculares, etc., quedará 

restrinxida á súa utilización pedagóxica no desenvolvemento de actividades 
recollidas nas programacións didácticas das distintas materias. 

Todos os membros da comunidade educativa deberán manter limpo e en orde o 
seu lugar de traballo, as instalacións e o recinto escolar. 

Non se pode fumar en todo o recinto escolar. 

Non se pode introducir nin consumir alcohol dentro do recinto escolar. 

Non se poden introducir ou consumir ningún tipo de drogas ou sustancias 

perigosas para a saúde no recinto escolar. 

Os membros da comunidade educativa deberán asistir ao centro cunha 
indumentaria axeitada ás actividades a desenvolver mantendo as debidas 

condicións de hixiene. 

Non se poderá comer nin beber nas aulas durante o horario lectivo, agás que 

sexa recomendable ou imprescindible facelo por causa médica ou de saúde. 

Está prohibido portar calquera tipo de arma ou obxecto perigoso para a 

seguridade ou a integridade das persoas dentro do recinto escolar. 

Non están permitidas a presenza, exhibición ou difusión de material 
pornográfico dentro do recinto escolar. 

 

9.3.1.Permanencia do alumnado no centro durante a xornada escolar 

Como norma xeral, o alumnado non poderá abandonar o recinto escolar en 
ningún momento durante o horario lectivo, incluídos os recreos. 

Durante os recreos, os alumnos/as de primeiro e segundo da ESO 
permanecerán no pavillón, no patio interior ou no vestíbulo. 

Os alumnos/as de terceiro e cuarto, así como de Bacharelato poderán 

permanecer no patio de columnas ademais dos lugares mencionados 
anteriormente. 

No caso de que un alumno menor de idade deba abandonar o centro por unha 
causa  xustificada, o pai, a nai ou a persoa titora legal deberá comunicalo con 
anterioridade ao equipo directivo. En todo caso o alumnado será recollido polo 

pai, a nai, a persoa titora legal ou unha persoa debidamente autorizada (no 
formulario entregado a tal efecto no comezo de curso),  debendo este adulto 

responsable cubrir o impreso correspondente. No caso de alumnado maior de 
16 anos, e ante unha causa imprevista, poderá excepcionalmente abandonar o 
centro coa autorización expresa da dirección do centro, tras cubrir unha 

declaración provisional que deberá ser confirmada posteriormente. 
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O alumnado de Bacharelato maior de 18 anos poderá abandonar o recinto 
escolar nos tempos de lecer, tras autorización do persoal encargado de 
comprobar a súa idade, polo que estarán obrigados a xustificala 

documentalmente. 

Ante a ausencia dun profesor ou profesora, será aplicable o disposto no punto 

5.3.2. destas NOFC. 

 

9.4.INCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

Son obxecto de corrección disciplinaria as condutas contrarias ás normas de 
convivencia e realizadas polo alumnado: 

Dentro do recinto escolar ou durante as actividades complementarias e 
extraescolares. 

As que, realizadas fóra do recinto escolar, estean motivadas ou directamente 

relacionadas coa vida escolar e afecten a outros membros da comunidade 
educativa e, en particular, as actuacións que constitúan acoso escolar. 

As posibles condutas contrarias ás normas, realizadas mediante o uso de 
medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan conexión coa 
actividade escolar. 

 

9.5.RESPONSABILIDADE E REPARACIÓN DE DANOS 

O alumnado está obrigado a reparar os danos causados nas instalacións e ao 
material do centro, incluídos os equipos informáticos, e aos bens doutros 

membros da comunidade educativa, ou a facerse cargo do custo 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 as titoras ou titores serán 
responsables civís nos termos previstos pola lexislación vixente. 

No caso de agresión física ou moral, deberase reparar o dano moral causado 
mediante a presentación de escusas e o recoñecemento da responsabilidade 
dos actos, 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. 

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

 

9.6.CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA E A SÚA CORRECCIÓN 

As condutas contrarias á convivencia nos centros docentes clasifícanse en 

condutas gravemente prexudiciais para a convivencia e condutas leves 
contrarias á convivencia. 

9.6.1. Condutas leves contrarias á convivencia no centro 

De acordo co art. 42 do Decreto 8/2015, considéranse condutas leves 

contrarias á convivencia nos centros docentes que se enumeran no artigo 16 da 
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Lei 4/2011, do 30 de xuño , de convivencia e participación da comunidade 
educativa, que se indican a continuación, sempre que non acaden a gravidade 
requirida para ser consideradas faltas gravemente prexudiciais para a 

convivencia no centro. 

-As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as 

ameazas e as coaccións contra os demais membros da comunidade 
educativa. 

-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. 

-Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e 

ao persoal de administración e servizos que constitúan unha indisciplina leve. 

-Os danos leves causados de forma intencionada ou por neglixencia 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. 

-Os actos inxustificados que perturben o normal desenvolvemento das 
actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e 

extraescolar. 

-As actuacións prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos 

membros da comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas. 

-Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a 
saúde ou a integridade persoal de calquera membro da comunidade 

educativa. De acordo co punto 3 do artigo 11 da Lei 4/2011, o profesorado, 
como autoridade pública que é, está facultado para requirir ao alumnado a 

entrega deses obxectos, substancias ou produtos expresamente prohibidos 
polas normas do centro, ou que resulten perigosos para a súa saúde ou 
integridade persoal ou a dos demais membros da comunidade educativa, ou 

poidan perturbar o normal desenvolvemento das actividades docentes, 
complementarias ou extraescolares cando non constitúa conduta gravemente 

prexudicial para a convivencia de acordo co punto j) do artigo 15 da Lei 
4/2011. 

O alumno ou a alumna está obrigado á inmediata entrega do obxecto, 

substancia ou produto, que será depositado polo profesorado na dirección do 
centro coas debidas garantías, quedando á disposición da nai, pai, titor ou 

titora legal do alumno, se este for menor de idade, ou do propio alumno, se 
for maior de 18 anos, unha vez terminada a xornada escolar ou a actividade 
complementaria ou ademais, sen prexuízo das correccións disciplinarias que 

poidan corresponder. En todo caso, reputarase indisciplina grave a 
resistencia ou a negativa á súa entrega. 

 

Considéranse tamén condutas leves contrarias á convivencia as seguintes: 

-A ausencia inxustificada ás aulas e as faltas reiteradas de puntualidade, nos 
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termos establecidos nestas normas de convivencia. 

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

-Aquelas que contraveñan o disposto nas normas básicas e no proxecto 
educativo do centro, así como as que supoñan o incumprimento ou 

inobservancia dalgún dos deberes estipulados pola legalidade vixente, destas 
normas de convivencia ou dos deberes recollidos no proxecto educativo para 
cada un dos sectores da comunidade. Así mesmo todas aquelas condutas 

análogas que sen estar expresamente tipificadas sexan consideradas como 
tales polo profesorado, a dirección do centro, a Comisión de convivencia, o 

Observatorio da convivencia ou os órganos ou membros da comunidade con 
competencias sobre as mesmas. 

 

9.6.2. Procedemento específico para a imposición de medidas 
correctoras as condutas leves e órganos competentes para a súa 

imposición. 

Cando o alumno/a presente condutas contrarias ás normas de convivencia e 
disciplina, tipificadas como falta leve, tanto nas clases como fóra delas, será 

advertido/a oralmente polo profesor/a correspondente. 

Cando as advertencias verbais non sexan efectivas, o alumno/a poderá ser 

amoestado por escrito, o que supón un paso superior na gradación da sanción. 
Neste caso o profesor ou profesora cubrirá a incidencia en XADE, e informará á 

persoa responsable da convivencia anotándoa nun documento a tal efecto na 
bandexa de convivencia na sala do profesorado. As persoas titoras de cada 
grupo deberán consultar periodicamente esta listaxe para estaren informados 

das faltas do seu grupo. 

Buscarase sempre a implicación dos pais/nais na corrección das condutas 

inadecuadas. A amoestación escrita pode ir acompañada, ou non, do traslado 
do alumno ou alumna á aula de convivencia por un período curto de tempo, 
baixo a supervisión directa do profesor/a responsable do grupo e do profesor/a 

de garda na aula de convivencia . 

Esta medida daralle a oportunidade de reflexionar sobre a necesidade de 

cambiar de actitude e de evitar sancións máis graves. 

Na corrección mediante a privación do recreo será o profesor/a que a impón o 
que se responsabilice do alumno/a ou do grupo de alumnos/as que son 

sancionados. Respectarase o dereito do alumnado ao almorzo no recreo. 

No caso de reiteración de faltas leves, e despois de aplicar as medidas da súa 

competencia, o profesor/a notificaralle ao titor/a a necesidade de adoptar outro 
tipo de medidas. 

