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MARCO NORMATIVO 

 

As normas superiores que vertebran este MARCO NORMATIVO son: 

- O Decreto 79/2010 do 20 de maio (plurilingüismo) 

- Orde 10/02/2014 desenvolve o D. 79/2010 

- Instrución  do 04/06/2014 para aplicación orde 10/02/2014 

- O Real Decreto 732/95, do 5 de maio (BOE do 2 de xuño)  

- O Decreto 324/96, do 26 de xuño (DOG de 9 de agosto) 

-O Decreto 229/2011 de 7 decembro. Atención a Diversidade. 

- Orde 28/06/2010 aplicación D. 324/96 

 - Lei 30 /92 de 26 de novembro (BOE do 27) 

 - Orde do 1 /08/97 (DOG do 2 setembro) 

- Orde do 17/04/97 (DOG do 26 de maio) 

- Orde do 28/08/95 (BOE do 20 de setembro de 1995) 

- Lei 2/2006 do 3 de maio  

- Lei 16/2010 do 17 de decembro (LOFAXGA) 

- Lei 4/2011 do 30 de xuño. De convivencia. 

- O Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro que desenvolve Lei 4/2011 

- O Decreto 133/2007 do 5 de xullo (DOG de 13 de xullo 2007) 

- Orde do 21/12 2007 (DOG 7 de xaneiro 2008) 

-LOE / LOMCE. 

 - LEI 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia 

 

 

NNOORRMMAASS  DDEE  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  EE  FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO  

 

LIMIAR 

O Consello Escolar,  o persoal do Centro, o Claustro de profesores, os Departamentos e 

a Dirección do Centro, tendo presente, como primeiro referente, a Constitución española de 1978, 

porén asumindo os valores propios do Estado democrático, social e de dereito, aproban a presente 

normativa que organiza a participación, o funcionamento e a convivencia da Comunidade Escolar 

de xeito que contribúa a formar os alumnos e alumnas para “asumir os seus deberes e exercer os 

seus dereitos” e “comportarse con espírito de cooperación, responsabilidade moral, solidariedade e 

tolerancia, respectando o principio de non discriminación entre as persoas” (LOXSE, art. 18 e 19). 

LOE art. 3. Todos os membros da comunidade educativa están obrigados ao respecto dos 

dereitos que se establecen nesta normativa. O exercicio dos seus dereitos por parte do 

alumnado e demais colectivos implicará o recoñecemento e respecto dos dereitos de todos os 

membros da comunidade educativa.  
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
A presente normativa é de aplicación para tódalas actuacións que teñan lugar no recinto 

escolar ou fóra del no curso de todas as actividades, académicas ou non, propias do Instituto. 

As normas contidas obrigan ao persoal que ordinariamente presta servizos ou traballa no 

Centro, ao alumnado matriculado nel, e a cantas persoas ou institucións alleas utilicen as 

instalacións e servizos.  

As disposicións, instrucións e medidas que adopten as diferentes instancias do Centro dentro 

da súa competencia axustaranse ao disposto nesta Normativa. 

 

APROBACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
As propostas de modificación, os resultados da avaliación anual, poderán ser feitas polo 

equipo directivo, polo claustro de profesores ou por calquera outro dos sectores representados no 

consello escolar. Unha vez presentada a proposta, a Dirección fixará un prazo de polo menos un 

mes para o seu estudio por todos os membros do Consello Escolar. A proposta de modificación 
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poderá ser aprobada polo dito consello no terceiro trimestre do curso e entrará en vigor ó comezo do 

curso seguinte.  

Este regulamento APRÓBASE no curso 2015-16 en consello escolar celebrado o 17 de 

decembro de 2015. Modifícase no curso 2018-19 e apróbase a modificación no consello escolar 

celebrado o 27 de xuño de 2019. 

 

TÍTULO I 

DEREITOS E DEBERES 
 

 

 Os dereitos e deberes aquí enunciados reflicten o establecido no R. D. 732/95 de 5 de maio e 

nas restantes normas e disposicións ao respecto dos dereitos e deberes do alumnado e dos demais 

membros da comunidade escolar. 

 En ningún caso a omisión parcial do disposto en tales normas limita a súa plena vixencia no 

ámbito a que afecta este regulamento. 

Os dereitos e deberes dos que son titulares os órganos de representación e os que 

corresponde aos seus membros polo feito de selo, recóllense no Título II, xa como tales, xa 

implícitos nas funcións e facultades que se lles atribúen.  

Por principio xeral establécese que os alumnos e alumnas teñen dereito a recibir unha 

formación integral que asegure o pleno desenvolvemento da súa personalidade. 
 

 

Capítulo I: Dos principios de calidade 

 

Art. 1 :  Principios (art.1 LOE/LOMCE) 
 

 O sistema educativo español, configurado de acordo cos valores da Constitución e asentado 

no respecto aos dereitos e liberdades recoñecidos nela, inspírase nos seguintes principios: 

1. A calidade da educación para todo o alumnado, independentemente das súas condicións e 

circunstancias. 

2. A equidade, que garanta a igualdade de oportunidades para o pleno desenvolvemento da 

personalidade a través da educación, a inclusión educativa, a igualdade de dereitos e 

oportunidades que axuden a superar calquera discriminación e a accesibilidade universal á 

educación, e que actúe como elemento compensador das desigualdades persoais, culturais, 

económicas e sociais, con especial atención ás que se deriven de calquera tipo de 

discapacidade. 

3. A transmisión e posta en práctica de valores que favorezan a liberdade persoal, a 

responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o 

respecto e a xustiza, así como que axuden a superar calquera tipo de discriminación. 

4. A concepción da educación como unha aprendizaxe permanente, que se desenvolve ao longo 

de toda a vida. 

5. A flexibilidade para adecuar a educación á diversidade de aptitudes, intereses, 

expectativas e necesidades do alumnado, así como aos cambios que experimentan o 

alumnado e a sociedade. 

6. A orientación educativa e profesional do alumnado, como medio necesario para o logro 

dunha formación personalizada, que propicie unha educación integral en coñecementos, 

destrezas e valores. 

7. O esforzo individual e a motivación do alumnado. 

8. O esforzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administracións, 

institucións e o conxunto da sociedade. 
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9. O recoñecemento do papel que corresponde aos pais, nais e titores 

legais como primeiros responsables da educación dos seus fillos e fillas. 

10.  A participación da comunidade educativa na organización, goberno e funcionamento do 

Centro. 

11.  A educación para a prevención de conflitos e a resolución pacífica destes, así como  para a 

non violencia en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, e en especial no do 

acoso escolar. 

12.  O desenvolvemento, na escola, dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes 

e mulleres, así como a prevención da violencia de xénero. 

