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1. O CENTRO 
 
 
Datos xerais 

 
O IES As Mariñas é un centro público que iniciou a súa actividade no curso 1977-78. O 

Alumnado que cursa no noso Centro procede das poboacións periféricas, e nunha gran 
parte de fóra do Concello, desprazándose dende lugares situados a máis de 35 km. Unha 
parte de alumnos e alumnas que cursan bacharelato no centro continúan os seus estudos 
no IES As Mariñas, nos ciclos formativos, principalmente o de Administración e finanzas, 
Electricidade ou Automoción. Por outra parte, un número importante deste alumnado 
manifesta interese en seguir estudos universitarios en carreiras para as que teñen acceso 
directo. 

O Alumnado que cursa bacharelato procede en gran número do CEIP de Oza, CEIP de 
Cesuras e CEIP de Aranga. Este ano segue aumentando a demanda de alumnos e alumnas 
da contorna do centro que veñen facer aquí os estudos de bacharelato procedentes de 
distintos centros nos que fixeron a ESO oubacharelato. 

 
 
Datos de contacto 

 
 

IES AS MARIÑAS 
Avda. Da 
Coruña nº6 
15300 
BETANZOS 
Tlf. 881 880 254 / Fax. 881 880274 
ies.asmarinas@edu.xunta.eshttp://www.edu.xunta.gal/centros/iesas
marinas.netCOORDENADAS 43.283636,-8.215921 
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O centro sitúase no barrio da Magdalena de Betanzos, moi próximo ao núcleo urbano. Conta 
con dous accesos, un para os coches e outro para os peóns e cun aparcadoiro amplo para uso 
tanto do profesorado como do alumnado.  

 
Horarios e servizos do centro 

 

De luns a venres o centro abre ás 8:00 e pecha ao mediodía ás 14:30; pola tarde, abre ás 
16:00 as súas portas ata as 22:30 (agás o venres que pecha ás 20:00). 

 
 
Horario lectivo 

 
O Instituto imparte docencia pola mañá de luns a venres dende as 08:45 h. ata as 14:15 h., 

cun recreo de ESO de 11:15 h. a 11:45 h. e outro diferente de Bacharelato de 12:05 a 12:35 h. Pola 
tarde en réxime de adultos a docencia comeza de luns a venres ás 17:00 h. ata as 22:30 h. e un 
recreo de 20:00 h. ata as 20:15 h. 

 
Todos os grupos do réxime ordinario teñen adicionalmente un período lectivo pola tarde que 

se distribúe da seguinte maneira: 
 

Horario de ESO 
 

O primeiro ciclo da ESO acoden a clase os martes pola tarde, de 16:20 a 18:00, mentres 
que o segundo ciclo está todos os xoves. 

 
Horario de Bacharelato 

 
O horario vespertino de 1º de Bacharelato é os martes de 16.20 h. a 18.00 h., mentres que 

o de 2º de Bacharelato xoves tamén de 16:20 a 18:00h. 
 
Horario dos Ciclos Formativos 

 
Os ciclos de Formación Profesional reparten o seu horario de tarde en dous días cada 

semana entre luns, martes ou xoves, dependendo de cada ciclo, en horario de 16:20 a 18:50. 
 
 

HORARIO ESO ESO BACHARELATO CICLOS HORARIO BAC-CICLOS 

8:45-9:35 
 

Aulas  
Aulas 

Aulas 

8:45-9:35 
9:35-10:25 9:35-10:25 
10:25-11:15 10:25-11:15 
11:15-11:45 Lecer 11:15-12:05 
11:45-12:35 

 
Aulas 

Lecer Lecer 12:05-12:35 
12:35-13:25 

Aulas Aulas 
12:35-13:25 

13:25-14:15 13:25-14:15 
ALMORZO 

16:20-17:10 
Aulas Aulas  

Aulas 

16:20-17:10 
17:10-18:00 17:10-18:00 
18:00.18:50   18:00.18:50 
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Horario e condicións da dispoñibilidade dos servizos e instalacións do centro. 
 

 O servizo da biblioteca será atendido sempre que haxa dispoñibilidade horaria 
do profesorado, aínda que entre as 11.15h. ata as 12:35h de luns a venres 
haberá docentes presentes. Para estudo, a biblioteca abre a partir das 8:45 
horas. Durante todos os recreos da mañá, hai profesorado encargado de 
facilitar o préstamo domiciliario de libros de lectura. 

 O servizo de cafetería permanece aberto dende as 08:45 h. ata as 14:15 h. e 
de 16:20 ata as 20:30h. 

 Os servizos e instalacións do IES As Mariñas usaranse seguindo as 
instrucións do equipo directivo,aprobadas en Consello Escolar, e sempre tendo 
en conta as indicacións establecidas nas Normas de Organización e 
Funcionamento do Centro (NOF). 

 
Horario de verán 

 
O centro permanecerá aberto en horario de mañá de 9:00h a 14:00h do 1 de xullo ao 

31 de xullo e de 10:00 a 13:00en agosto (agás na semana grande das festas de Betanzos 
que permanece pechado). 

 
Organización de servizos complementarios 

 
 No IES AS MARIÑAS dispoñemos de servizos complementarios como: 
 

 Transporte escolar   
 Comedor escolar  

 
 Para o alumnado que non ten facilidade para os desprazamentos dende a casa ó 
Centro educativo, e tamén para o alumnado que non poida ir comer á casa e volver ó Instituto. 
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Equipamento do centro 
 

O IES As Mariñas conta con 45Aulas ( 16 Ed:A; 13 Ed:B; 4 Ed:C; 10 Ed:D; 2 Ed: E), 2 
Laboratorios (Ed: A) e12 talleres(4 Ed:C; 6 Ed:D; 2 Ed:E) con capacidade para os  máis de 700 
alumnas e alumnos. Todas as aulas dedicadas as distintas ensinanzas impartidas no centro 
contan con canón de vídeo e taboleiro electrónico (ESO, Bacharelato, Ciclos Formativos) 

Salón de actos, con capacidade para máis 200 persoas, e que conta con cadea musical, 
vídeo, proxector LCD, ordenador con conexión a internet, … 

Unha biblioteca con mesas de traballo común, mesas de traballo individual e 4 postos con 
ordenadores con acceso a internet. 