En caso de expulsión da aula, que implica a comparecencia inmediata ante a 

xefatura de estudos ou dirección, o profesor/a que adopta esta medida deberá 
cumprimentar a incidencia en XADE e asignar algunha tarefa á persoa expulsada. 

Esta medida só se aplicará cando sexa imprescindible para o normal 
funcionamento da clase ou cando a gravidade do acto así o precise. 

Cando o alumno/a acumule un total de tres expulsións de aula na mesma 
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materia seranlle de aplicación a corrección g). E de continuar coa súa conduta 
improcedente, a corrección h) das medidas correctoras. 

Unha vez feitas efectivas as medidas correctoras g) e h), a reiteración nas 

condutas contrarias ás normas de convivencia, poderá provocar a apertura dun 
procedemento corrector. 

O persoal non docente que detecte calquera infracción por parte do alumnado 
comunicarallo ao profesorado de garda ou ao xefe ou xefa de estudos, que 
tomarán as medidas oportunas. 

Dado que as condutas leves contrarias á convivencia prescriben no prazo dun 
mes desde a súa comisión, o prazo máximo do que se dispón para xestionar a 

corrección de tales condutas é dun mes. 

 

 

CORRECCIÓN 

PERSOA 

QUE A 

IMPÓN 

 

OBSERVACIÓNS 

a)Amoestación privada ou por escrito. 

b)Comparecencia inmediata  ante a 

Xefatura de Estudos . 

c)Realización de traballos específicos en 

horario lectivo. 

 

 

Profesor/a 

oído o alumno/a e dando 

conta ao titor/a, e á 

persoa responsable da 

convivencia que llo 

comunicará á xefatura de 

estudos, 

a)Amoestación privada ou por escrito. 

b)Comparecencia inmediata ante a 

Xefatura de Estudos. 

c)Realización de traballos específicos en 

horario lectivo. 

d)Realización, en horario non lectivo, de 

tarefas que contribúan á mellora e 
desenvolvemento das actividades do 
centro. 

 

 

 

Titor/a 

 

 

oído o alumno/a e dando 

conta á xefatura de 

estudos, 

a) Amoestación privada ou por escrito. 

c)Realización de traballos específicos en 

horario lectivo. 

d) Realización, en horario non lectivo, de 

tarefas que contribúan á mellora e 
desenvolvemento das actividades do 

centro. 

f) Cambio de grupo por un período de ata 

unha semana. 

 

 

Xefe/a de 

Estudos ou 

director/a 

 

 

oído a alumna ou 

alumno, e  a súa 

profesora ou profesor ou 

titora ou titor 
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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 haberá de 
realizar os deberes ou os 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 haberá de 
realizar os deberes ou traballos que se 

determinen para evitar a interrupción no 
proceso formativo. 

 

 

 

 

 

 

Director/a 

 

 

 

 

 

oído a alumna ou 

alumno e a súa profesora 

ou profesor ou titora ou 

titor, 

 

9.6.3. Condutas graves contrarias á convivencia no centro 

De acordo co establecido nos arts. 39 e 40 Decreto 8/2015, considéranse 

condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes as 
que se enumeran a continuación: 

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

b)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. 

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

d)A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes ou 
informacións que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a 

intimidade persoal e familiar e a propia imaxe dos demais membros da 
comunidade educativa. 

e)As actuacións que constitúan acoso escolar, consonte a definición 
establecida polo artigo 28 da Lei 4/2011 de convivencia e participación da 

comunidade educativa, e recollido no apartado 2.2.2. 

f)A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, 

alteración ou subtracción de documentos académicos. 

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

h)Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento 

das actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e 
extraescolar. 
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i)As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade persoal 
dos membros da comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas. 

j)Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a 
saúde ou a integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. 

De acordo co punto 3 do artigo 11 da Lei 4/2011, o profesorado, como 
autoridade pública que é,  está facultado para requirir ao alumnado a entrega 
deses obxectos, substancias ou produtos expresamente prohibidos polas 

normas do centro, ou que resulten perigosos para a súa saúde ou integridade 
persoal ou a dos demais membros da comunidade educativa, ou poidan 

perturbar o normal desenvolvemento das actividades docentes, 
complementarias ou extraescolares. O alumno ou alumna está obrigado á 
inmediata entrega do obxecto, substancia ou produto, que será depositado polo 

profesorado na dirección do centro coas debidas garantías, quedando á 
disposición da nai, pai, titor ou titora legal do alumno, se este for menor de 

idade, ou do propio alumno, se for maior de 18 anos, unha vez terminada a 
xornada escolar ou a actividade complementaria ou extraescolar, sen prexuízo 
das correccións disciplinarias que poidan corresponder. En todo caso, 

reputarase indisciplina grave a resistencia ou a negativa á súa entrega. 

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

convivencia, en particular a comisión dunha conduta contraria ás normas de 
convivencia cando o alumno ou alumna xa acumulase previamente tres 

apercibimentos por escrito. 

l)O incumprimento das sancións impostas. 

 

9.6.3.1. O acoso escolar 

A lexislación aplicable é a contida nos artigos 28 a 30 da Lei 4/2011 do 30 de 
xuño, Lei 4/2011, do 30 de xuño, Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro: Arts. 32.5, 
33.2, 54.4 e 54.5, Instrución do 17 de xuño de 2013 da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e Protocolo Xeral de 
prevención, detección e tratamento do Acoso escolar e Ciberacoso] 

De acordo co establecido no artigo 28 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, 
considérase acoso escolar calquera forma de vexación ou malos tratos 
continuados no tempo dun alumno ou alumna por outro ou outra ou outros, xa 

sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, incluído o illamento ou baleiro 
social, con independencia do lugar onde se produza. Terán a mesma 

consideración as condutas realizadas a través de medios electrónicos, 
telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no 
ámbito escolar. O acoso escolar terá a consideración de conduta gravemente 

prexudicial para a convivencia. 

 

9.6.4. Corrección de condutas gravemente prexudiciais para a 
convivencia e órganos competentes para a aplicación das medidas 
correctoras. 

Corresponde ao director/a, trala recollida da información necesaria, decidir o 
procedemento que se vai seguir en cada caso para a corrección da conduta do 

alumno/a. 

mailto:ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.es
http://centros.edu.xunta.es/iesarcebispoxelmirez2


IES Arcebispo Xelmírez II 

Irmandiños 15, 15704. Santiago de Compostela
881867055

 ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.es 
http://centros.edu.xunta.es/iesarcebispoxelmirez2 

59 de 81 

 

 

 

  

As medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a 
convivencia quedan graduadas en seis niveis, tendo en conta que a partir da 
corrección 4 será necesaria a apertura dun procedemento corrector. A 

potestade correctora correspóndelle á Dirección do centro. 

1)Realización, dentro ou fóra do horario, 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 entre dúas semanas e un mes. 

3)Cambio de grupo. 

4)Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de 

entre tres días lectivos e dúas semanas. Deberá realizar os deberes ou traballos 
que se determinen para non interromper o proceso formativo. 

5)Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de 

entre catro días lectivos e un mes. O alumnado deberá realizar os deberes ou 
traballos que se determinen para non interromper o proceso formativo. 

6)Cambio de centro. 

Para a gradación das medidas correctoras establecidas nos puntos 4 e 5 deste 
Regulamento tomaranse en consideración especialmente os seguintes criterios: 

a)O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, se é o 
caso, o cumprimento igualmente espontáneo da obriga de reparar os danos 

producidos. 

b)A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas. 

c)A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou 
tecnolóxicos, da conduta, das súas imaxes ou da ofensa. 

d)A natureza dos prexuízos causados. 

e)O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, se se trata dun 
alumno ou alumna, por razón da súa idade, de recente incorporación ao centro 

ou calquera outra circunstancia que se considere propiciadora desta 
vulnerabilidade. 