13.  A consideración da función docente como factor esencial da calidade da educación, o 

recoñecemento social do profesorado e o apoio á súa tarefa. 

14.  O fomento e a promoción da investigación, a experimentación e a innovación 

educativa. 

15.  A avaliación do conxunto do sistema educativo, tanto na súa programación e organización e 

nos procesos de ensino e aprendizaxe coma nos seus resultados. 

16.  A cooperación entre o Estado e as Comunidades Autónomas na definición, aplicación e 

avaliación das políticas educativas. 

17.  A cooperación e colaboración das Administracións educativas coas corporacións locais na 

planificación e implementación da política educativa. 

18.  A liberdade de ensino, que recoñeza o dereito dos pais, nais e titores legais a elixir o tipo de 

educación e o centro para os seus fillos e fillas, no marco dos principios constitucionais. 
 
Capítulo II: Dereitos e deberes de pais, nais e alumnado. 

 

Art. 2: Do alumnado: Dereitos e deberes 
 

 1. O pleno desenvolvemento da personalidade do alumno e alumna esixe unha xornada de 

traballo escolar acomodada á súa idade e unha planificación equilibrada das súas actividades de 

estudo. 

  

 2. Todos os alumnos e alumnas teñen dereito ás oportunidades de acceso aos distintos niveis 

de ensino; nos niveis non obrigatorios non haberá máis limitacións que as derivadas do seu 

aproveitamento ou das súas aptitudes para o estudo. 

  

 3. A igualdade de oportunidades promoverase mediante: 

a) A non discriminación por razón de nacemento; raza; sexo; capacidade económica; 

nivel social; conviccións políticas, morais ou relixiosas, así como por discapacidades 

físicas, sensoriais e psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal u 

social. 

b) O establecemento de medidas compensatorias que garantan a igualdade real e 

efectiva de oportunidades. 

c) A realización de políticas educativas de integración e de educación especial. 

d) Os centros desenvolverán as iniciativas que eviten a discriminación dos alumnos e 

alumnas, poñerán especial atención no respecto das normas de convivencia e 

establecerán plans de acción positiva para garantir a plena integración de todo o 

alumnado do centro. 

  

 4. Son dereitos e deberes do alumnado os que se establecen neste artigo e no resto das 

normas vixentes, considerando que: 

a) Todos os alumnos e alumnas teñen os mesmos dereitos e deberes, sen máis distincións que 

as derivadas da súa idade e do nivel que estean cursando. 
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b) Todos os alumnos e alumnas teñen o dereito e o deber de coñecer a Constitución española e 

o respectivo Estatuto de Autonomía, co fin de formarse no valores e principios recoñecidos 

neles e nos Tratados e Acordos Internacionais de Dereitos Humanos ratificados por España. 

c) Todos os alumnos e alumnas teñen dereito a que a súa dedicación e esforzo sexan valorados 

e recoñecidos coa obxectividade, e a recibir orientación educativa e profesional. 

 

 5. Recoñécense ao alumnado os seguintes dereitos básicos: 

1) A recibir unha formación integral que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa 

personalidade. 

2) A que se respecte a súa liberdade de consciencia, as súas convicións relixiosas e as súas 

convicións morais, de acordo coa Constitución. 

3) A que se respecten a súa integridade e dignidade persoais. 

4) Á protección contra toda agresión física ou moral. 

5) A participar no funcionamento e na vida do Centro, de conformidade co disposto nas normas 

vixentes. 

6) A recibir as axudas e os apoios precisos para compensar as carencias e desvantaxes de tipo 

persoal, familiar, económico, social e cultural, especialmente no caso de presentar 

necesidades educativas especiais, que impidan ou dificulten o acceso e a permanencia no 

sistema educativo. 

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

  

 6. O estudo é un deber básico do alumnado que se concreta en: 

1) Asistir ás aulas con puntualidade e participar nas actividades formativas e, especialmente, 

nas orientadas ao desenvolvemento  dos currículos. 

2) Seguir as directrices do profesorado, con respecto e debida consideración a súa persoa e aos 

seus compañeiros e compañeiras, en relación coa súa educación e aprendizaxe. 

3) Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun adecuado 

clima de estudo no Centro, respectando o dereito dos seus compañeiros e compañeiras á 

educación. 

 

7. Ademais do estudo, son deberes  básicos do alumnado: 

1) Respectar a liberdade de conciencia e as convicións relixiosas e morais. 

2) Respectar a dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da comunidade 

educativa sen ningún tipo discriminación por razón de nacemento, raza, sexo ou por 

calquera outra circunstancia persoal ou social. 

3) Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do Centro educativo. 

4) Conservar e facer un bo uso das instalacións do Centro e materiais didácticos. 

5) Acudir ao centro debidamente identificado e acreditar a súa identidade cada vez que llo 

requiran o profesorado e o persoal laboral do centro. Para cumprir con este deber queda 

totalmente prohibido o uso de calquera prenda que tape parte ou totalmente a cara do 

alumnado. 

  

 8.As administracións educativas favorecerán o exercicio do dereito de asociación do 

alumnado, así como a formación de federacións e confederacións. 

 

 

Art. 3: Nais, Pais e Titores legais: Dereitos e deberes  

 

1. Nais, pais e titores legais, en relación coa educación dos seus fillos e fillas, teñen os 

seguintes dereitos: 
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a) A que reciban unha educación coas máximas garantías de calidade, en consonancia 

cos fins estabelecidos na Constitución, no correspondente Estatuto de Autonomía e 

nas leis educativas. 

b) Á libre elección do centro. 

c) A que reciban a formación relixiosa e moral que estea de acordo coas súas propias 

convicións. 

d) A estaren informados sobre o progreso de aprendizaxe e integración socio-educativa 

dos seus fillos e fillas. 

e) A participaren no control e xestión do centro educativo, nos termos estabelecidos nas 

leis e, 

f) A seren ouvidos naquelas decisións que afecten a orientación académica e profesional 

dos seus fillos e fillas. 

 

2. Igualmente, como primeiros responsables da educación dos seus fillos e fillas, 

correspóndelles: 

a) Adoptar as medidas necesarias, ou solicitar a axuda correspondente no caso de 

dificultade, para que os seus fillos e fillas cursen os niveis obrigatorios da educación e 

asistan regularmente ás aulas. 

b) Estimular para que leven a cabo as actividades de estudo que se lles encomenden. 

c) Coñecer e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en colaboración co 

profesorado e o centro. 

d) Respectar e facer respectar as normas establecidas polo Centro, e 

e) Fomentar o respecto por todos os compoñentes da comunidade educativa. 

 

3. As administracións educativas favorecerán o exercicio do dereito de asociación das nais 

e pais, así como a formación de federacións e confederacións. 