 1 Ximnasio 
 1Pavillón polideportivo  
 2Pistas polideportivas exteriores 
 Salas para os departamentos didácticos  
 1Sala de titorías 
 1 Sala para o profesorado 
 1 Despacho para o departamento de orientación  
 1 Sala de usos múltiples anexa á cafetería. 
 Despachos para o equipo directivo e secretaría  
 Conserxería 
 Cafetería 

 
Todas as Aulas, Salas e Despachos do IES AS MARIÑAS dispoñen de conexión a internet 

e, como mínimo, dun ordenador para o profesorado. 
 

Solicitude de espazos 
 

Cando se necesite un espazo común para unha actividade extraordinaria como poden 
ser: o salón de actos, biblioteca, sala de usos múltiples, e outras dependencias que non teñan un 
uso predeterminado, o alumnado que o precise, deberá poñerse en contacto coa dirección e 
solicitará este espazo. Os membros do equipo confirmaranlle a asignación do espazo e mais o 
horario. 

 
 

Alumnado (datos aproximados) 

O número total de alumnos/as no curso 2021-2022oscilaentre 650 e 700. 
 

Por xénero: 
 

 No centro o 54.5% é alumnado masculino e o 45.5 restante é feminino.  
 No Bacharelato predomina lixeiramente o alumnado feminino, en ESO o masculino.  
 Na familia de Administración predomina o alumnado feminino claramente, mentres 

que nas familias de Automoción e Electricidade é o alumnado masculino o 
maioritario. 

 
Por tipo de estudos: 

 
 12.40 % cursa estudios da familia Administrativa. 
 18.89 % cursa estudios da familia de Automoción. 
    5.97%  cursa estudios da familia de Electricidade. 
 62.79% Bacharelato diurno e nocturno, ESO eESA. 
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Oferta Educativa 
 

O número de grupos é de 34. 
 

ESO E BACHARELATO 
 
 

1º ESO 2 grupos 

2º ESO 2 grupos 

3º ESO 2 grupos 

4º ESO 2 grupos 

1º BAC C 1 grupo 

1º BAC H 1 grupo 

2º BAC H 1 grupo 

2º BAC C 1 grupo 

ESA 1-2 1 grupo 

ESA 3-4 2 grupos 

BAC Adultos 2 grupos 

 

CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
 

FPB Servizos Administrativos 1º e 2º 

Xestión Administrativa 
 

1º e 2º 

Administración e Finanzas 1º e 2º 

Instalacións electrotécnicas e mecánicas 1º e 2º 

Sistemas electrotécnicos e automatiz 
. 1º e 2º 

FPB Mantemento de Vehículos 1º e 2º 

Electromecánica deVehículos 1º e 2º 

Automoción 1º e 2º 
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Javier Illanes 
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Secretario 
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Claustro 

 
O claustro do IES As Mariñas conta, durante este curso, con 71 membros. 

 
RELACIÓN XEFES DE DEPARTAMENTO 

CURSO 2021 - 2022 

MATERIA XEFE/XEFA 

Departamento de Administración e Xestión:  Ana Mª Villaverde Veiras 

Departamento de Automoción:  José Manuel Pico Rodríguez 

Departamento de Bioloxía:Regina F. Ramil Blanco 

Departamento de Debuxo:  David Alonso Cal Vázquez 

Departamento de Economía:  Amalia Vázquez Vázquez 

Departamento de Educación física: Francisco Javier López Costoya 

Departamento de Electricidade:Carolina Fuentes Prado 

Departamento de Filosofía: Francisco Javier Miranda Garrote 

Departamento de Xeografía e Historia:  Emilia Rodríguez Eirís 

Departamento de Física e química:  Ana I. Méndez Vidal 

Departamento de Fol:  María Jesús Parente Bermúdez 

Departamento de Francés:  María Carmen Luna Fernández 

Departamento de Grego:  Joaquina Pérez Alonso 

Departamento de Inglés:  EvaMesejo Nogueira 

Departamento de Latín:  Hortensia Blanco Socas 

Departamento de Lingua cast. e literatura:  Ana María Chas Couto 

Departamento de Lingua e lit.galega:  Amelia Sánchez Pérez 

Departamento de Matemáticas:  José Ricardo López Saavedra 

Departamento de Música:  Martín Criado Rodríguez 

Departamento de Orientación:  Sandra María DansLagoa 

Departamento de Relixión católica:  Cristina García Flórez 
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Departamento de Tecnoloxía:  PabloMaceira Fernández 

Coordinador Abalar:  Jesús Benjamín Peteiro Roca 

Coordinación da Biblioteca:  Lucía Vidal Seoane 

Coordinador EDIXGAL:  Antonio Anca Pena 

Coordinación EDNL:  Ana Belén Ambroa Roca 

Coordinación da FCT:  LuisPurriños Pena 

Responsable  de Programas Internacionais:  Ana Mª Villaverde Veiras 

Coordinación Sección bilingüe:  Vanesa Vázquez Novo 

Coordinador TIC:  Miguel Folgar Fraga 
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RELACIÓN DE TITORES CURSO 2021– 2022 

GRUPO N° ALUM. TITOR AULA 

1° ESO A 28 ElenaMuinelo Paz 14 
1° ESO B 28 Lucía Carro Moreira 15 
2° ESO A 30 Bárbara Faraldo Varela 16 
2° ESO B 30 Paz Fernández García 17 
3° ESO A 27 Regina Ramil Blanco 03 
3° ESO B 27 Marta Tasende Criado 04 
4° ESO A 25 Francisco JoséOrgeVentín 05 
4° ESO B 24     ÁngelaMartínez Fachal 10 
1° BAC H         31 JuanSeijas Millares 33 
1° BAC C 33 Ana Belén Ambroa Roca 31 
2° BAC H 28 Javier Miranda Garrote 29 