 

 

 

CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA 

Condutas gravemente prexudiciais 

para a convivencia (art.38 Decreto 

8/2015) 

Condutas 

gravemente 

prexudiciais para a 

convivencia (art.38 

Decreto 8/2015) 

Aplicación das 

medidas 

correctoras (art.41 

D. 8/15) 

a)As agresións físicas ou psíquicas, as 

inxurias e as ofensas graves, as 

ameazas e as coaccións contra os 

demais membros da comunidade 

a)Realización, dentro 

ou fóra do horario 

lectivo, de tarefas que 

contribúan á mellora e 

ao desenvolvemento 

A Dirección do 

centro, por proposta 

da persoa que 

instrúa o 

procedemento 
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educativa. 

b) Os actos de discriminación grave 

contra membros da comunidade 

educativa por razón de nacemento, 

raza, sexo, orientación e identidade 

sexual, capacidade económica, nivel 

social, conviccións políticas, morais ou 

relixiosas, discapacidades físicas, 

sensoriais ou psíquicas, ou calquera 

outra condición ou circunstancia 

persoal ou social1. 

c)Os actos individuais ou colectivos de 

desafío á autoridade do profesorado e 

ao persoal de administración e de 

servizos que constitúan unha 

indisciplina grave. 

d) A gravación, manipulación ou 

difusión por calquera medio de imaxes 

ou informacións que atenten contra o 

dereito á honra, á dignidade da persoa, 

á intimidade persoal e familiar á propia 

imaxe dos demais membros da 

comunidade educativa. 

e)As actuacións que constitúan acoso 

escolar consonte o establecido polo 

artigo 28 da Lei 4/2011. 

f)A suplantación de personalidade en 

actos da vida docente e a falsificación, 

alteración ou subtracción de 

documentos académicos. 

g) Os danos graves causados de forma 

intencionada ou por neglixencia grave 

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. 

h) Os actos inxustificados que 

perturben gravemente o normal 

desenvolvemento das actividades do 

centro, incluídas as de carácter 

complementario e extraescolar. 

i) As actuacións gravemente 

prexudiciais para a saúde e integridade 

persoal dos membros da comunidade 

educativa do centro, ou a incitación a 

elas. 

j) Portar calquera obxecto, substancia 

ou produto gravemente perigoso para 

das actividades do 

centro. 

b)Suspensión do 

dereito a participar 

nas actividades 

extraescolares ou 

complementarias do 

centro por un período 

de entre dúas 

semanas e un mes. 

c)Cambio de grupo. 

d)Suspensión do 

dereito de asistencia a 

determinadas clases 

por un período de 

entre catro días 

lectivos e dúas 

semanas. Durante o 

tempo que dure a 

suspensión, o 

alumnado haberá de 

realizar os deberes ou 

traballos que se 

determinen para 

evitar a interrupción 

no proceso formativo. 

e)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 haberá de 

realizar os deberes ou 

traballos que se 

determinen para 

evitar a interrupción 

no proceso formativo. 

f) Cambio de centro2 

corrector, impoñerá 

as correccións 

enumeradas no 

artigo 39 deste 

capítulo de 

conformidade cos 

procedementos 

previstos no capítulo 

IV do título III deste 

decreto. 

Unha alumna ou 

un alumno poderá 

ser readmitida/o 

nas clases ou no 

centro antes de 

cumprir todo o 

tempo de 

suspensión, se a 

Dirección constata 

que se produciu un 

cambio positivo na 

súa actitude e na 

súa conduta, para 

o cal fará constar 

no expediente as 

razón ou motivos 

que permitiron 

apreciar o antedito 

cambio na súa 

actitude e na súa 

conduta 
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a saúde ou integridade persoal de 

calquera membro da comunidade 

educativa. En todo caso,  reputarase  

indisciplina  grave  a  resistencia ou 

negativa a entregar os obxectos a que 

se refire o punto terceiro do artigo 11 

da Lei 4/2011 cando é requirido para 

iso polo profesorado. 

k) A reiteración, nun mesmo curso 

escolar, de condutas leves contrarias á 

convivencia. 

O incumprimento das sancións 

impostas. 

1 
Aquelas condutas que atenten contra a dignidade persoal doutros membros da 

comunidade educativa que teñan como orixe ou consecuencia unha discriminación ou 

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, terán a 

cualificación de condutas gravemente prexudiciais e levarán asociadas como medidas 

correctoras as establecidas nos puntos e e f do anterior cadro 3. 

2 
A medida correctora de cambio de centro está suxeita a estas circunstancias: 

-Terá carácter excepcional. 

-Poderá supoñer o cambio de réxime, de modalidade ou de materias. 

-Cando a persoa instrutora dun procedemento corrector propoña á persoa responsable 

da dirección do centro a imposición a unha alumna ou a un alumno da medida 

correctora de cambio de centro, a dirección deberá comprobar que se cumpren os 

requisitos dos dous puntos anteriores e, logo da comprobación de tales circunstancias, 

comunicará inmediatamente a proposta á xefatura territorial correspondente, con 

achega do expediente do dito procedemento corrector. 

-A xefa ou o xefe territorial correspondente, logo de analizar o caso e tendo en conta o 

informe da Inspección Educativa, autorizará, de ser o caso, mediante resolución, a 

aplicación da medida correctora de cambio de centro. No caso de non ser autorizada a 

proposta, a dirección do centro deberá modificala e aplicar outras medidas correctoras. 

-Se a corrección se impón a un alumno do ensino obrigatorio, a Administración 

procuraralle un posto escolar noutro centro docente. 

-Esta medida correctora non poderá propoñerse ao alumnado que curse a ensinanza 

obrigatoria cando na localidade onde se sitúa o seu centro ou na súa localidade de 

residencia non exista outro centro docente que imparta as ensinanzas que curse 

9.6.5. Principios xerais das medidas correctoras. (Art. 18) 

a.Respecto ás condutas contrarias á convivencia, o I.E.S. Arcebispo Xelmírez II 

pon o seu maior interese na prevención de ditas condutas, a partir das medidas 
incluídas no Plan de Convivencia e no seu Protocolo para a prevención e 

tratamento das situacións de acoso escolar 

b. Os procesos de corrección das condutas do alumnado contrarias á 
convivencia escolar forman parte do seu proceso educativo, polo que as 

medidas correctoras que se apliquen polo incumprimento das normas de 
convivencia respectarán sempre os seguintes requisitos: Ter un carácter 
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educativo e recuperador. Garantir o respecto dos dereitos do resto do alumnado 
e procurarán a mellora da convivencia no centro docente. Contribuír a que a 
alumna ou o alumno corrixido/a asuma o cumprimento dos seus deberes e 

mellore as súas relacións con todos os membros da comunidade escolar e se 
integre no centro educativo. Ser proporcionais á gravidade da conduta corrixida 

c.O diálogo e a conciliación será as estratexias habituais e preferentes para a 
resolución de conflitos no ámbito escolar. 

d. Sempre que se vexa necesario, realizarase a oportuna asistencia e 

orientación psicopedagóxica ás vítimas e ás persoas agresoras. 

e.Garantiráselle ao alumnado vítima de situacións de acoso escolar a 

protección da súa integridade e dignidade persoais e do seu dereito á 
educación, e deberá primar sempre o interese da vítima sobre calquera outra 
consideración no tratamento destas situacións. Esta protección garantirase 

mediante medidas cautelares que impidan a ameaza, o control ou o contacto 
entre vítima e causantes da situación de acoso. 

f.O incumprimento das normas de convivencia será valorado antes da 
imposición da corrección tendo presente a idade e as circunstancias persoais, 
familiares e sociais do alumnado corrixido, solicitando para estes efectos os 

informes necesarios e recomendando, de ser o caso, ás nais, pais ou titores 
legais ou ás autoridades públicas competentes a adopción das medidas 

necesarias. 

g. Ningunha alumna ou alumno poderá ser privado/a do seu dereito á educación 

nin, para o caso da educación obrigatoria, do seu dereito á escolaridade. 

h.Non poderán imporse correccións contrarias á integridade física e á dignidade 
persoal do alumnado. 

i.Para o caso de alumnado menor de idade non emancipado/a, as persoas 
proxenitoras ou representantes legais deste deberán ter puntual información 

sobre as correccións de condutas que lles afecten, nos termos previstos neste 
documento. 

Ademais, para a gradación das correccións apreciaranse as circunstancias 

atenuantes ou agravantes que concorran no incumprimento. 

1.Consideraranse circunstancias atenuantes:  

-Os recoñecemento espontáneo. 

-A ausencia de intencionalidade. 

-A reparación espontánea do dano causado. 

-A presentación de escusas pola conduta incorrecta. 

-Non ter incumprido as normas de convivencia anteriormente.  

2. Consideraranse circunstancias agravantes: 

-A existencia de intencionalidade. 

-A reiteración de conductas contrarias a convivencia. 

-A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou 
tecnolóxicos, da conduta, das súas imaxes ou da ofensa. 
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-O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, se se trata dun 
alumno ou alumna, por razón da súa idade, de recente incorporación ao 
centro ou calquera outra circunstancia. 

-A falta de respecto ao profesorado, ao persoal non docente e aos demais 
membros da comunidade educativa no exercicio das súas funcións. 

-As condutas que atenten contra o dereito a non ser discriminado por razón 
de nacemento, raza, sexo, capacidade económica, conviccións políticas, 
morais ou relixiosas, así como padecer discapacidade física, sensorial ou 

psíquica, ou por calquera outra condición persoal ou circunstancia social. 

-A incitación a unha actuación colectiva que atente contra os dereitos dos 

demais membros da comunidade educativa. 

-O emprego da violencia. 

 

9.6.6. Aula de convivencia  

A fin de garantir o dereito dos estudantes a recibir docencia en condicións de 

normalidade, a Xefatura de Estudos asignará, na medida en que sexa posible, 
un dos profesores de garda en cada período lectivo a unha aula onde poida 
atender a aquel alumnado que impida o normal desenvolvemento da actividade 

lectiva. 