 

4. As nais e pais ou titores legais, en relación coa educación dos seus fillos e fillas, son 

titulares dos seguintes dereitos de convivencia e participación (LEI 4/2011, do 30 de xuño, 

de convivencia e participación da comunidade educativa), sen prexuízo dos establecidos nas leis 

orgánicas de educación:  

a) A recibir respecto e un trato adecuado polo resto da comunidade educativa.  

b) A ter información sobre o progreso da aprendizaxe e integración socioeducativa dos 

seus fillos ou fillas, para o que se lles facilitará o acceso ao profesorado e aos membros 

dos equipos directivos dos centros docentes.  

c) A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia nos centros 

docentes.  

d) 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 

ou fillas.  

e) A participar no proceso educativo a través de consultas e outros procedementos de 

participación directa que estableza a Administración educativa.  

 

5. Así mesmo, como primeiros responsables da educación dos seus fillos ou fillas, teñen 

os seguintes deberes:  

a) Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en colaboración co 

profesorado e cos centros docentes.  

b)  Coñecer as normas establecidas polos centros docentes, respectalas e facelas respectar, 

así como respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou orientacións 

educativas do profesorado no exercicio das súas competencias.  

c)  Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade educativa.  
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d)  Colaborar cos centros docentes na prevención e corrección das condutas contrarias ás 

normas de convivencia dos seus fillos ou fillas. 

 

 

 

 

Capítulo III:  Dereitos e deberes das familias 

 

Art. 4 : Dereitos dos pais, nais e titores legais. 

 

Para alén dos correspondentes como membros da comunidade escolar, os pais, nais e titores 

legais teñen os seguintes dereitos: 

1. Coñecer ao comezo do curso todo o referente á súa organización, ás datas e horas 

reservadas á recepción de familias, sistemas de control de asistencia e de sancións. 

2. Recibir información sobre os criterios e procedementos de avaliación a aplicar, contidos 

mínimos esixibles, materiais didácticos a utilizar, así como os procedementos de 

reclamación establecidos. 

3. Recibir información periódica sobre a marcha académica dos seus fillos e fillas, así como 

da súa asistencia e actitude mediante boletíns de avaliación, carta persoal ou comunicación 

telefónica. 

4. Dereito á atención por parte da Titoría e  Orientación no horario semanal estabelecido a tal 

fin. 

5. Recibir orientacións e asesoramento no desempeño do seu papel como coeducadores dos 

seus fillos e fillas e na adopción de decisións sobre o seu futuro académico e profesional. 

6. Manifestar a súa discrepancia en relación coas decisións educativas que afecten os seus 

fillos e fillas e, no seu caso, reclamar ante o órgano correspondente. 

7. Dereito a elixir para os seus fillos e fillas menores a formación relixiosa ou moral máis 

acorde coas súas convicións. 

8. Dereito a autorizar, de xeito motivado e baixo a súa responsabilidade, a saída dos seus 

fillos e fillas menores do recinto do Instituto durante a xornada escolar. 

 

Art. 5 : Deberes dos pais, nais e titores legais. 

 

Os pais, nais e titores legais teñen a obriga de procurar a escolarización efectiva dos seus fillos 

e fillas pondo os medios para que asistan en condicións de aproveitar o posto escolar que se lles 

ofrece. Por este motivo teñen os deberes de: 

1. Velar pola asistencia regular dos seus fillos e fillas ás aulas e procurar que o fagan co 

material escolar que require o seu aproveitamento. 

2. Cooperar co Instituto na formación dos seus fillos e fillas en canto á educación en hábitos 

e valores en estreita relación coa Titoría, Orientación e demais órganos do Centro. 

3. Atender ás citacións que reciba dende Titoría, Orientación, equipo directivo e 

profesorado. 

4. Xustificar debidamente as faltas de asistencia dos seus fillos e fillas e indicar o motivo 

dentro do prazo fixado. 

5. Informar de calquera circunstancia singular que incida no proceso formativo do alumno 

ou alumna e das circunstancias físicas ou psíquicas que requiran a atención ou medidas 

especiais. 

 

Capítulo IV: Dereitos e deberes do profesorado. 

 

Art. 6 : Dereitos do profesorado. 
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Ademais de todos aqueles que derivan da lexislación vixente e dos recollidos no art. 1 deste 

Regulamento, o profesorado ten os seguintes dereitos: 

1. A exercer con liberdade a súa actividade docente sen máis límite que o establecido na 

Programación Xeral Anual, Proxecto Curricular e Proxecto Educativo do Centro, dentro 

do marco legal vixente. 

2. A utilizar todas as dependencias  e materiais do Centro con suxeición ao estabelecido no 

presente Regulamento. 

3. A participar na planificación educativa do Instituto a través dos órganos correspondentes e 

a ter información do seu funcionamento, así como dos resultados das reunións dos órganos 

colexiados polos canais e na forma regulamentada. 

4. A estabelecer a organización da súa aula e a precisar as normas de conduta nela, sempre 

no marco do presente Regulamento e demais normas aplicables e sen prexuízo da 

organización xeral do Centro. 

5. A impor na aula as correccións da súa competencia, incluíndo a denegación de acceso e a 

comparecencia perante a Xefatura de Estudos, sempre motivando por escrito a súa 

decisión nun parte de incidencias. 

 

Art.  7 :  Deberes do profesorado. 

 

 Ademais dos establecidos no Art. 1º de este Regulamento o profesorado ten os seguintes 

deberes: 

1. Desempeñar puntualmente o seu labor, non demorándose no comezo e remate das súas 

clases, e acudindo con puntualidade ás xuntanzas que se convoquen. 

2. Non permitir que a actividade do alumnado na súa clase moleste o desenvolvemento das 

restantes, nin permitirlles saír durante a clase, salvo caso de forza maior, nin antes do 

toque de campaíña ao remate da sesión. 

3. Rexistrar as faltas de asistencia e comunicalas puntualmente á Titoría. 

4. Comunicar á Titoría e Xefatura de Estudos calquera incidencia que poda requirir a súa 

intervención, en particular as ausencias do alumnado da E.S.O. e as condutas lesivas para 

os compañeiros e compañeiras ou as instalacións e materiais. 

5. Informar ao alumnado sobre todo o relativo a avaliacións, promocións e probas, 

permitíndolle o acceso ás probas e traballos corrixidos e atendendo ás reclamacións que 

formulen, todo iso conforme o disposto no título III, cap. III do presente Regulamento. 

6. Asistir ás reunións que correspondan e ás que sexa regulamentariamente convocado e 

respectar o contido do P.E.C e das Concrecións Curriculares. 

7. Atender, no caso de desempeñar unha titoría, as dimensións básicas da práctica titorial de 

seguimento, apoio e orientación do alumnado, coordinación do equipo docente e relación 

coas familias, conforme o recollido no plano de orientación e no P.A.T. (Plano de 

Atención Titorial). 