  2° BAC C 33 YolandaDiosBlanco 28 
1° BAC (A) 7 Eva Mesejo Nogueira 16 
2° BAC(A) 42 Ricardo López Saavedra 17 

1° ADMINIST. E 30 Juan Rodríguez Barreiro A22B 
2° ADMINIST. E FINANZAS 28+7 Ana Villaverde Veiras 24 

1° XESTIÓN ADMINIST. 15 Visitación AbelendaEsmorís     26 
2° XESTIÓN ADMINIST. 24+3 Alexandra Mosteiro Núñez A22A 

1° FP BÁSICA SER. ADM.  Liliana Rodríguez Díaz 39 
2° FP BÁSICA SER. ADM. 9+1 María Ángeles Calaza 40 

1° AUTOMOCIÓN 20 Miguel Vilela González TMC 
2° AUTOMOCIÓN 17+2 Manuel Fuentes Rebón TM3 

1° ELECTROMECÁNICA 20 José M. Pico Rodríguez TME 
2° ELECTROMECÁNICA 15 LuisJosé Fernández Carnero TM1 
1° FP BÁSICA MANT. DE  JuanAsensioGoicoechea AT4 
2° FP BÁSICA MANT. DE 7+6 Enrique Méndez    44 

1° INST. ELÉCT. E AUTOM. 12 Tomás De la FuenteMaganto     43 
2° INST. ELÉCT. E AUTOM. 12+6 Carolina Fuentes Prado AT1 

1° SIST. ELECTR. E AUTOM. 11 Miguel García Varela TE1 
2° SIST. ELECT. E AUTOM. 6+1 Jesús B.Peteiro Roca AT2 

ESA. 1-2 2 Emilia López González    06 
ESA 3-4 A 9 Ana Chas Couto     04 
ESA 3-4 B 3 José Manuel Rey     10 

FCT         Luís Purriños Pena  

 (26)   
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2. CURSO 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 
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Calendario e datas de avaliación  
 

 Comenzo  do curso o 15 de setembro de 2021. 

ESO Y 1º BACHARELATO 

AVALIACIÓN INICIAL  ESO 18 a 20 de Outubro. 
1ª AVALIACIÓN 16 ao 21 Decembro. 
2ª AVALIACIÓN 14 Marzo ao 18 de Marzo. 
3ª AVALIACIÓN / FINAL 6-8 Xuño 
EXTRAORDINARIA 22 ao 24 de Xuño. 

 

2º BACHARELATO 

1ª AVALIACIÓN 1 DECEMBRO 
2ª AVALIACIÓN 25 FEBREIRO 
3ª AVALIACIÓN / FINAL 23 de Maio segundo CiUG 
FINAL EXTRAORDINARIA 20 de Xuño segundo CiUG 

 
ABAU Ordinaria 2022 xxx Xuño 
ABAU Extraordinaria 2022 xxx Xullo 
ESA 

Módulos 1/3 Primeiraavaliación 26 Novembro. 
Módulos 1/3 Final 2 Febreiro. 
Módulos 1/3 Final Extraordinaria 20 de Maio. 
Módulos 2/4 Primeiraavaliación 20 de Abril. 
Módulos 2/4 Final 22 ao 24 de Xuño. 

 

CICLOS MEDIOS E SUPERIORES 

1ER CURSO 

1ª AVALIACIÓN 16 ao 21 Decembro. 
2ª AVALIACIÓN 14 Marzo ao 18 de Marzo. 
3ª AVALIACIÓN 6-8 Xuño 
AVALIACIÓN/FINAL 22 ao 24 de Xuño. 

*Orde 12/07/2011. Art 29.2. Avaliación de ciclos. 
2º CURSO 

1ª AVALIACIÓN 16 ao 21 Decembro. 
2ª AVALIACIÓN previa FCT 14 Marzo ao 18 de Marzo. 
FCTs 4 de abril ao 17 de Xuño. 

(+Tarefas de recuperación para alumnos con módulos 
pendentes) 

3ª AVALIACIÓN/FINAL 22 ao 24 de Xuño. 
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FP Básica 

1ER CURSO 

1ª AVALIACIÓN 16 ao 21 Decembro. 
2ª AVALIACIÓN 14 Marzo ao 18 de Marzo. 
3ª AVALIACIÓN/FINAL 6-8 Xuño 
EXTRAORDINARIA 22 ao 24 de Xuño. 

*Orde 12/07/2011. Art 29.2. Avaliación de ciclos. 
2º CURSO 

1ª AVALIACIÓN 16 ao 21 Decembro. 
2ª AVALIACIÓN previa FCT 1 de Abril 
FCTs 19 de Abril ao 15 de Xuño. 

(+Tarefas de recuperación para alumnos con módulos 
pendentes) 

3ª  AVALIACIÓN/FINAL 22 ao 24 de Xuño. 
 

 

EXÁMENES PENDENTES 

ESO ANTES DO 1 DE XUÑO 
2º BACHARELATO ANTES DO 1 DE MAIO 
2º CICLOS ANTES DO 1 DE MARZO e  última semana do curso 

 

 Remate do curso o 22 de xuño de 2022. 

 

 

PERÍODOS DE VACACIÓNS 

NADAL  22 Decembroao 7 Xaneiro ambos incluídos 
ENTROIDO 28 Febreiro, 1 e 2 de Marzo 
SEMANA SANTA 11 de Abril ao 18 de Abril 
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Dereitos e deberes do alumnado 

 
Dereitos do alumnado 

Todooalumnadoteráosmesmosdereitosedeberesbásicossenmáisdistinciónsqueasderivadas 

da súa idade e das ensinanzas cursadas. Así mesmo teñen o dereito e o deber de coñecer a 

Constitución Española e o Estatuto de Autonomía, coa finalidade de formarse nos valores e 

principios recoñecidosneles. 

OsdereitosedeberesveñenfixadosaoamparodeRealDecretopoloqueseregulanosdereitose 

deberes do alumnado e as normas de convivencia e na Lei 4/2011 de convivencia e participación 

da comunidade educativa o seu exercicio realizarase no marco dos fins atribuídos á actividade 

educativa pola Lei Orgánica daEducación. 