O profesorado que derive algún alumno ou alumna a esta aula deberá deixar 

constancia no apartado de faltas de conduta no programa de xestión XADE, e 
comunicalo á persoa titora e á Xefatura de Estudos, por se cabe adoptar 

algunha medida correctora. Nos períodos lectivos en que non sexa posible ter 
un profesor de garda asignado a esta aula, o alumnado que perturbe 
gravemente o normal desenvolvemento da actividade lectiva será enviado á 

Xefatura de Estudos ou no seu defecto ao membro do equipo directivo de garda 
nese momento, que se encargará de atendelo. 

O alumnado sancionado coa suspensión do dereito de asistencia ás clases por 
un período non superior a tres días asistirá a esta aula, onde desenvolverá as 
tarefas e actividades establecidas polo equipo docente, baixo a supervisión do 

profesorado de garda. Nos períodos lectivos en que non exista profesorado de 
garda asignado a esta aula de convivencia, o alumnado será atendido polos 

membros do equipo directivo. 

 

9.6.7. A mediación 

A mediación enténdese como un proceso de resolución de conflitos no que as 
dúas partes enfrontadas recorren voluntariamente a unha terceira imparcial a 

fin de chegar a un acordo satisfactorio para as partes. É un método que procura 
a busca de solucións evitando o antagonismo entre vencer e gañar. A 
implantación da mediación no centro non suspende a normativa do mesmo que 

regulamenta as normas, e mesmo as faltas e sancións, senón que é un 
instrumento máis que intervén nas relacións dos membros da comunidade 

educativa. É por iso que para a posta en marcha de cada novo proxecto cómpre 
a revisión dos distintos instrumentos normativos vixentes no centro a fin de 
evitar a ambigüidade ou a arbitrariedade na aplicación dun ou doutro 
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procedemento para conflitos semellantes. 

Características da mediación 

-Debe ser voluntaria. 

-Regulaméntase por regras de confidencia. 

-Cómpre un seguimento dos acordos das partes. 

-Cómpre formación inicial e permanente das persoas mediadoras. 

-Precisa difusión e aceptación por parte da comunidade educativa. 

-Precisa uns recursos determinados, tempo e espazo 
adecuado.  

Finalidade 

A finalidade xeral do programa de mediación é mellorar o clima de convivencia 
do centro, sobre todo, en: 

-Reducir a hostilidade. 

-Promover os procesos de respecto mutuo. 

-Eliminar a violencia e o carácter destrutivo da conflitividade. 

-Desenrolar habilidades sociais nos alumnos e 
alumnas.  

Obxectivos  

-Establecer a mediación como vía de negociación de forma habitual para que 
sexa adoptada como método de resolución de conflitos. 

-Aprender a negociar e a chegar a acordos respectando as posicións diferentes. 

-Aprender a escoitar e a falar xa sexa intentando convencer ou aceptando as 

posturas contrarias. Non ter problema en recoñecer que os argumentos 
contrarios teñen máis peso cós propios. 

-Aprender a respectar os acordos. 

O equipo de mediación 

O equipo de mediación ha de estar constituído por profesorado e alumnado e 

poderase contar nalgunhas ocasións con persoal alleo á comunidade educativa, 
como axentes sociais, persoal do centro de saúde ou do plan socio-comunitario, 

con formación adecuada para iso. 

En canto ao profesorado que forma parte do equipo de mediación saliéntase: 

-a súa participación é voluntaria. 

-é profesorado con relacións fluídas cos demais membros da comunidade 
educativa, en especial co alumnado. 

-un dos membros do equipo ha de formarse na detección de dificultades e 
problemas que poida ter o alumnado pertencente a minorías étnicas ou ao 

colectivo de inmigrantes. 

En canto ao alumnado que participa no grupo de mediación procurouse xa en 

momentos anteriores que fosen estudantes de distintos niveis e tivesen un 
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compromiso co centro que xustificase a súa elección. Formouse en conceptos, 
técnicas e ferramentas propias da mediación. Cómpre que para o curso próximo 
se inclúa unha persoa do grupo de inmigrantes para que sirva de referencia 

para o alumnado que vén de fóra. 

Funcións do grupo de mediación 

-Colaborar coa comisión de convivencia do Consello Escolar no 
desenvolvemento das súas funcións. 

-Procurar a formación en mediación de todos os seus membros. 

-Colaborar coas titorías para establecer un plan de actuación en grupos 
especialmente conflitivos. 

-Difundir no centro a súa existencia para converterse nun equipo de referencia 
na resolución de conflitos. 

Cando recorrer á mediación 

A posibilidade de recorrer á mediación engádese ás outras fórmulas existentes 
no centro para a resolución de conflitos e pode ser: 

-Como un tratamento previo naqueles conflitos para os que o RRI requiriría 
algún tipo de sanción. Neste caso se non se resolve o conflito a través da 

mediación continuaría o proceso polas canles do RRI. 

-Como fórmula única naqueles casos nos que sen transgredir ningunha norma 

do centro existe algún conflito que sería beneficioso para as partes poder 
resolver. 

-Como tratamento posterior a unha sanción do centro. Neste caso sería unha 

medida reparadora que permitiría dialogar e contrastar os puntos de vista das 
partes involucradas. 

Casos mediables e casos non mediables 

Os conflitos non son sempre da mesma natureza e da mesma gravidade; por 

iso haberá casos nos que non será posible acudir á mediación como 
instrumento de solución. 

Casos mediables 

-Os casos de condutas tipificadas como levemente prexudiciais para a 
convivencia 

-Casos tipificados como gravemente prexudiciais para a convivencia. 

-Nos supostos menos graves de situación de acoso.( art 30 Lei 4/2011).  

Casos non mediables 

-Cando xa existe agresión física ou ameazas con grave violencia. 

-As humillacións graves, acosos, intimidación con matices sexistas, raciais ou 

xenófobos. 

-Aqueles casos que xa utilizaran a mediación dúas veces durante o mesmo 

curso e sexan reincidentes en condutas contrarias á convivencia. 
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10. PROTOCOLOS RELACIONADOS COAS CONDUTAS CONTRARIAS Á 
CONVIVENCIA 

10.1. PROTOCOLO DE ABSENTISMO ESCOLAR 

O Protocolo de absentismo é o instrumento educativo que describe, específica e 
contén o conxunto de actuacións coordinadas que se activan cando se produce 

un caso de absentismo escolar, coa finalidade de garantir a asistencia do 
alumnado aos centros educativos. 

Prevención 

O centro educativo, en relación coa promoción da asistencia a clase do 
alumnado e co éxito escolar, debe promover actuacións que faciliten o 

achegamento ao centro das familias e do alumnado en risco de exclusión, 
colaboración con outros organismos e institucións que participan na atención, 
educación e desenvolvemento das e dos menores e ofertar medidas e recursos 

que favorezan o desenvolvemento do alumnado e compensen as carencias ou 
dificultades que poida presentar, para acadar o obxectivo da mellora da 

calidade e do éxito escolar do alumnado. 

O centro educativo debe: 

- Reflectir no Plan xeral de atención á diversidade as actuacións, medidas 

e/ou programas para atender a diversidade. 

- Incluír nos plans de acción titorial actuacións que faciliten a presenza das 

familias no centro, que as informen da obrigatoriedade que teñen os seus 
fillos e fillas de asistir a clase e do procedemento para comunicar e xustificar 

as faltas de asistencia. 

- Establecer nos seus programas de acollida actuacións específicas para o 
alumnado e as familias de nova incorporación. 

A orientadora ou orientador do centro educativo, ademais de velar pola 
inclusión das actuacións anteriores, deberá asesorar á comunidade educativa 

sobre as posibles medidas e recursos destinados a facer realidade a presenza 
do alumnado no centro. 

Control de asistencia a clase e rexistro de ausencias 

O control de asistencia do alumnado a clase deberá realizarse diariamente por 
parte do profesorado correspondente, que rexistrará as posibles ausencias 

segundo o procedemento establecido polas normas de organización do centro. 
Estas ausencias serán introducidas no XADE segundo o procedemento 

establecido no centro. 

 

Procedemento a seguir ante un elevado número de faltas sen xustificar 

Cando o número de faltas sen xustificar do alumnado presente un número 
significativo ( máis de cinco horas), o profesorado titor convocará a nai, o pai 

ou as persoas titoras legais da alumna ou do alumno a unha reunión, coa 
finalidade de analizar a situación que se está a producir e tratar de corrixila, 
evitando que se produza a apertura de expediente. O alumno ou alumna 

poderá asistir á referida reunión. Desta reunión levantará acta o profesor titor. 
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Todos os contactos coa nai, co pai ou coas persoas titoras legais do alumnado 
que presente un número significativo de faltas de asistencia sen xustificar 
deben comunicarse por escrito a Xefatura de Estudos. 