8. Asumir as instrucións de expedientes disciplinarios cando corresponda e, emitir, no seu 

caso, os informes necesarios. 

9. Acompañar ao alumnado nos desprazamentos polo centro cando a clase se imparta noutro 

espazo diferente a súa aula, coidando de que  se produza sen alterar o resto das 

actividades. 

 

Capítulo V: Dereitos e deberes do persoal subalterno e de administración e servizos 

 

Art.8:  Dereitos.  

 Ademais dos establecidos con carácter xeral no presente Regulamento, son dereitos do 

persoal subalterno e de administración e servizos os seguintes: 
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1. Dereito a realizar o seu traballo nas mellores condicións posible e cos medios máis 

axeitados. 

2. Dereito a que as súas propostas encamiñadas a un mellor funcionamento do servizo sexan 

escoitadas pola Dirección do Centro. 

3. Dereito a que o seu traballo e as súas actuacións respecto do alumnado sexan respectadas 

e amparadas, se fose o caso, polos órganos directivos do Centro. 

 

Art. 9: Deberes. 

 

 1º- No marco das funcións establecidas pola normativa vixente e en particular os convenios 

e regulamentos correspondentes, son deberes do persoal subalterno: 

a) Vixiar, custodiar e colaborar no bo funcionamento e estado dos bens móbeis  e  instalacións 

dando conta dos danos e anomalías que podan atopar. 

b) Vixiar  as chaves. 

c) Recibir, conservar e distribuír os documentos, obxectos e correspondencia que a tales 

efectos lle sexan encomendados 

d) Realizar traslados de material, mobiliario e aparellos. 

e) Velar pola seguranza das persoas e das instalacións non descoidando o fechamento de 

xanelas e portas, vixiando o bo estado dos sistemas de seguridade e non permitindo o acceso 

de persoas alleas ou non identificadas. 

f) Comprobar periodicamente que non se achen no recinto vehículos ou persoas non 

autorizadas a permanecer nel, identificalos e procurar que o abandonen. Se se resistisen a 

facelo, comunicalo ao cargo directivo de garda para que resolva o que proceda. 

g) Contribuír ao aforro de recursos empregando adecuadamente o material e evitando o gasto 

inútil de enerxía e auga. 

h) Cooperar no coidado do alumnado, especialmente nos cambios de clase e nos tempos de 

lecer, sen permitir que os menores, sen permiso da Dirección, saian ao exterior e vixiando 

nos períodos de lecer para que abandonen as salas e corredores. 

i) Observar na relación co alumnado as regras de trato e respecto establecidas, acudindo ao 

cargo directivo correspondente en caso de situacións de conflito. 

j) Supervisar o uso dos taboleiros, fixar neles a información e anuncios por petición das 

persoas interesadas e retirala cando proceda. 

k) Quen goce de vivenda no centro onde estea destinado terá, ademais, ao seu cargo tarefas 

como vixilancia das instalacións, etc. 

l) Control e atención da central telefónica, reprografía, … 

m)  Outras funcións e tarefas semellantes que se lle asignen. 

  

 2º- No marco das funcións establecidas pola normativa vixente, son deberes do persoal e de 

administración e servizos:  
a) O persoal do corpo administrativo da Xunta, do grupo C1, desenvolverá actividades e 

funcións de colaboración, preparatorias ou derivadas das propias do corpo superior e do 

corpo de xestión, a proposta de resolución de procedementos normalizados que non 

correspondan ao corpo superior ou ao corpo de xestión, a comprobación, xestión, 

actualización e tramitación de documentación e a preparación daquela que, en función da 

súa complexidade, non sexa propia do corpo superior ou do corpo de xestión, a elaboración 

e administración de datos, a inventariación de bens e materiais, e tarefas ofimáticas, 

manuais, de información e despacho e atención ao público e outras funcións semellantes. 

b) O persoal do corpo auxiliar da Xunta, do grupo C2, realizará tarefas e funcións de carácter 

complementario ou instrumental nas áreas de actividade administrativa, así como tarefas 

ofimáticas e de despacho de correspondencia, transcrición e tramitación de documentos, 
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arquivamento, clasificación e rexistro, ficheiros, atención ao público, manexo de máquinas 

reprodutoras e traslado de documentos e outras funcións semellantes.  

 

 

 

 

 

 

TÍTULO II 

PARTICIPACIÓN E GOBERNO 
 

  

Todos os membros da Comunidade Escolar teñen o dereito de participar no funcionamento 

do Centro. 

 Este dereito exercerase a través dos órganos de representación de cada sector e conforme o 

seu ámbito de competencia. 

 

Capítulo I. Órganos de representación 

  

 1.Da representación do alumnado 

 

Art.  10 : Órganos e competencias. 

 

Os órganos de representación do alumnado son os delegados e delegadas de grupo e a Xunta 

de Delegados e Delegadas. 

 As súas competencias son as recollidas no Título V (artigos 107 a 115) do Regulamento 

Orgánico dos IES. 

 

Art. 11 : Elección de delegados e delegadas. 

 

1. No primeiro mes de cada curso cada un dos grupos elixirá un delegado ou delegada e un 

subdelegado/a por sufraxio universal directo e secreto. Son electores e elixíbeis todos os 

alumnos e alumnas. 

2. Aquel alumno ou alumna que consiga a metade máis un dos votos en primeira votación ou 

un número maior deles en segunda será elixido/a delegado/a, e o que lle siga en número de 

votos será elixido/a subdelegado ou subdelegada. 

     A designación para o cargo terá unha vixencia dun ano académico. 

 

Art. 12 : Renuncia e revogación. 

 

1. As persoas elixidas poderán presentar a súa renuncia mediante escrito motivado perante a 

Titoría, que o comunicará á Xefatura de Estudos. 

2. Os delegados ou delegadas, subdelegados/as e presidente ou presidenta da Xunta de 

Delegados e Delegadas, poderán ser cesados a petición da maioría absoluta dos seus 

electores, logo de informe razoado destes a Titoría ou Xefatura de Estudos no seu caso. 

3. Cando se dean circunstancias de absentismo ou abandono notorio da súa función, a 

Xefatura poderá instar a pedido do alumnado representado a que se alude no apartado 

anterior. 

4. No caso de se producir a vacante no cargo por algún dos motivos anteditos, procederase á 

convocatoria de novas eleccións no prazo de 15 días conforme o disposto no Art. 11. 
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Art. 13 : A Xunta de Delegados e Delegadas. Funcionamento. 

 

1. A Xunta de Delegados e Delegadas está constituída polos delegados e delegadas dos 

grupos (ou subdelegados e subdelegadas, en ausencia daqueles) e os representantes no 

Consello Escolar, e presidida por un dos seus membros. 