Recoñécenselle ao alumnado os seguintes dereitos básicos de convivencia escolar, sen 

prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación: 

a) Arecibirunhaformaciónintegraleco-educativaquecontribúaaoplenodesenvolvementodasúa 

personalidade nun ambiente educativo de convivencia, liberdade e respectomutuo. 

b) A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidadepersoais. 
 

c) Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular contra as situacións de 

acoso escolar. 

d) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración 

educativa, nos termos previstos no título IV da Lei 4/2011 de Convivencia e participación da 

comunidadeeducativa. 

e) A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica de conflitos e, en 

xeral, a participar na toma de decisións do centro en materia deconvivencia. 

 
Deberes do alumnado 

O deber máis importante do alumnado é aproveitar positivamente o posto escolar que a 

sociedade pon a súa disposición. Por isto, o interese, esforzo e a asistencia á clase é a 

consecuencia do dereito fundamental á educación e polo tanto o deber básico do alumnado. 

Os deberes do alumnado son os derivados do cumprimento das normas de convivencia do 

centro e concrétanse nas seguintes obrigas: 

 
 
 

1 Art 9. Das Normas de Organización e Funcionamento 
2 Art 10. Das Normas de Organización e Funcionamento 
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Son deberes básicos de convivencia do alumnado: 

 
a) 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 áeducación. 

b) Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no exercicio das súas 

competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa docentro. 

c) Respectaraliberdadedeconciencia,asconvicciónsrelixiosasemorais,aigualdadededereitos entre 

mulleres e homes e a dignidade, integridade e intimidade dos restantes membros da 

comunidadeeducativa. 

d) Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centrodocente. 
 

e) Conservar e facer un bo uso das instalacións e dos materiais docentro. 
 

f) Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte a convivencia dos seus 

respectivos centrosdocentes. 

g) Seguir as directrices do profesorado respecto da súa educación eaprendizaxe. 
 

h) Asistir a clase con puntualidade e co materialpreciso. 

 
Normas de convivencia 

 
1. Todo o alumnado terá os mesmos dereitos e deberes básicos sen máis distincións que as 

derivadas da súa idade e das ensinanzascursadas. 

2. Os dereitos e deberes veñen fixados ó amparo de Real Decreto polo que se regulan os dereitos 

e deberes do alumnado e as normas de convivencia e da Lei 4/2011 de convivencia e participación 

da comunidade educativa e o seu exercicio realizarase no marco dos fins atribuídos á actividade 

educativa pola Lei Orgánica daEducación. 

3. Os incumprimentos das normas de convivencia do Centro, é dicir, o non cumprimento dos seus 

deberesporpartedoalumnado,valoraransetendoencontaasúasituaciónasí,comoascondicións 

persoais. As correccións terán un carácter educativo erecuperador. 

4. Oalumnadoestáobrigadoarepararosdanosquecause,individualoucolectivamente,deforma 

intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os 

equipos informáticos e o software, e aos bens doutros membros da comunidade educativa, ou a 

facerse cargo do custo económico da súa reparación. Así mesmo, está obrigado a restituír o 

subtraído ou, se non for posible, a indemnizar o seu valor. As nais e pais ou as titoras/es serán 

responsables civís nos termos previstos pola lexislaciónvixente. 
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5. Candoseincorraencondutastipificadascomoagresiónfísicaoumoral, deberaserepararodano 

moral causado mediante a presentación de escusas e o recoñecemento da responsabilidade dos 

actos, ben en público ou en privado, segundo corresponda pola natureza dos feitos e de acordo co 

que, de ser o caso, determine a resolución que impoña a corrección da conduta. 

6. As medidas disciplinarias que correspondan ao alumnado serán impostas polo Director, en 

cumprimento da normativa vixente, sen prexuízo das competencias do ConselloEscolar. 

7. Respectaranse as normas de funcionamento recollidas nestasNormas. 
 

8. O alumnado debe respectar o exercicio do dereito ao estudo dos seus compañeiros e 

compañeiras. 

9. O alumnado debe seguir as orientacións do profesorado respecto da súaaprendizaxe. 
 

10. Manterán desconectados os móbiles ou calquera tipo de aparello electrónico durante as 

respectivasxornadaslectivas.Sópoderánfacerusodestesnosperíodosderecreo.Ousoindebido destes 

(fotos, gravacións, etc) será considerado falta grave ou moigrave. 

 

Asistencia á clase e control de faltas 

 
1. A asistencia ás clases é obrigatoria. Tamén será obrigatoria a asistencia a actividades 

complementarias que se realicen no centro, ou fóra do centro, aprobadas polo ConselloEscolar. 

2. O profesorado fará uso da aplicación informática XADE para o control de faltas diario. Tódalas 

faltas de asistencia (xustificadas ou non), comunicaranse por correo ós pais/nais cunha 

periodicidadedemáximade15días,quedeberán devolverá comunicaciónaotitor/aunhavezasinada na 

maior brevidadeposible. 

O titor/a tamén comunicará aos pais/nais/titores que teñen ao seu dispor no espazo ABALAR unha 

serie de accións que lle achegarán a vida académica do seu fillo/a: subscribirse á publicación das 

notas e faltas de asistencia e ás incidencias individuais e avisos máis importantes, xustificar as 

faltas de asistencia en liña, concertar citas co titor/a, etc. 

3. Para as faltas de asistencia seguirase o procedemento sancionador establecido neste 

Regulamento de RéximeInterno (NOF). 

4. As ausencias reiteradas sen xustificar serán comunicadas telefonicamente cantoantes. 
 

5. Aacumulacióndefaltassenxustificarpodechegaraconstituírfaltagraveconaperturaautomática de 

proceso sancionador, incluíndo a perda do dereito á avaliacióncontinua. 
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Atrasos: É necesario concienciar ao alumnado da importancia da puntualidade nas actividades 

lectivas. Os atrasos reiterados serán sancionados, de tal xeito que dous atrasos poderán ser 

considerados como unha falta deasistencia. 