Cando o número de faltas sen xustificar dun alumno ou alumna sexa 
significativo, o profesorado titor fará chegar por correo certificado e con 

rexistro de saída á nai, ao pai ou titores legais, o informe de faltas de 
asistencia xerado polo XADE. Nos demais casos, o informe enviarase a través 
do alumno ou alumno, que deberá devolver o resgardo firmado pola nai, polo 

pai ou polos titores legais, ao profesorado titor. 

 

10.1.1 EXPEDIENTE DE ABSENTISMO 

Por expediente de absentismo enténdese o conxunto de documentos nos que se 
recollen as actuacións derivadas da aplicación do protocolo de absentismo. 

O expediente de absentismo custodiarase na secretaría do centro educativo, 
formando parte do expediente da alumna ou do alumno . A ese expediente 

iranse incorporando, de ser o caso, todos aqueles documentos que teñan 
algunha relación coa súa tramitación. 

Procedemento 

4.1.1Inicio do expediente: Cando unha alumna ou alumno presente un número 
de faltas de asistencia a clase sen xustificar superior ao dez por cento do 

horario lectivo dun determinado mes, o profesorado titor proporá, co visto e 
prace da dirección do centro educativo, o inicio dun expediente de absentismo e 

comunicará a situación á Xefatura de estudos. O inicio do expediente deberá 
realizarse , como máximo, dentro dos sete días naturais seguintes á data na 

que as faltas de asistencia a clase sen xustificar superaron o dez por cento do 
horario lectivo mensual. 

Tramitación do expediente 

a)Activado o protocolo de absentismo, a Xefatura de estudos recollerá 

información de todos os profesionais que realizan algunha actuación e 
incorporaraa ao rexistro de contactos 

b)O profesorado titor convocará a nai, ao pai ou as persoas titoras legais da 

alumna ou alumno a unha entrevista para analizar e resolver a situación, de ser 

o cas. Desa reunión levantará acta o profesorado titor, 

c) Se coa intervención do profesorado titor se reconduce a situación, 

paralizarase o proceso e arquivarase o expediente, 

d)O profesorado titor informará a Xefatura de estudos dos resultados da 

reunión anterior. En caso de que non se producise o arquivo do expediente, a 
Xefatura de estudos convocará a nai, ao pai ou as persoas titoras legais da 

alumna ou alumno a unha entrevista para analizar a situación creada e tratar 
de buscar unha solución e levantará acta desa reunión . De reconducirse a 

situación , paralizarase o proceso e arquivarase o expediente, 

e)A Xefatura de estudos cubrirá o rexistro de cumprimento das distintas 

actuacións establecidas no expediente de absentismo, 
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f)De non producirse o arquivo do expediente nalgunha das actuacións 
anteriores , a dirección do centro educativo notificarao ao Servizo Territorial de 

Inspección Educativa de A Coruña e ao Concello de residencia da alumna ou do 
alumno, xunto coa listaxe de faltas de asistencia a clase non xustificadas e o 

rexistro de cumprimento das actuacións e dos prazos nas que se 
desenvolveron. Esta comunicación producirase no prazo dos trinta días naturais 
desde o inicio do expediente de absentismo 

 

10.2. PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR 

Prevención e tratamento das situacións de acoso escolar 

A lexislación aplicable é a contida nos artigos 28 a 30 da Lei 4/2011 do 30 de 
xuño, Lei 4/2011, do 30 de xuño, Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro: Arts. 32.5, 

33.2, 54.4 e 54.5, Instrución do 17 de xuño de 2013 da Dirección Xeral de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e Protocolo Xeral de 

prevención, detección e tratamento do Acoso escolar e Ciberacoso. 

De acordo co establecido no artigo 28 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, 
considérase acoso escolar calquera forma de vexación ou malos tratos 

continuados no tempo dun alumno ou alumna por outro ou outra ou outros, xa 
sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, incluído o illamento ou baleiro 

social, con independencia do lugar onde se produza. Terán a mesma 
consideración as condutas realizadas a través de medios electrónicos, 
telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no 

ámbito escolar. O acoso escolar terá a consideración de conduta gravemente 
prexudicial para a convivencia 

En primeiro lugar, o centro prestará especial atención en poñer en práctica 
todas as medidas preventivas posibles (entres elas as indicadas no punto 

6.1.2.1 deste documento) para evitar que se chegue a situacións de acoso 
escolar. 

A pesar diso, en caso de chegar a situacións de acoso escolar, o centro debe 

responder de forma dilixente para evitar que continúe o dano á vítima, así 
como para adoptar as medidas correctoras ó/á acosador/a, facendo especial 

fincapé no aspecto educativo das medidas adoptadas. 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de 
Galicia ten establecido un Protocolo Xeral de prevención, detección e 

tratamento do Acoso Escolar e Ciberacoso, e de xeito máis específico foron 
dadas a coñecer unhas Instrucións do 17 de xuño de 2013 da Dirección Xeral 

de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Nestes 
documentos figuran medidas preventivas, tal como sinalabamos máis arriba, 
pero tamén se establece un protocolo de actuación, que se concreta en catro 

fases: 

•Primeira fase. Coñecemento da situación. Identificación e comunicación. 

•Segunda fase. Recollida de información. Rexistro. 

•Terceira fase. Análise da información e adopción de medidas. 

•Cuarta fase. Seguimento e avaliación das medidas adoptadas. Rexistro. 
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Será a persoa que exerza a dirección do centro, ou a persoa do equipo 
directivo en quen delegue, a persoa encargada de dirixir todas as actuacións 
que se citan a continuación. Debe facerse especial fincapé en que todas as 

actuacións se levan a cabo coa máxima confidencialidade posible. 

Para levar a cabo as dilixencias en cada unha das fases, o centro establecerá 

unha serie  de modelos de documentos que figuran como anexo deste Plan de 
Convivencia. 

Primeira fase. Coñecemento da situación. Identificación e comunicación. 

Esta fase concrétase nas seguintes actuacións: 

a)Comunicación sobre unha posible situación de acoso escolar 

Todo o procedo comeza coa comunicación, por parte de calquera persoa da 
comunidade escolar da existencia dunha posible situación de acoso escolar. 

Iso deberase facer da forma máis discreta e confidencial posible polo medio 
que se considere máis oportuno: caixa de suxestións do centro, 

comunicación a un adulto (especialmente no caso de alumnado que o dá a 
coñecer na casa), comunicación ó titor, comunicación a un membro do 
equipo directivo. 

En todo caso, a información sobre esta posible situación de acoso debe 
chegar o director ou directora do centro. 

b)Medidas urxentes de protección á presunta vítima 

Ante a sospeita dunha situación de acoso escolar, a primeira medida que 

debe levar a cabo o director ou directora do centro é a protección da 
presunta vítima do xeito que resulte máis efectivo, adaptándose ás 

circunstancias de cada caso. Se é preciso mesmo se poderá paralizar 
temporalmente o resto de actuacións se houbese sospeitas de que iso 
resultaría perigoso para a presunta vítima. 

c)Designación dunha persoa responsable da atención e apoio á presunta 

vítima 

Dentro das medidas de protección á presunta vítima de acoso, o director ou 
directora nomeará un profesor ou profesora do centro que actúe como 

responsable de apoiar e protexer á presunta vítima. 

d)Primeira comunicación ás familias do alumnado implicado 

O director ou directora do centro deberá comunicar ás familias do alumnado 
implicado a existencia da sospeita dunha situación de acoso escolar, 

solicitando a súa colaboración. Debe valorarse especialmente que estas 
comunicacións non poñan en perigo a seguridade da presunta vítima. 

e) Nomeamento dunha persoa responsable da tramitación 

O director ou directora nomeará de entre o profesorado do centro, unha 

persoa que sexa a encargada de levar a cabo todos os trámites conducentes 
a esclarecer os feitos ocorridos, de tal modo que se poida saber se en 

realidade houbo ou non un caso de acoso escolar. 

É desexable que esta mesma persoa sexa a encargada de tramitar o 

correspondente expediente disciplinario se procedese. 
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f) Comunicación a outros profesionais educativos e/ou outros axentes externos 

Se o director ou directora o considerase oportuno, poderase solicitar a 

colaboración doutros membros da comunidade educativa ou alleas ó centro. 
Igualmente, se a gravidade dos feitos así o aconsellan, deberase informar ás 

autoridades educativas e xudiciais. 

Segunda fase. Recollida de información. Rexistro. 

A persoa nomeada como instrutora do proceso será a encargada de levar a 

cabo esta fase. A finalidade será obter a máxima información necesaria para 
coñecer os feitos ocorridos. O profesor instrutor ou profesora instrutora utilizará 

as fontes de información que poidan ser máis convenientes para ese caso sen 
perder de vista, en todo caso, a seguridade da vítima. 