2. A persoa que exerza a presidencia será elixida, de entre todos os  membros da Xunta de 

delegados e delegadas, para cada curso escolar, no prazo de 1 semana desde que se teñan  

completado a elección de delegados e delegadas de curso. 

3. De xeito ocasional poderá ser substituído polo membro da xunta que lle teña seguido en 

número de votos.  

4. As competencias do Presidente ou Presidenta son as seguintes –art.109 do Regulamento 

Orgánico dos IES-: 
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 e delegadas aos distintos 

órganos de Dirección ou de coordinación didáctica do centro. 

5. A Xunta de Delegados e Delegadas poderá reunir en pleno ou en comisión, por niveis, 

ciclos ou etapas educativas, previa comunicación á Dirección do Centro e sen que isto 

implique alteración do normal desenvolvemento da actividade lectivas. 

6. A Xunta poderá ser convocada polo seu presidente ou presidenta ou persoa substituta a 

pedimento dun terzo, como mínimo, dos seus membros, e pola Dirección do Centro. 

7. As sesións desenvolveranse con suxeición á orde de traballos que figure na convocatoria, 

en presenza sempre do seu presidente ou presidenta ou persoa substituta. 

8. Informada a Dirección, poderán comparecer na sesión persoas que non sexan membros, se 

así compre segundo o contido da orde do día, mais deberán ausentarse durante as 

deliberacións e toma de decisións. 

9. Dos acordos tomados levantarase acta, que se aprobará na mesma ou seguinte sesión. De 

tales acordos darase coñecemento á Dirección do Centro o máis axiña posíbel. 

 

Art. 14 :  Atribucións da Xunta de Delegados e Delegadas. 

 

 1. As atribucións da Xunta de Delegados e Delegadas (artigos 112 e 113 do Regulamento Orgánico dos 

IE;decreto 324/1996, de 26 de xullo; DOG 09/08/96 actualizado)  son as seguintes: 

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

Instituto. 

b. Informar ás persoas representantes dos alumnos e alumnas no Consello Escolar dos 

problemas de cada grupo ou curso. 

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

Escolar sobre os temas tratados nel, e das confederacións, federacións estudantís e 

organizacións xuvenís legalmente constituídas. 

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

e. Elaborar propostas de modificación do regulamento de réxime interior, dentro do 

ámbito da súa competencia. 

f. Informar os alumnos e alumnas do Centro das actividades da Xunta de Delegados e 

Delegadas. 

g. Formular propostas á Xefatura de estudos para a elaboración dos horarios e ao xefe 

ou xefa do Departamento de Actividades Complementares e Extra escolares para a 

súa organización. 

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

e elevar propostas de resolución aos seus representantes nel. 
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2. Cando o solicite, a Xunta de Delegados e Delegadas, en pleno ou en comisión, deberá 

ser oída polos órganos de goberno do Instituto, nos asuntos que, pola súa índole, requiran da súa 

audiencia e, especialmente, no que se refire a: 

1.  Realización de probas e exames. 

2.  Establecemento e desenvolvemento de actividades culturais e deportivas no centro. 

3.  Presentación de alegacións e reclamacións nos casos de abandono ou incumprimento 

das tarefas educativas por parte dalgún membro da equipa docente do Instituto. 

4.  Alegacións e reclamacións sobre a obxectividade e eficacia na valoración do 

rendemento académico dos alumnos e alumnas. 

5.  Proposta de sancións aos alumnos e alumnas pola comisión de faltas que leven 

aparellada a incoación de expediente. 

6.  Libros e material didáctico que sexa obrigatorio utilizar no Instituto. 

7.  Outras actuacións e decisións que afecten de modo específico aos alumnos e 

alumnas. 

 

Art. 15 :  Atribucións dos delegados e delegadas. Inmunidade. 

 

 1.- Os delegados e as delegadas  teñen as atribucións que sinalan os artigos 114 e 115 do 

Regulamento Orgánico dos IES: 

a) Asistir ás reunións da Xunta de Delegados e Delegadas e participar nas súas 

deliberacións. 

b) Expor ás autoridades académicas as suxestións e reclamacións do grupo que representan. 

c) Fomentar a convivencia entre os alumnos e alumnas do seu grupo. 

d) Colaborar cos profesores e profesoras e co equipo directivo do Instituto para o seu bo 

funcionamento. Neste senso, o Plan Xeral de Actuación recollerá a previsión de 

reunións periódicas entre a Xefatura de Estudios e a Xunta de delegados e 

delegadas para o tratamento das problemáticas e inquedanzas propias deste sector 

da Comunidade. 
e) Coidar da adecuada utilización do material e das instalacións do Instituto. 

f) Os delegados e delegadas non poderán ter sancións polo exercicio das súas funcións 

como portavoces dos alumnos e alumnas, nos termos da normativa vixente. 

 

2.- A Xefatura de Estudos facilitará á Xunta de Delegados e Delegadas un espazo adecuado 

para que podan realizar as súas reunións. 

 

 2. Das asociacións de pais e nais de alumnado 

 

Art. 16 :  Finalidades das ANPA. 

 

As ANPA son os órganos de representación do colectivo das familias que son parte da 

comunidade escolar.  

1. Asistir aos pais, nais ou titores legais en todo o que atinxe á educación dos seus fillos e 

fillas. 

2. Promover a participación das familias no exercicio do seu dereito a intervir no 

funcionamento do Centro e facilitar a súa representación no Consello Escolar. 

3. Colaborar nas actividades educativas, e particularmente na promoción e apoio das 

extraescolares e complementarias. 

 

Art. 17 :  Atribucións das ANPA. 
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 As ANPA teñen as atribucións que lles recoñece o Art. 120 do Regulamento Orgánico dos 

IES, entre elas: 

1. Elevar informes e propostas ao Consello Escolar para a elaboración ou modificación do 

Proxecto Educativo do Centro –PEC-, do Regulamento de Réxime Interno –RRI- nel 

incluído e do Plan Xeral Anual –PXA-. 

2. Formular propostas para a realización de actividades complementarias e extraescolares que, 

unha vez aprobadas, se incorporarán na programación xeral anual. 

3. Recibir un exemplar da Programación Anual, do PEC e dos proxectos curriculares de etapa, 

así como das súas modificacións. 

4. Recibir a información dos libros de texto e material didáctico adoptados polo Centro. 

5. Coñecer os resultados académicos do Centro e a súa valoración por parte do Consello 

Escolar. 

6. Informar ó Consello Escolar daqueles aspectos da marcha do instituto que consideren 

oportuno. 

7. Informar ós asociados da súa actividade. 

8. Recibir información, a través dos seus representantes no Consello Escolar, sobre os temas 

tratados nel. 