6. O alumnado repetidor de 2º de Bacharelato que decidise matricularse de todas as materias de 

2º,logodasolicitudeáDireccióndoCentro,coafinalidadedemellorarassúascualificacións,tena obriga 

ineludible de cumprir satisfactoriamente as actividades lectivascorrespondentes.. 

 

Limpeza e conservación do material 

 
1. Cadagrupoéresponsabledasúaaula.Osestragosintencionadosouprovocadospor neglixencia 

seráncusteadospolosautores,se se coñecen.Encasocontrario,seráogruporesponsabledaaula e do 

seu material o que se fará cargo da reparación económica de forma solidaria econxunta. 

2. Oalumnadotenaobrigaderespectaromaterialdocentroeresponsabilizarse del.Nomomento en que, 

voluntaria ou involuntariamente, se produza un desperfecto, este debe ser comunicado 

inmediatamente á Xefatura de Estudos, ou, na súa ausencia, ao cargo directivo degarda. 

3. Tódolos 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 einstalacións. 

 

Actitude na clase e nos corredores 

 
1. O respecto debe ser a norma que regule tódalas relacións entre os membros da comunidade 

educativa. 

2. O alumnado debe asistir ás clases co material necesario para realizar as súastarefas. 
 

3. O alumnado deberá gardar compostura na clase e, ao saír, deixar as mesas e cadeiras 

debidamenteordenadas. 

4. Deberán tanto entrar como saír do edificio de forma ordenada, sen deterse nos corredores e 

escaleiras. 

 

Emprego da rede informática e de internet 

1. Os integrantes da comunidade escolar manexarán o material informático coa debida 

dilixencia para transmitilo en bo estado de funcionamento aos futuros usuarios e ás futuras 

usuarias.Oalumnadocomunicaráasincidenciasáprofesoraouaoprofesorquelleimparte 

docencia ou fai garda no local que utiliza ou ben ao delegado ou delegada de grupo que 

farán uso do sistema de comunicación de incidencias URL: 

http://incidencias.fontes.ga/otrs/customer.pl(este enlace está na web do centro e só 
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funciona na nosaintranet). 

2. AintranetdoIESAs MariñaseaInternet utilizaransepolacomunidadeescolarunicamente con 

fins educativos e tamén de xestión administrativa. Tódolos membros da comunidade 

escolar farán un uso responsable dasmesmas. 

3. A información que se almacene nas unidades do sistema por parte dos usuarios e das 

usuarias será a imprescindible para o seu emprego docente, discente e administrativo, non 

estando permitido, e sendo sancionable, almacenar información que non se ateña a esas 

finalidades. Non se poderán protexer os ficheiros con contrasinais de acceso, nin ocultalos, 

nin encriptalos. Os administradores e administradoras da rede poderán eliminar estes 

arquivos sen previoaviso. 

4. As usuarias e os usuarios deben actualizar con frecuencia os arquivos almacenados nas 

unidades de rede, borrando os superfluos a fin de ocupar o mínimo espazo posible. Os 

administradores e as administradoras da rede poderán suprimir os ficheiros do alumnado 

que non teñan uso educativo. Tamén poderán baleirar periodicamente, previo aviso, as 

carpetas de rede dos usuarios e das usuarias para garantir un uso equitativo da limitada 

capacidade dos soportes, así como establecer cotas máximas dealmacenamento. 

5. As carpetas do alumnado son accesibles para o profesorado que velará que o seu contido 

se corresponda cos obxectivospedagóxicas. 

6. Están prohibidas, e son sancionables, as descargas de arquivos que non teñan finalidade 

educativa; non se permiten as descargas a través de redes P2P. Os integrantes da 

comunidade escolar, sinaladamente o profesorado, deben racionalizar os procesos de 

descarga, evitando múltiples descargas coincidentes para preservar o ancho de banda da 

rede. 

7. Unicamente se poderán utilizar as aplicacións informáticas que o equipo administrador da 

rede instale nos equipos. Será sancionable a utilización de calquera outro software. O 

acceso a páxinas web polo alumnado ven condicionado pola utilidade na súa formación. O 

alumnado só visitará as que permita o profesorado que o atende. Está prohibido, salvo a 

tutelaexpresaepresencialdoprofesoradoesemprebaixoasúaresponsabilidade,oacceso a 

webs con contidos xenófobos, racistas, sexistas, violentos, pornográficos ou que atenten 

contraosdereitoshumanos;asdedrogasilegais;as  dehackers;asdecrackers;asdexogos en 

liña; as de xogos; as de redes sociais; as de chats; as de descargas ilegais; as de compras 

en liña, etc. Está prohibido o acceso de menores a páxinas que lles prohíban 

expresamente a entrada sen a autorización dos pais, nais, titoras ou titores. Son 

sancionables as condutas que se opoñan ao establecido nesteparágrafo. 

8. Forma parte do labor educativo do profesorado fomentar que o alumnado utilice 

adecuadamente os recursos da rede e da Internet, principalmente cando estea a cargo dun 
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grupo de alumnos e/ou alumnas, ben en clase ou en labores de garda. Para iso observará 

a súa actividade de xeito directo ou empregando software de supervisión/xestión deaulas. 

9. Nasaladecomputadoresdabibliotecaéobrigatorioparatódolosusuariosetódalasusuarias 

rexistrarse antes de utilizar os equipos, aportando o carné escolar, nas follas 

habilitadasaoefecto. Cando remate a sesión debe comunicalo á profesora ou profesor de 

garda. A inclusión de datos falsos será sancionada. 

10. Seránfaltasmoigraves:oaccesoacarpetaseficheirosdeusoexclusivodoutrosmembros da 

comunidade escolar, sen o seu consentimento expreso; o intento de ou a 

propagaciónintencionadademalwaretalcomovirus,vermes,troianos,softwareespíaoucalquera

outro malicioso ou indesexable; o intento de ou a obtención por técnicas de 

hackers,decrackers 

ououtrosmétodosdoscontrasinaisdosusuariosedasusuariasdarede,daInternetoudas 

websdoInstituto,asícomaainterceptacióndosfluxosdeinformaciónnaredeconcalquera 

finalidade; os intentos de ou ataques contra os servidores da rede e as webs do Instituto e 

demais accións que pretendan obstaculizar o seu normal funcionamento ou volver lento o 

acceso aos servizos quefornecen. 