Esta recollida de información pode obterse polos seguintes medios: 

-Entrevistas a persoas, sexa individuais ou en grupo: presunta vítima, 
presunto/a agresor/a, familias de ambos, compañeiros, testemuñas, 

observadores etc. 

-Observación propia, consulta de documentación sobre sucesos anteriores etc. 

-Solicitude de asesoramento técnico, sexa a órganos do propio centro 
(especialmente ó departamento de orientación), sexa a profesionais ou 

organismos educativos externos ó centro. 

Débese ter en conta que, xunto cun posible acoso físico, tamén pode darse un 

ciberacoso, polo que o/a instrutor/a tentará tamén recoller información que 
permita saber se existe acoso por medio das TIC. 

Terceira fase. Análise da información e adopción de medidas. 

O profesor ou profesora encargado da instrución do proceso deberá organizar e 
estudar toda a información obtida para poder chegar á conclusión de se houbo 

ou non un caso de acoso. A conclusión desta investigación debe ser 
comunidade ó director ou directora do centro, quen, se considerase que se 

trata dun caso de acoso escolar, decidirá as medidas que cómpre adoptar. 

Se é un caso de acoso escolar, estariamos ante unha conduta gravemente 
prexudicial para a convivencia do centro e obriga á apertura do correspondente 

expediente disciplinario. Se se abre este proceso, debe ser comunicado ó 
alumnado implicado (e ás súas familias se son menores de idade) á Inspección 

Educativa e ó titor ou titora do alumnado implicado. Naqueles casos nos que a 
gravidade dos feitos así o recomenden, deberanse informar tamén ás 
autoridades externas ó centro (policía, garda civil, fiscalía de menores, servizos 

sociais etc) 

Proceda ou non a apertura dun expediente disciplinario, o profesor ou 

profesora instrutor do proceso propoñerá unha serie de medidas que se 
poñerán en marcha no centro, enfocadas ó alumnado implicado e ás súas 
familias. Estas medidas, que deberán ser coñecidas e autorizadas polo director 

ou directora do centro deberán ter un carácter educativo, tendentes á reflexión, 
á eliminación dos comportamentos non axeitados e a reparar o dano causado. 

Estas medidas poden agruparse do seguinte modo: 

-Medidas de protección á vítima (máis alí das medidas adoptadas na primeira 
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fase do proceso) 

-Medidas reeducadoras para persoa ou persoas agresoras 

-Medidas correctora para a persoa ou persoas agresoras 

-Outras medidas que se poidan levar a cabo co grupo-clase, cos 

espectadores- observadores, coas familias dos implicados ou co equipo 
docente do centro. 

Cuarta fase. Seguimento e avaliación das medidas adoptadas. Rexistro. 

O director ou directora, ou persoa en que delegue, deberá un seguimento da 
situación, para o que se observará o comportamento da vítima, dos acosadores 

ou acosadoras e do grupo no seu conxunto, tentando valorar se as medicas 
correctores deron resultado e se a vítima deixou de ser acosada. 

 

10.3. PROTOCOLO DE CORRECCIÓN DE CONDUTAS CONTRARIAS Á 
CONVIVENCIA. ASPECTOS FORMAIS DOS PROCEDEMENTOS 

CORRECTORES. 

No exercicio das funcións de corrección de condutas contrarias á convivencia, a 

constatación de feitos constitutivos de condutas gravemente prexudiciais para 
a convivencia reguladas no apartado 9.6. 2 deste documento deberán 
formalizarse por escrito, logo da tramitación dos procedementos de corrección 

conciliado ou común, que se regulan a continuación, segundo o Procedemento 
corrector establecido pola Consellería de Educación 

O documento de constatación dos feitos elaborado polo profesorado 
considérase, agás proba en contrario, acreditación suficiente deles e, polo 

tanto, contará coa presunción de veracidade de acordo co establecido no artigo 
11.2 da Lei 4/2011, de convivencia e participación da comunidade educativa, e 
deberá conter como mínimo os seguintes datos: 

a)Lugar, data e hora da comisión da acción ou omisión que dá lugar ao 

procedemento. 

b)Descrición da acción ou omisión que determina a incoación do procedemento. 

c)A norma que se considere infrinxida, sen que esta mención signifique a 
cualificación definitiva da acción ou omisión que dá lugar ao procedemento. 

d)Nome, apelidos, enderezo e datos académicos da alumna ou do alumno 

incurso/a no procedemento, e se non fose maior de idade, tamén os datos 
identificativos das persoas proxenitoras ou representantes legais desta/e. 

e)De ser o caso, identificación das persoas que presenciasen a acción ou 

omisión que dá lugar ao procedemento ou que puidesen achegar datos de 

interese para a comprobación dos feitos. 

f)Identificación e sinatura da persoa docente que elabore o documento. 

A apertura do procedemento notificarase á nai ou ao pai, á titora ou ao titor 
legal da alumna ou do alumno, ou a este, se fose maior de idade, con 

indicación da conduta que o motiva, as correccións que puidesen corresponder 
e o nome da persoa docente instrutora. Así mesmo, comunicarase á Inspección 
Educativa. 
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As citacións ás alumnas ou aos alumnos ou, se fosen menores de idade non 
emancipadas/os, tamén ás persoas proxenitoras ou representantes legais 
destas/es, realizaranse por calquera medio de comunicación inmediata que 

permita deixar constancia fidedigna de terse realizado e a súa data. 

A non comparecencia sen causa xustificada das alumnas ou dos alumnos ou, 

de ser o caso, das persoas proxenitoras ou representantes legais delas/es, ou 
ben a negativa a recibir comunicacións ou notificacións, non impedirá a 
continuación do proceso de corrección. 

As audiencias e comparecencias das nais e pais ou das titoras ou titores legais 
do alumnado menor de idade nos procedementos correctores (conciliado ou 

común) son obrigatorias para elas e 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. 

A resolución do procedemento notificarase á nai ou ao pai, á titora ou ao titor 

legal da alumna ou do alumno, ou á propia alumna ou alumno 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. 

Sempre que sexa posible, debe intentarse a conciliación entre o alumno/a e os 

outros membros da comunidade educativa agraviados e a reparación voluntaria  
dos danos materiais ou morais producidos. 

A opción pola conciliación suspende o procedemento disciplinario de corrección 
da conduta, que se retomará no caso de que a conciliación sexa infrutuosa ou 
polo incumprimento dos acordos. 

Con independencia do procedemento corrector elixido, a dirección do centro 
sempre ten que designar un profesor/a instrutor/a do procedemento. 

 

10.3.1. PROTOCOLO DE PROCEDEMENTO CONCILIADO 

De acordo co establecido no artigo 49.2 do decreto, o procedemento conciliado 

poderá aplicarse de se cumpriren os seguintes requisitos: 

-Que a alumna ou o alumno responsable dalgunha das condutas gravemente 

prexudiciais para a convivencia recoñeza a gravidade da súa conduta, estea 
disposta ou disposto a reparar o dano material ou moral causado e se 

comprometa a cumprir as medidas correctoras que correspondan. 

-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. 

O artigo 49.3. establece que o procedemento conciliado non procederá nos 

seguintes casos: 

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

-Cando a persoa agraviada ou, para o caso de alumnado menor de idade non 
emancipado/a, as persoas proxenitoras ou representantes legais deste non 
comuniquen a súa disposición a acollerse ao procedemento conciliado. 
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-Cando a alumna autora ou o alumno autor da conduta ou, de ser menor de 
idade non emancipada/o, as persoas proxenitoras ou representantes legais 
desta/e non comuniquen a súa disposición para acollerse ao procedemento 

conciliado. 

-Cando xa se fixese uso deste procedemento de corrección durante o mesmo 

curso escolar, coa mesma alumna ou co mesmo alumno, para corrixir unha 
conduta semellante. 

Por outra parte con carácter previo á proposición da conciliación, é conveniente 

esixir os seguintes requisitos: 

-Recoñecemento da falta e dano causados. 

-Desculpas aos afectados. 

-Compromiso previo de aceptación das accións reparadoras 

O procedemento conciliado só poderá proporse cando se dean os requisitos 

previstos e deberá ser expresamente aceptado pola persoa que presuntamente 
ten incorrido na conduta que é obxecto de corrección, ou polos seus 

representantes legais se procede. 

Cando existan diferentes partes implicadas o procedemento deberá ser 
expresamente aceptado por todas elas (ou, de ser o caso, polos seus 

representantes legais), no prazo máximo dun día lectivo, de acordo co 
establecido no artigo 48 do decreto. Débese ter en conta que, para cada persoa 

presunta agresora seguirase un procedemento separado polo que é posible que, 
existindo, por exemplo, diferentes presuntos agresores ou agresoras, nuns 

casos se chegue a acordo sobre a utilización do procedemento conciliado, 
mentres que noutros se faga uso do procedemento común. A aceptación das 
diferentes partes refírese, por tanto, a cada un dos procedementos abertos. 