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

10. Fomentar a colaboración entre todos os membros da comunidade educativa. 

11. Facer uso das instalacións do Centro nos termos que establece o presente Regulamento, de 

acordo coa a planificación anual aprobada polo Consello Escolar  e a lexislación vixente. 

 

 3. Das Asociacións de Alumnos/as e Ex-alumnos/as 

 

Art. 18 : As asociacións de alumnado 

 

 As asociacións de alumnado legalmente constituídas teñen recoñecidas no Regulamento 

Orgánico dos IES as mesmas atribucións que as asociacións de nais e pais, tal e coma se recoñece 

no artigo 120.1 do Regulamento Orgánico dos IES (decreto 324/1996, de 26 de xullo; DOG 09/08/96). 

 O alumnado antigo, a través das asociacións legalmente constituídas que os agrupen poderán 

colaborar ao desenvolvemento das actividades do Centro. 

 

Capítulo II. Os órganos colexiados de goberno do Instituto: O Consello Escolar e o Claustro de 

profesorado. (artigos 50 e seguintes do Regulamento Orgánico dos IES) 

 

Art. 19 : Composición, Constitución e “quorum” 

 

1. Os órganos  colexiados  teñen a composición que se determina na LOMCE/LOE e demais 

normativa que a desenvolva. 

2. Os membros elixidos do Consello Escolar poden renunciar á súa condición perante a 

Presidencia do Consello, que se limitará a aceptar a renuncia e informar dela. 

3. Os representantes designados pola ANPA e o Concello poden ser alterados pola entidade 

que os designa. 

 

Art. 20 :  Constitución e “quorum”   

 

 1.O quórum para a válida constitución dos órganos colexiados contemplado no 

regulamento orgánico de institutos de educación secundaria, para os efectos da celebración 

de sesións, deliberacións e toma de acordos, requirirá a presenza da persoa que preside, 

secretario ou secretaria ou, de ser o caso, das persoas que os substitúan, e da metade polo 

menos, dos seus membros.  
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 2.Se non existira quórum, o órgano constituirase en segunda convocatoria no 

seguinte día lectivo, no mesmo lugar e na mesma hora; neste caso será suficiente a 

asistencia da terceira parte dos seus membros e, en todo caso, un número non inferior a 

tres, sen prexuízo da presenza da persoa que preside e o secretario ou secretaria, ou 

persoas que os substitúan.  

 3.Sen prexuízo do anterior, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

poderá establecer, con carácter excepcional, a esixencia de maioría cualificada na toma de 

determinadas decisións de especial importancia para o funcionamento do centro e que 

afecten ó conxunto da comunidade educativa. Para os efectos de cómputo de votos para a 

toma de decisións soamente se contabilizarán os membros con dereito a voto. 

Art. 21 :  Reunións. 

 

1. Os órganos colexiados reuniranse preceptivamente en sesión ordinaria -preferentemente 

polas tardes- unha vez por trimestre e sempre que os convoque o seu presidente ou 

presidenta ou o solicite un terzo, polo menos, dos seus membros. Neste último caso, o 

presidente ou presidenta realizará a convocatoria no prazo máximo de 20 días contados 

desde o seguinte día a aquel no que se presente a petición. A sesión celebrarase como 

máximo no prazo dun mes contado desde o día seguinte á entrega da petición de 

convocatoria. En todo caso reuniranse ó inicio e remate de curso.  

2. Nas reunións ordinarias o director ou directora remitiralles ós membros do órgano 

colexiado, xunto coa convocatoria, e cunha antelación mínima dunha semana, a 

documentación necesaria para o mellor desenvolvemento da sesión.  

3. Se os asuntos que se vaian tratar así o aconsellan, poderán realizarse convocatorias 

extraordinarias cunha antelación mínima de corenta e oito horas e sen suxeición a prazo 

previo nos casos de urxencia. (Texto engadido conforme ó establecido na disposición adicional terceira do Decreto 

7/1999, do 7 de xaneiro (DOG do 26), polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non 

universitarias). 

4. A asistencia ás reunións é obrigatoria para os profesores e profesoras membros dos 

órganos colexiados. A non asistencia a claustros computarase como 1 hora lectiva a 

efectos de faltas de asistencia. 

 

Art. 22 :  Convocatoria e sesións. 

 

1. A convocatoria realizarase polo menos con 48 horas de antecedencia e nela deberá figurar 

a orde de traballos do día da sesión e a información necesaria para o bo desenvolvemento 

da sesión. 

2. A orde de traballos do día contará os puntos a tratar na sesión, enunciados de xeito 

expreso, e, en todos os casos, o apartado de rogos e preguntas. 

3. A orde de traballos do día será fixada pola persoa que preside o órgano, que deberá incluír 

un asunto cando o soliciten coa antecedencia suficiente un terzo polo menos dos seus 

membros. 

4. Non poderá ser obxecto de deliberación ou acordo ningún asunto que non figure na orde 

de traballos do día, salvo que estean presentes todos os membros e se acorde por maioría a 

súa urxencia de tratamento. 

5. A sesión será aberta pola persoa que preside, a quen corresponde ordenar o seu 

desenvolvemento, moderar os debates e suspendelos ou levantar a sesión por causas 

xustificadas. 

 

Art. 23 :  Ámbito de competencia. 

 

 1. As competencias do Consello Escolar e do Claustro son as recollidas no artigo 127 da 

LOMCE/LOE. Con base nese  texto, O consello escolar do centro terá as seguintes competencias: 
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a) Avaliar os proxectos e as normas a que se refire o capítulo II do título V da presente lei 

orgánica. 

b) Avaliar a programación xeral anual do centro, sen prexuízo das competencias do 

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

c) Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados polas 

persoas candidatas. 

d) Participar na selección da Dirección do centro, nos termos que a presente lei orgánica 

establece. Ser informado do nomeamento e cesamento dos demais membros do equipo 

directivo. Se for o caso, logo de acordo dos seus membros, adoptado por maioría de dous 

terzos, propor a revogación do nomeamento do director ou directora. 

e) Informar sobre a admisión de alumnos e alumnas, con suxeición ao establecido nesta lei 

orgánica e disposicións que a desenvolvan. 

f) Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar por que se ateñan á normativa 

vixente. Cando as medidas disciplinarias adoptadas pola dirección correspondan a condutas 

do alumnado que prexudiquen gravemente a convivencia do centro, o consello escolar, por 

instancia dos pais, nais ou titores legais, poderá revisar a decisión adoptada e propor, se for o 

caso, as medidas oportunas.  

g) Propor 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 presente lei orgánica, a resolución pacífica de conflitos, e a prevención da 

violencia de xénero. 

h) Promover a conservación e renovación das instalacións e do equipo escolar e emitir 

informe sobre a obtención de recursos complementarios, de acordo co establecido no artigo 

122.3. 

i) Emitir informe sobre as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais, 

coas administracións locais, con outros centros, entidades e organismos. 

j) Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar 

e os resultados das avaliacións internas e externas en que participe o centro. 

k) Elaborar propostas e informes, por iniciativa propia ou por petición da Administración 

competente, sobre o funcionamento do centro e a mellora da calidade da xestión, así como 

sobre aqueloutros aspectos relacionados coa súa calidade. 

l) Calquera outra que lle sexa atribuída pola Administración educativa. 