 

3. INFORMACIÓN ACADÉMICA DEINTERESE 

Para o alumnado de bacharelato 
 
Permanencia 
O alumnado poderá permanecer cursando bacharelato no réxime ordinario, durante catro anos. O 

alumnado poderán repetir cada un dos cursos de bacharelato unha soa vez como máximo, aínda 

queexcepcionalmentepoderánrepetirundoscursosunhasegundavez,logoduninformefavorable do 

equipodocente. 

 

Promoción 
Os alumnos e as alumnas terán promoción de primeiro a segundo de bacharelato cando teñan 

superadas todas as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias, como 

máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso das materias pendentes. 

 

Repetición de 2º 
Os alumnos e as alumnas que ao termo do segundo curso tivesen avaliación negativa nalgunhas 

materias poderán matricularse delas sen necesidade de cursar de novo as materias superadas, ou 

optar por repetir o curso completo. 
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Titulación 
Para obter o título de bacharel será necesaria a superación de todas as materias de 1º e 2º curso. 

 
Cambio de modalidade 
O alumnado poderá solicitar á dirección do centro o cambio de modalidade en calquera dos dous 

cursos de bacharelato. con carácter xeral, dita solicitude efectuarase durante os dous primeiros 

meses do primeiro curso e antes do comezo das actividades lectivas do segundo curso. 

 
Anulación da matricula 

O alumnado poderá solicitar a anulación de matrícula á dirección do centro, antes do 30 de abril. 

 
Reclamacións 

1º de Bacharelato 
 

O prazo para presentar unha reclamación por escrito contra as cualificacións finais é de dous 
 
 
 
 

3 DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da Educación secundaria obrigatoria e do bacha- 

relato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

días lectivos.4 

 
2º de Bacharelato 

 
O prazo para presentar unha reclamación contra as cualificacións final ordinaria ou 

extraordinaria é de dous días5. En cada curso haberá un calendario específico cos prazos do 

procedemento de reclamación que estarán a disposición do alumnado a través das titorías e/ou 

departamento de orientación. 

 

Para o alumnado de FP6 
 

Convocatorias 

Oalumnadopoderáseravaliadodunmesmomóduloprofesionalunmáximodecatroconvocatorias, 

conindependenciadoréximeoudamodalidadequesecurse,agásnocasodomóduloprofesional de 

formación en centros de traballo, que será dedúas. 

 
 
 
 
 

Validacións e exencións 
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Requisitos 
 

Assolicitudesdevalidacióndeestudoscursados,ouporacreditacióndeunidadesdecompetencia, con 

módulos profesionais dos ciclos formativos, requiren a matriculación previa do alumnado para 

continuar estudos nun centro docente autorizado para impartir estasensinanzas. 

Asolicitudedevalidacióndemódulosprofesionaisformalizarasenomodelodeinstanciaestablecido para 

tal efecto no anexo XIV da Orde de 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a 

avaliación e a acreditación do alumnado das ensinanzas de Formación Profesional Inicial, e 

xuntaráselle unha fotocopia compulsada do DNI do alumno ou a alumna, e da certificación 

académica oficial dos estudos cursados ou, se for o caso, do certificado de profesionalidade 

elaborado a partir do Catálogo nacional de cualificacións profesionais ou da acreditación parcial 

de unidades de competencia. A presentación da fotocopia do DNI ou NIE non será necesaria en 

caso de que a persoa solicitante autorice a consulta de datos no Sistema de Verificación de Datos 

de Identidade do Ministerio daPresidencia. 

 
 

4 Orde do 28 de agosto de 1995 que regula o procedemento para garantir o dereito a unha avaliación obxectiva en ESO 

e bacharelato. 
5 Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualifica- 

cións outorgadas no segundo curso do bacharelato establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 
6ORDEde12dexullode2011polaseregulanodesenvolvemento,aavaliacióneaacreditaciónacadémicadoalumnado das 

ensinanzas de Formación ProfesionalInicial 
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O alumnado que estea pendente de validación nalgún módulo profesional deberá asistir ás 

clases ata a presentación da resolución favorable desta. 

Non terán validez as resolucións de validación para o alumnado procedente de renuncia ou que 

causase baixa no curso académico de presentación da solicitude de validación. 

Os departamentos de orientación dos centros informarán e asesorarán o alumnado sobre o 

procedemento de validacións e exencións, de forma específica, durante o período de matrícula e o 

inicio de curso. 

Prazos 
 

As solicitudes de validación presentaranse perante a dirección do centro educativo dentro dos 

primeiros vinte días contados desde o comezo das clases. 

Antes do día 5 de decembro de cada ano, a dirección do centro público deberá resolver as 

solicitudes de validacións. 

 
Baixa de oficio 

Motivos 

Logodeiniciadasasactividadeslectivas,ocentrorealizaráabaixadeoficiodamatrículacandoun 

alumnoouunhaalumnanonasistaninxustificadamenteáclaseduranteorestodocursoacadémico de 

xeito continuado por un período superior a 15 días lectivos ou, de xeito descontinuo, por un 

período superior a 25 díaslectivos. 

Procedemento 

Para tales efectos e con carácter previo, o centro enviará un apercibimento ao alumnado que 

acumuleunnúmerodefaltasdeasistenciainxustificadassuperiora10díaslectivos.Nelindicarase a 

obriga de asistencia e que se procederá á súa baixa de matrícula en caso de que as súas faltas 

inxustificadas de asistencia representen 15 días lectivos consecutivos ou 25 días lectivos 

descontinuos.Encasodequeseproduzaabaixa,nasecretaríadocentrodeberáquedarconstancia do 

apercibimento e da comunicación dabaixa. 

Contra a resolución da baixa de oficio da matrícula, a persoa solicitante poderá presentar recurso 

dealzadaperanteoxefeouaxefaterritorialnoprazomáximodunmesapartirdasúanotificación. A 

devandita resolución esgotará a víaadministrativa. 