De non pronunciarse expresamente por escrito algunha das partes ou ben, de 
non aceptar o procedemento conciliado, a corrección da conduta tramitarase 

mediante o procedemento común. 

No procedemento conciliado actuará unha persoa mediadora, de acordo co 
regulado no artigo 51 do decreto 8/2015. 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 

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. O incumprimento por parte da alumna ou do alumno das 
medidas correctoras acordadas dará lugar á corrección da súa conduta 

mediante o procedemento común, de acordo co artigo 50 do decreto. 

O cumprimento das accións reparadoras dará lugar á finalización do 
procedemento de corrección da conduta contraria á norma de convivencia, 

segundo o establecido no artigo 20 da Lei 4/2011. 

 

PROTOCOLO A DESENVOLVER PARA A TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO 
CONCILIADO 
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1.-Proposición da 
conciliación 

A Dirección do centro. 

No comunicado da incoación do expediente. 

De ser o caso, tamén llelo comunica aos outros 
membros da comunidade educativa afectados pola 
conduta do alumno/a. 

2.- Aceptación da 
conciliación 

(infractor e 
agraviados, se os 

hai) 

Prazo: 2 días 

Solicitude por escrito perante a Dirección . 

De non solicitar formalmente este procedemento no 

prazo indicado, o expediente continuará a súa 
tramitación polo procedemento ordinario. 

Se optan pola conciliación 

3.-Nomeamentodo 

mediador 

O director/a designa a un mediador/a para que 

colabore co instrutor e coas partes na labor de chegar a 
acordos. 

4.-Convocatoria de 

reunión 

O director/a convocaraos a unha reunión de 

conciliación co profesor instrutor do procedemento e 
co mediador. Se os alumnos son menores de idade, 

sempre en presenza dos seus pais. 

5.-Reuniónde 

conciliación 

A persoa instrutora exporá e valorará a conduta 

obxecto de corrección e as súas consecuencias para a 
convivencia. 

A persoa instrutora poderá contar coa axuda dun 
mediador.  Aspersoasconvocadasrealizaránas
consideracións oportunas. 

Deberán acordarse as medidas correctoras máis 
axeitadas Recolleraseporescrito aconformidadecoas

medidas adoptadas. 

Ao haber acordo entre as partes, remata o 
procedemento conciliado. 

6.- Resolución O director/a impón as medidas correctoras, a proposta 
do instrutor. 

Comunicación á Inspección Educativa. 

7.-Conciliación 

infrutuosa 

A persoa instrutora notificarao á Dirección. 

As declaracións realizadas servirán para a continuación 
do expediente disciplinario. 

8.-Incumprimento 
das medidas 
correctoras 

Seguirase co procedemento disciplinario común co 
mesmo instrutor. 

 

10.3.2.PROTOCOLO DE PROCEDEMENTO COMÚN PARA A 

CORRECCIÓN DE CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS 
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PARA A CONVIVENCIA. 

Para a instrución do procedemento común, a dirección do centro nomeará 
un/ha profesor/a que actúe como instrutor, que non poderá ser en ningún caso 

o titor ou titora do alumno nin profesor ou profesora que imparta aulas no 
grupo ao que pertence o alumno ou alumna sancionado 

A persoa instrutora terá encomendadas as funcións que se establecen no artigo 
48 do Decreto: 

Practicar cantas dilixencias considere pertinentes para a comprobación da 

conduta do alumnado e para determinar a súa gravidade e o seu grao de 
responsabilidade. 

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

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. 

Propor á dirección do centro o arquívamete das actuacións se logo das 

indagacións realizadas considera que non procede corrixir a conduta. 

Para a instrución do procedemento corrector, a persoa instrutora disporá de 
cinco días lectivos contados a partir da súa designación, de acordo co 

establecido no artigo 53 do decreto, ao cabo dos cales formulará a súa proposta 
de resolución e dará audiencia á alumna ou ao alumno. Posteriormente dará 

traslado de todo o actuado, así como a proposta de resolución e a acta 
resultante do trámite de audiencia e alegacións (se procede) á dirección do 

centro quen, á vista da proposta da persoa instrutora, ditará a resolución 
escrita prevista no artigo 54 do decreto, considerando polo menos, os seguintes 
contidos: a) Feitos probados, b) circunstancias que reduzan ou acentúen a 

responsabilidade, c) Medidas correctoras que se vaian aplicar e 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. 

A dirección do centro notificaralle por escrito á alumna ou ao alumno ou, de ser 
menor de idade non emancipada/o, ás persoas proxenitoras ou representantes 

legais desta/e a resolución adoptada no prazo dun día lectivo a partir da 
recepción da proposta da instrutora ou do instrutor, e remitiraa á xefatura 

territorial correspondente, excepto no caso de proposta de cambio de 
centro, que requirirá de actuacións complementarias. 

 

PROTOCOLO A DESENVOLVER PARA A TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO 

CORRECTOR COMÚN 

1.- Apertura Por acordo da Dirección do centro. 

•Por propia iniciativa. 

•Por petición motivada do profesorado ou do titor/a do 

alumno/a ou da xefatura de estudos. 

•Pola denuncia doutros membros da comunidade educativa. 

1.2.- Nomeamento do Docente do centro designado pola Dirección, preferentemente 
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Instrutor/a sen relación directa co alumno/a. 

1.3.- Comunicación 

da apertura do 

expediente. 

•Aos pais, titores ou responsables do menor. 

•Ao alumno/a, se é maior de idade. 

•Á Inspección Educativa con indicación da conduta que o 

motiva, as correccións (referencia lexislativa) o nome do 

profesor/a instrutor/a .e de ser o caso, posibilidade de 

acollerse ao procedemento conciliado. 

1.4.-Recusacióndo 

Instrutor/a(artigo 

54.2 do Real Decreto 

732/1995 ) 

Prazo: 2 días 

•Polo alumno/a e, se é o caso, os seus pais, titores ou 

representantes legais. 

•Ante o Dirección do centro. 

•Cando da súa conduta ou manifestacións poida inferirse falta 

de obxectividade na instrución do expediente. 

1.5.- Abstención 

do instrutor (Artigo 

28.2.b e c da LPA) 

Ter relación de parentesco co interesado ata o cuarto grao de 

consanguinidade ou segundo de afinidade 

Ter amizade íntima ou inimizade manifesta co interesado. 

1.6.-Medidas 

provisionais: 

•Suspensióndo dereito 

de  asistencia ao 

centro ou a 

determinadas  clases 

ou actividades por un 

período que non sexa 

superior a 3 días 

lectivos. 

Poderá adoptalas a Dirección do centro: 

•Por decisión propia ou a proposta do instrutor/a. 

Poderán adoptarse: 

•No propio acordo de incoación 

•En calquera momento da tramitación do procedemento. 

 

Deberán comunicarse : 

•Aos pais, titores ou responsables do 

menor. Ao alumno/a, se é maior de 

idade. 

2.-Instrucióndo 

procedemento 

Toma de declaración ao inculpado/a 

Toma de declaración a outras 

persoas 

Se son menores, en presenza dos seus pais ou titores 

legais. Práctica das dilixencias que estime oportunas. 
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3.-Propostade 

resolución e trámite 

de audiencia 

O instrutor formulará proposta de resolución e 

Dará audiencia ao alumno/a e ademais, se é menor de idade, 

os pais ou representante legais, convocándoos a unha 

comparecencia en horario lectivo na que poderán acceder a todo 

o actuado e da cal se estenderá acta. 

No caso de incomparecencia inxustificada, o trámite de 

audiencia terase por realizado para todos os efectos legais, sen 

prexuízo do previsto no artigo 27 da Lei de Convivencia. (As 

audiencias e comparecencias das nais e pais ou das titoras ou 

titores do alumnado menor de idade nos procedementos 

disciplinarios 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). 

4.-Resolución e 

notificación da 

mesma. 

•O director/a 

•Ditará resolución motivada que se pronunciará sobre a conduta 

da alumna ou alumno e impoñerá a correspondente corrección, 

así como, se é o caso, a obriga de reparar os danos producidos 

nos termos previstos polo artigo 13 da Lei 4/2011. 

Notificarase aos pais ou ao titor/a do alumno/a, ou a este/a se 

é 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 á Inspección Educativa e á Xefatura Territorial. 

4.1.Execuciónda 

resolución 

A resolución pon fin á vía administrativa e será inmediatamente 

executiva. 

5.- Recursos contra a 

resolución 

Cabe instar a revisión ante o Consello Escolar no prazo de dez 

días lectivos nos termos previstos na alínea f) do artigo 127 da  

Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

Poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo 

de dous meses a contar desde o día seguinte á súa recepción, 

de conformidade coa Lei 29/1998, da xurisdición contencioso- 

administrativa. No caso de solicitarse a revisión polo Consello 

Escolar, este prazo computarase a partir do día seguinte ao de 

notificación da resolución adoptada polo citado órgano. 