  

 2. A competencia atribuída a un órgano é irrenunciábel e será exercida precisamente por el, 

salvo delegación se a lei a permite. As resolucións adoptadas por un órgano fóra do seu ámbito de 

competencia carecen de efectividade. 

 

Art. 24 : Actas e Acordos: adopción e carácter. 

 

1. As decisións dos órganos colexiados estarán validamente adoptadas cando o número de 

votos favorábeis a estas sexa maior que os dos votos contrarios a elas, sen importar o seu 

número (maioría simple), salvo cando a lei determine outra cousa. 

2. Fóra da regra xeral, o órgano colexiado poderá decidir para a ocasión, en función da 

natureza do asunto, a esixencia de maioría absoluta. Esta decisión sobre o procedemento 

tomarase por maioría simple. 

3. Os membros do órgano poderán precisar o sentido do seu voto e os motivos que o 

xustifican. Aqueles que discrepen do acordo maioritario poderán formular voto particular 

por escrito no prazo de 48 horas. 

4. Cando os membros do órgano voten en contra ou se absteñan quedarán exentos da 

responsabilidade que, no seu caso, poda derivarse dos acordos. 
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5. Os acordos dos órganos colexiados terán carácter de resolución nas materias da súa 

competencia, e sempre sen prexuízo das que os demais órganos teñan atribuídas. Os 

órganos colexiados poderán adoptar tamén outros acordos con carácter de propostas, 

ditames, informes, etc, sobre diversas materias. 

6. Poderase considerar tomado acordo sobre un asunto cando, pedida a anuencia polo 

presidente ou presidenta de xeito expreso, se produza o asentimento dos presentes, 

entendéndose innecesaria a votación. 

7. Nas actas das sesións dos órganos colexiados constarán necesariamente os asistentes, a 

orde de traballos do día, as circunstancias de lugar e tempo da reunión, puntos principais 

das deliberacións e contido dos acordos adoptados. Á solicitude dos membros do órgano 

figurarán na acta a xustificación da abstención e do sentido do voto emitido, así como a 

transcrición literal da súa intervención sempre que aporte o texto por escrito no acto ou no 

prazo que fixe a presidencia. 

8. Os membros dos órganos colexiados poderán consultar as actas mediante a solicitude 

previa verbal ao seu secretario ou secretaria, así como solicitar que se lles expida 

certificación dos acordos recollidos nelas. 

9. Os asuntos tratados e os acordos tomados polo Consello Escolar faranse públicos 

mediante nota informativa da secretaría emitida despois de cada sesión do órgano. 

 

 

TÍTULO III 

RÉXIME DE FUNCIONAMENTO 

 

Capítulo I : Horarios 

 

Art. 25 : Horario xeral do Centro. 

 

 O horario xeral que se establece anualmente comprende horas lectivas e horas para 

actividades extraescolares e outras (xuntanzas, exames, etc.). 

O Horario é o intervalo de tempo no que se levarán a cabo as actividades que implican 

presenza de alumnado nalgunha das ensinanzas que se imparte no centro. 

Durante todo o curso o Centro atenderá a actividade docente de 8:45h a 14:25h e de 16:20h 

a 21:20h de luns a xoves sendo os venres o mesmo ate as 19:40h na quendas da tarde. 

O centro abrirase ás 8:35h para todo o alumnado, transportado, organizando unhas quendas 

de profesorado cunha proporción de 1 profesor ou profesora cada 50 alumnos/as. 

 

Concretamente este horario lectivo desenvólvese do seguinte xeito: 

Para o alumnado da ESO e Bacharelato: 

-De luns a venres entre as 08:45 e as 14:25 e a tarde do luns de 16:20 a 18:00h. Dous 

recreos: 10:25-10:45 e 12:25-12:45. Clases de 50 minutos de duración. 

Para o alumnado dos Ciclos Formativos: 

-De luns a venres entre as 08:45 e as 14:25 e a dúas tardes: luns, martes ou xoves en horario 

comprendido entre as 16:20 e as 19:40. Dous recreos: 10:25-10:45 e 12:25-12:45. Clases de 50 

minutos de duración. 

Para o alumnado da ESA e EBI: 

 -De luns a xoves entre as 16:15 e as 21:15 e o venres de 16:15 a 19:30h. Dous 

recreos:17:45-18:00 e 19:30-19:45. Clases de 45 minutos de duración. 

  

 O horario das actividades extraescolares deportivas, contempladas no plano anual é o dos 

mércores de 16:20 a 18:50 horas. 
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 As actividades deportivas promovidas pola ANPA e outras entidades, poderanse realizar nos 

martes, mércores, xoves e venres entre as 17:30 horas a 21:30 horas, dependendo das actividades 

extraescolares propias do centro, nas instalacións correspondentes, sempre e cando a entidade 

organizadora se comprometa a nomear unha persoa responsable da actividade e das instalacións. 

  

 Nas tardes dos luns, martes, mércores, xoves e venres en horario de 16:20 a 20:00 horas 

poderanse utilizar as aulas e dependencias docentes, sempre e cando estean dispoñibles, para 

realizar exames e actividades inherentes á función docente co alumnado que non dependa do 

transporte escolar e previa notificación á dirección. Tamén se poderán realizar reunións dos 

diferentes colectivos da comunidade escolar. 

  

Art. 26 : Cumprimento do horario. Saída anticipada. 

 

1. O inicio e o final dos períodos lectivos indicarase por un toque de campaíña. Non hai 

intervalos entre clase e clase. A entrada e a saída das aulas axustarase ao sinal da 

campaíña, sen máis demora que a motivada polo desprazamento entre salas. 

2. En ningún caso se permitirá a saída do alumnado antes do toque da campaíña, 

especialmente antes de cada recreo e ao remate da xornada. Aqueles alumnos e alumnas 

que saian antes de tempo, terán a obriga de regresar á aula da cal procedan, salvo causa 

xustificada e previamente comunicada polo profesor/a ao cargo directivo  de garda. De ter 

motivo para a saída anticipada o responsábel do grupo nesa hora coidará de que esta se 

realice sen molestar as demais clases. 

3. O fin dos recreos indicarase por toque de campaíña. Ao primeiro o alumnado debe pór fin 

á actividade que estea realizando e iniciar a volta á aula para o comezo da clase. 