Outras consideracións 

A baixa de oficio suporá a perda da condición de alumno ou de alumna do ciclo formativo, e a 

correspondente convocatoria computarase como xa consumida. A reincorporación ás mesmas 

ensinanzas requirirá someterse a un novo proceso de admisión. 

Para o alumnado matriculado logo de iniciadas as actividades lectivas non se Terán en 
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consideración os días previos á formalización da matrícula. 
 

Mais información 
 

ORDEdo12dexullode2011polaqueseregulanodesenvolvemento,aavaliacióneaacreditación académica 

do alumnado das ensinanzas de formación profesionalinicial. 

RESOLUCIÓNdo3deagostode2017,daDirecciónXeraldeEducación,FormaciónProfesionale Innovación 

Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación 

profesional do sistema educativo no curso2017/18. 

 
Traslado de matrícula 

Motivos 
 

Unicamente procederá a admisión de solicitudes de traslado de matrícula nos seguintes casos, que se 

deberán acreditar documentalmente: 

 Doenza grave de carácter físico ou psíquico, tanto do alumno ou da alumna como de 

familiares ata o primeiro grao de consanguinidade ouafinidade.

 Incorporación a un posto de traballo mediante un contrato de duración superior a dous meses, 

que impida cursar de xeito presencial os estudos no centro onde se esteamatriculado.

 Cambioderesidenciaadiferentelocalidadedopai,danaioudapersoaqueexerzaatitoría 

legal,conquenconvivaapersoasolicitante,oudointeresadonocasodesermaiordeidade.

Procedemento 
 

O alumno ou a alumna presentarán a solicitude de traslado no centro onde soliciten ser admitidos, e 

indicarán documentalmente as causas que xustifican a súa petición. 

Outras consideracións 
 

Con carácter xeral, non se admitirá traslado ningún durante o período oficial de matriculación. 
 

Nonprocederáenningúncasoaautorizacióndetrasladodematrículacandooalumnoouaalumna perdesen, 

no centro de orixe, o dereito á avaliacióncontinua. 

O procedemento de traslado de matrícula non lle será de aplicación ao alumnado procedente de 

renuncia ou que causase baixa no ciclo formativo. En caso de querer continuar os seus estudos, 

deberá someterse a un novo proceso de admisión no curso académico seguinte. 

Non se tramitarán solicitudes de traslado de matrícula, con carácter xeral, no derradeiro mes do 

curso, nin no derradeiro mes anterior ao inicio do período ordinario de realización do módulo de FCT, 

durante o segundo curso do ciclo formativo no réxime ordinario. 

Unicamente se permitirán traslados de matrícula dentro do mesmo réxime, ou do réximeordinario 
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ao réxime para as persoasadultas. 

 
Cualificacións e notafinal 

A cualificación dos módulos profesionais, agás o de formación en centros de traballo (FCT), será 

numérica, entre un e dez, sen decimais. A superación do ciclo formativo requirirá a avaliación positiva 

en todos os módulos profesionais que o compoñen. Consideraranse positivas as puntuacións iguais 

ou superiores a cinco puntos. A cualificación do módulo de FCT será en termos de «apto» ou «apta», 

ou «non apto» ou «non apta». A nota final do ciclo formativo será a media aritmética das 

cualificacións numéricas obtida en cada un dos módulos, expresada con dous decimais. Os módulos 

validados ou exentos non computan para o cálculo da cualificación final do ciclo. 

 
Reclamacións7 

Os alumnos e as alumnas, no caso de seren maiores de idade, ou os seus pais e as súas nais, así 

comoosseustitoreseassúastitoraslegais,nocasodenonselo,poderánreclamaranteadirección do centro 

as decisións e as cualificacións que se adopten como resultado dos procesos das avaliaciónsfinais.8 

Areclamaciónpresentaraseporescritoanteadireccióndocentro,noprazomáximodedousdías 

lectivoscontadosdesdeodíaseguinteaaquelenseproduzaacomunicacióndacualificaciónfinal ou da 

decisiónadoptada. 

 
Convocatoria extraordinaria 

Oalumnadoqueesgotaseascatroconvocatoriaspoderásolicitarunhaconvocatoriaextraordinaria perante 

a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para rematar os seus 

estudos, sempre que acredite doenza do alumno/a ou familiares, discapacidade (que implique 

flexibilización), situación de violencia de xénero, ou calquera outra que impida o 

desenvolvementoordinariodosestudos.Asolicitudepreséntasenasecretaríadocentroentreo17 de xuño 

e o 15 de setembro de cadacurso. 

 
Exención do módulo de FCT 

O módulo de FCT é susceptible de exención pola súa correspondencia coa experiencia laboral. A 
 
 

7 Art. 45 da ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica 

do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial. 
8Nocasodeciclosformativosde2.000horasdeduración,odereitodereclamaciónseráextensivoaaquelasavaliacións 

parciaisenquesepropoñaoaccesoárealizacióndomódulodeformaciónencentrosdetraballoenperíodoordinario, logo de 

finalizada a docencia dos módulos de formación no centroeducativo. 
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exención requirirá, ademais de cumprir o requisito de experiencia laboral, a matrícula previa do 

alumnooudaalumnanuncentrodocenteautorizadoparaimpartirensinanzasconducentesaotítulo do ciclo 

formativo correspondente. Débese acreditar unha experiencia laboral correspondente ao 

traballoatempocompletodunano,relacionadacosestudosprofesionaisrespectivos.Oalumnoou a alumna 

deberán presentar na secretaría do centro a seguintedocumentación: 

a) Solicitude á dirección do centro docente onde se esteamatriculado. 
 

b) Certificación da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, ou da mutualidade laboral á que se 

estivese afiliado ou afiliada, na que conste a empresa, a categoría laboral, o grupo de cotización e o 

período de contratación ou, de ser o caso, o período de cotización en réxime especial de traballadores 

autónomos, ou calquera outro medio de proba admitido endereito.. 

c) Certificación da empresa na que se indique especificamente a duración do contrato, as actividades 

desenvolvidas e o período en que se realizaron estas actividades. No caso de 

traballadoresetraballadorasporcontapropia,certificacióndealtanocensodeobrigadostributarios, cunha 

antigüidade dun ano, así como unha declaración da persoa interesada das actividades máis 

representativas. 