 

10.4.SUSPENSIÓN DA APLICACIÓN DAS MEDIDAS 
CORRECTORAS (COMPROMISOE EDUCATIVO PARA A 
CONVIVENCIA) 

Poderá considerarse a suspensión das medidas correctoras adoptadas e, 
mesmo no caso da suspensión do dereito á asistencia ás clases, un alumno ou 

alumna poderá ser readmitido antes de cumprir o prazo de suspensión se a 
dirección constata que se produciu un cambio positivo na súa actitude. Neste 
caso xustificarase por escrito, no expediente correspondente, as razóns que 

permitiron apreciar o cambio e que, en consecuencia, motivaron a suspensión 
da medida correctora. 
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10.5.PRESCRICIÓN DAS CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA 
E DAS MEDIDAS CORRECTIORAS 

As condutas levemente prexudiciais para a convivencia no centro, prescriben 

nun prazo dun mes a contar dende a data na que a conduta se leva acabo. As 
condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro, prescriben aos 

catro meses da súa comisión. No caso de que a conduta contraria (grave ou 
leve) sexa continuada, o prazo de prescrición non comezará a contar ata que 
esta non cese. 

O prazo de prescrición das condutas gravemente prexudiciais para a 
convivencia, interromperase –co coñecemento do/a interesado/a- a apertura 

dun procedemento para a corrección da conduta e, no caso de producirse a 
caducidade do procedemento, reiniciarase o cómputo do prazo da prescrición. 

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 levemente contrarias á convivencia, prescriben aos catro meses. 

 

10.6.CONDUTAS CON TRASCENDENCIA PENAL 

Para o caso de comisión de condutas que deriven en actos que puidesen ser 
constitutivos de delito ou falta penal, a dirección do centro, por instancia propia 

ou de calquera membro da comunidade educativa, deberao poñer en 
coñecemento da Administración educativa e dos corpos de seguridade 

correspondentes, ou do Ministerio Fiscal, sen prexuízo de tomar as medidas 
preventivas oportunas. O modelo e o procedemento para trasladar esa 
información e coordinar as actuacións pertinentes é o que facilita a 

Administración para tal fin. 

 

11. OUTROS PROTOCOLOS 

A correcta aplicación dos protocolos da Consellería de Educación no aspecto 
académico e psicopedagóxico estará garantida nos termos e polos órganos 

establecidos nos mesmos. Estes son: 

Protocolo para a intervención psicoeducativa da dislexia e/ou outras dificultades 

específicas da aprendizaxe 
Protocolo para a atención educativa ao alumnado con discapacidade auditiva 

Protocolo de Tratamento Educativo do Alumnado con Trastorno do Espectro do 

Autismo (TEA) 

Protocolo de Coordinación, Intervención e Derivación Interinstitucional en 

Atención Temperá 

Protocolo para a atención educativa ao alumnado con altas capacidades 
intelectuais 

Protocolo para a atención educativa do alumnado coa síndrome de Down e/ou 
discapacidade intelectual 

Protocolo de Consenso sobre TDAH na Infancia e na Adolescencia nos Ámbitos 
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Educativo e Sanitario 

Protocolo de Urxencias Sanitarias e enfermidade crónica 

Addenda de diabete  

Protocolo de prevención detección e atención educativa domiciliaria no ámbito 
educativo  

Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a 
liberdade de identidade de xénero 

Protocolo de prevención, detección e intervención do risco suicida no ámbito 

educativo  

Protocolo de Protección de datos 

 

12. DIFUSIÓN, SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DAS NOFC 

12.1 PROCEDEMENTOS PARA A DIFUSIÓN DAS NOFC 

Co obxectivo de que todos os membros da Comunidade Educativa coñezan as 
normas de organización, funcionamento e convivencia do centro, as respecten e 

colaboren deste modo na mellora da convivencia no centro, levaranse a cabo as 
seguintes actuacións: 

Presentación das NOFC a todos os sectores da comunidade educativa: sesión de 

Claustro e Consello Escolar. 

Publicación na páxina web do centro. Información ás familias nas sesións de 

acollida. 

 

12.2.PROCEDEMENTOS PARA O SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DAS NOFC 

O seguimento das normas de organización, funcionamento e convivencia do 
centro corresponde fundamentalmente á Comisión de Convivencia e á Xefatura 

de Estudos co asesoramento do Departamento de Orientación, profesorado titor 
e outros membros da comunidade educativa, así como outros profesionais 

relacionados co tema segundo a problemática de que se trate. Así mesmo, os 
profesores implicaranse no desenvolvemento e execución das NOFC. 

Atenderase principalmente aos seguintes aspectos: 

Grao de implantación e nivel de consecución dos obxectivos propostos. 

Actuacións realizadas e grao de participación dos distintos sectores da 

comunidade educativa. 

Formación e asesoramento recibidos nesta  materia  pola  comunidade  
educativa  e recursos utilizados. 

Valoración dos resultados, conclusións, propostas de continuidade e de mellora 
para cursos sucesivos. 

Avaliación do proceso e dos resultados. 

Comprobar e avaliar periodicamente a coherencia entre as NOFC e o Plan de 
Convivencia. 
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Cando sexa necesario, procederase á revisión do documento naqueles aspectos 
que o precisen. Atenderase ás manifestacións e evidencias dos problemas, 
tendo en conta onde, cando e con que frecuencia ocorren, quen son os grupos e 

persoas habitualmente implicadas, en que casos se produce unha resposta 
dalgún tipo por parte do profesorado e con que efectos ou cal é o papel das 

familias. Trátase de centrar a revisión nos feitos concretos, para evitar 
xeneralizacións improcedentes ou explicacións apresuradas acerca dos 
problemas e así mesmo reflectir todas as aportacións que xurdan como 

resultado de presentacións para a mellora da convivencia. 

A comisión de convivencia reunirase tres veces ao ano, é dicir, unha por 

trimestre no curso escolar, e, con carácter especial, en tantas ocasións como 
sexa necesario de para tratar asuntos relativos ás incidencias producidas e os 
resultados logrados en relación coa aplicación das NOFC. 

Na reunión final elaborarase unha memoria na que se notificará os seguintes 
aspectos e que será entregada o consello escolar e o servizo territorial de 

Inspección Educativa: 

Actuacións durante o ano:  

Reunións de carácter interno e asuntos tratados e actividades realizadas. 

incidencias producidas. 

Procedementos de intervención cos comportamentos conflitivos: o conxunto de 

medidas previstas e aplicadas. 

Análise e valoración da situación da convivencia no centro e proposta de 

mellora 

 

13. NORMAS ESPECÍFICAS A SEGUIR MENTRES DURE A EMERXENCIA 

SANITARIA POLA COVID-19 

A pandemia de COVID-19 decretada pola OMS en marzo de 2020 obrigou á 

suspensión da actividade lectiva presencial, non recuperada xa no curso 2019-
2020. A prevención de contaxios desta enfermidade respiratoria inclúe unha 
adecuada hixiene de mans e o mantemento dunha distancia interpersoal que 

dificulte a transmisión aérea de virus, así como o uso de  máscaras de protección 
na parte inferior do rostro.  

No futuro inmediato, e mentres non exista unha vacina para o coronavirus 
causante da enfermidade COVID-19, estas medidas de protección resultan 
imprescindibles para conter a propagación da enfermidade. Será polo tanto de 

aplicación no recinto escolar toda a normativa e/ou recomendación profiláctica 
publicada polos ministerios e consellerías de educación e sanidade.  

En concreto é aplicable o “Protocolo de medidas de prevención na reapertura dos 
centros educativos para a actividade lectiva e académica durante o curso 2019- 
2020”, que figura como anexo na Resolución do 22-05-2020 da Consellería de 

Educación, Universidade e Formación Profesional pola que se reinicia a actividade 
lectiva presencial no curso 2019-2020. 

O centro garantirá a adecuada hixiene e desinfección no centro, así como o 
respecto das distancias de seguridade estipuladas nos postos escolares. Tamén 
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se reforzará a vixilancia nos momentos de lecer e cambios de clase. Porén, non 
sempre se pode garantir estas distancias nos corredores nin nas escaleiras; e 
dentro da aula é posible que algunha persoa, voluntaria ou involuntariamente, 

incumpra a distancia de seguridade. 

Polo tanto, será obrigatorio o uso adecuado de máscara hixiénica en todo o 

recinto escolar. É de especial importancia que ningún membro da comunidade 
educativa asista ao centro se mostra síntomas compatibles coa COVID-19, 
especialmente febre. 

O incumprimento destas e outras normas ditadas polas autoridades sanitarias 
será considerado unha conduta grave contraria ás normas de convivencia. 
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