Prazo 
 

A solicitude de exención formalizarase polo menos 20 días hábiles antes do inicio das actividades 

programadas para o módulo de FCT. 

Programa de formación en centros de traballo: 
 

Matrícula 

O acceso a este módulo producirase cando o alumnado teña unha avaliación positiva en todos os 
 

módulos profesionais do ciclo formativo realizados no centro educativo. A matrícula para realizar a 

FCT en período extraordinario (setembro-marzo/xaneiro-xuño) realizarase no mes inmediatamente 

anterior do comezo do dito período. 

 
Fases 

En canto as fases a subfases de realización da FCT o departamento planifica da seguinte maneira: 
 

Inicio da FCT. 
 

Unha vez asignado o alumnado aos centros de traballo, os titores procederán a convocar a unha 

reunión ó alumnado para asesoralos na cumprimentación da documentación e resolver dúbidas sobre 

o funcionamento e obxectivos deste módulo. 

Nestareunióncomunicaraseaoalumnadooscentrosdetraballoaosqueforonasignados,asícomo 
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seexplicará detalladamente (oralmente e por escrito), todo o relativo aos diferentes aspectos 

relacionados coa FCT, como podenser: 

 Como e cando presentarse no centro detraballo. 

 Normas acerca do seguimento da FCT (reunións quincenais de seguimento, orde do día 

previsto de cada reunión,etc.). 

 Como cumprimentar a documentación que albergará a carpeta deFCT. 

 Horario de atención ao alumnado de cadaTitoría. 

 Comportamento laboral no centro de traballo (asistencia, puntualidade, cortesía, etc.,etc.). 

 Como abordar un posible conflito no centro detraballo. 

 Información do seguro que cubre a FCT. Como actuar ante un posibleaccidente. 

 Información acerca da solicitude de axudas para a realización daFCT. 

 DatosvariosidentificativosrelacionadoscoaFCT(teléfonosdecontacto,correoelectrónico, etc.). 

 
Aestesefectos,entregaráselleaoalumnadoporescritoun“ManualdaFCT”contodososaspectos 

relacionados coaFCT. 

Seguimento da FCT 
 

Cada 15 días destinarase unha xornada a seguimento e cumprimentación da documentación 

acreditativa da realización da FCT, realizándose unha reunión entre o alumnado de cada Ciclo 

Formativo co seu Titor ou Titora. 

Finalización da FCT 
 

Ao finalizar o período de FCT, procederase a: 
 

 Cumprimentación definitiva da documentación que albergará a carpeta deFCT 

 Cumprimentación da ficha-informe daFCT. 

 IndicaciónsaoalumnadodoprocesorestanteataavaliacióndoMódulodeFCTeentregado boletín 

decualificacións. 

 Indicacións ao alumnado do procedemento para solicitar otítulo. 

 Indicacións ao alumnado da procedencia dun contacto periódico co Departamento de FCT, 

poractuarestecomounhabolsadeempregoparaalumnadoquefinalizouaFCT(enviar 

C.V actualizados periodicamente, etc.). 

 
Erasmus 

 
O alumnado que está cursando estudos de Ciclos Superiores de FP do IES As Mariñas durante o 

presente curso poderá solicitar a súa participación no Erasmus para realizar a FCT durante o próximo 

curso. 
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O proceso será o seguinte: 
 

 Unha vez que se informe na aula por parte do profesorado, realizarase unha convocatoria de 

reunión informativa por parte da Coordinación Erasmus do instituto. A asistencia a esta 

reunión é moi importante para valorar o nivel de motivación doalumnado. 

 Poderán descargarse formularios (= solicitudes) dende a páxina Web (Aula Virtual deErasmus) 

que o alumnado interesado deberá cubrir. Tendo un prazo oficial para entregalo [O prazo 

rematará na data que sefixe] 

 Ao final do curso (posiblemente en xuño) haberá outra reunión para ver a evolución académica 

e posibles descartes de estudantes da lista de solicitantes ou asignación de becas no caso de 

ter que realizar a FCT en setembro. No caso destas persoas que viaxan en setembro teremos 

as reunións que sexa necesario (o alumnado deberá estar presente en todas as reunións ás 

que sexaconvocado) 

 En marzo volverá reunirse ao alumnado que deba realizar a FCT en abril. Posiblemente se 

realice algunha outra reunión antes destaúltima. 

 Manterase a comunicación a través do correo electrónico, WhatsApp ou a Aula Virtual do IES 

As Mariñas. Por este motivo é preciso que o alumnado escriba correctamente o seu 

enderezodecorreoelectróniconasolicitude.Aspersoasquecolaborancoacoordinacióndo 

programa  Erasmus  noIESAs Mariñas estarán á disposición das persoas interesadas dentro do seu 

horario asignado a talfin. 
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4.- PLAN DEAUTOPROTECCIÓN 

 

NORMAS BÁSICAS 
 

1. O Plan de autoprotección é un documento básico que recolle as distintas actuacións  no 
caso dunha emerxencia. 
 

2. O alumnado saberá que temos unha emerxencia e que ten que evacuar por dous medios 
básicos: 

 son da sirena de emerxencia. 
 profesor que lles dá clase nese momento e que será quen dirixirá a evacuación. 
 

3. A evacuación será tranquila e ordenada utilizando a escaleira mais próxima (indicar cal é a 
que teñen que coller). 
 

4. Antes de abandonar a aula pechar ventas e portas, apagar luces. 
 

5. Baixarase sempre pola parte externa da escaleira (a contraria ó pasamáns), SEN CORRER, 
SEN ADIANTARSE e CON TRANQUILIDADE. 
 

6. NON UTILIZAR NUNCA O ASCENSOR. 
 

7. Sairase do edificio co profesor cara ó punto de encontro (pista diante do polideportivo/a 
que ten a malla). 

 
 
 
 