 

Art. 27 :  Alteración do horario. 

1. O cambio de horas por permuta ocasional entre profesores ou por adiantamento dunha 

clase con motivo da ausencia dun deles deberá ser coñecido polo xefe de Estudos, polo 

profesor de garda e rexistrado no libro. Non poderá realizarse este cambio cando ocasione 

prexuízo a outros profesores ou dea lugar á perda de clase para algúns alumnos.  

 En ningún caso se poderá permutar unha garda por unha hora de clase. 

2. Nos cursos de Bacharelato cando as horas vacantes estean aos extremos da xornada 

poderán ser consideradas libres. 

3. A realización de probas que altere o horario oficial invadindo o tempo doutras clases 

deberá contar co beneplácito do profesor afectado. 

 

Capítulo II: Asistencia e puntualidade 

 

Art. 28 :   Puntualidade. 

 

O atraso na entrada ás aulas altera o normal desenvolvemento da actividade escolar. En caso 

de retraso o profesorado rexistrará a falta como tal (“puntualidade non xustificada” no Xade”). 

1. O alumnado que chegue con atraso debe acudir á súa aula e solicitar permiso para 

incorporarse a ela. 

2. Na etapa da ESO, en ningún caso, pode privarse ao alumnado da asistencia ás clases. 

En caso de impuntualidade o alumno ou alumna admitirase sempre na clase e o 

profesorado cubrirá a falta correspondente. De darse reincidencia na impuntualidade sen 

causa que o xustifique, o profesorado cubrirá un parte de incidencias e derivarase á aula 

de convivencia ou a xefatura de estudos, que procederá a sancionar ao alumnado por 

conduta contraria ao normal desenvolvemento da actividade escolar, segundo o descrito 
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no Capítulo IV do Título V (páxinas 52 e ss). Considérase reincidencia un número de 3 

faltas de puntualidade. 

3. No caso do alumnado de Bacharelato, de darse reincidencia sen causa que o xustifique, o 

profesorado poderá denegarlle a entrada á aula cun parte de incidencias. Neste caso este 

alumno ou alumna deberá dirixirse á xefatura de estudos para comunicar a  denegación 

de entrada na aula e entregar o parte de incidencias, e o aplicarase a sanción 

correspondente como conduta contraria ao normal desenvolvemento da actividade 

escolar segundo o descrito no Capítulo IV do Título V (páx. 49). En ningún caso poderá 

saír do centro ou quedar no corredor, permanecerá na biblioteca, aula de convivencia ou 

onde lle indique a dirección. Considérase reincidencia un número de 3 faltas de 

puntualidade. 

 

Art. 29 : Control de asistencia. 

 

 O alumnado ten a obriga de asistir a todas as clases que figuren no seu horario. 

1. O control de asistencia e puntualidade será realizado polo profesorado rexistrando as 

faltas  no programa XADE, diariamente. 

2. Dende Titoría xustificaranse as faltas unha vez recibidas as xustificacións. No caso de 

non presentar ditas xustificacións comunicaranse por teléfono ou por correo as 

correspondentes ausencias. 

 

Art. 30 :  Comunicación das faltas ás familias. 

 

1. Cando a acumulación de faltas non xustificadas alcance cada un dos topes establecidos 

para os efectos de correccións ou activación do protocolo de absentismo na ESO, dende 

Titoría remitirase ás familias a comunicación correspondente. 

2. De cada comunicación ficará o oportuno rexistro na Secretaría Administrativa do centro 

e entregarase copia en Xefatura de Estudos para o seu coñecemento. 

 

Art. 31 :  Xustificación das faltas. 

 

1. A solicitude de xustificación presentarase na Titoría mediante o modelo oficial do Centro, 

ou escrito xustificativo suficientemente aclaratorio, subscrito pola nai, pai ou titores legais 

do alumno ou alumna. 

2. O alumnado maior de idade asinará as xustificacións das súas propias faltas. Cando a falta 

sexa de máis de 3 días, a causa se reitere,  ou cando así o aconsellen as circunstancias, o 

motivo deberá acreditarse documentalmente. 

3. Achegarase en todos os casos un documento acreditativo cando a causa sexa a 

comparecencia obrigada ante unha entidade pública ou privada, ou ben por enfermidade 

de duración superior a 3 días. 

4. No caso da ESO, dado que os centros educativos teñen legalmente a condición de 

gardadores dos menores, é necesario poñer especial dilixencia no control das faltas de 

asistencia e na súa comunicación. 

●    Cando o alumno ou alumna da ESO comece a faltar ás  clases de xeito inxustificado, 

o profesorado porao en coñecemento da Titoría sen máis trámite.  

●   Con independencia da notificación ordinaria das faltas, dende Titoría comunicarase 

telefonicamente á familia esta circunstancia e porase a situación en coñecemento da 

xefatura, por se procedese ao aviso aos servizos sociais ou ás autoridades competentes. Se 

as faltas sen xustificar superan o 10% do horario lectivo mensual abrirase o Protocolo de 

Absentismo.  
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5. Non son xustificábeis as ausencias que non se orixinen por causa de forza maior, e en 

particular as producidas tendo acudido ao Centro. 

6. A aceptación ou non dos xustificantes é competencia de Titoría. Unha vez aceptada a 

xustificación, o resgardo desta, subscrito por Titoría será mostrado polo alumnado ao 

profesorado das materias as que faltou e estes poderán tomar nota da xustificación. Se o 

titor ou titora non acepta o xustificante da falta por xulgalo improcedente ou dubidoso, 

deberá comunicalo á familia. 

7.  No relativo á FP , tanto o cómputo das faltas de asistencia coma a súa xustificación, 

realizarase de acordo coa normativa  específica da FP . 

8. No caso de faltas a exames ou probas, esta competencia entenderase sen prexuízo do 

dereito do profesor ou profesora da materia a esixir acreditación documental do motivo 

alegado polo alumno ou alumna para os efectos de recoñecerlle o dereito a que se lle 

repita a proba. 

9. A xustificación da ausencia realizarase inmediatamente despois da reincorporación do 

alumno ou alumna. Transcorridos 7 días naturais desde que cesou a causa que motivou a 

ausencia non se admitirá xustificación. 

 

Art. 32 :  Abandono das aulas. 

 

 O alumnado ten a obriga de asistir a todas as actividades que figuren no seu horario. 

1. Como norma xeral, o alumnado  menor de idade, non poderá ausentarse das aulas nin saír do 

centro durante toda a xornada lectiva, incluíndo os períodos de lecer, sen autorización 

expresa firmada pola persoa que teña a custodia legal, ou no caso da ESO, persoa 

maior de idade autorizada polo titor legal, segundo modelos específicos facilitados polo 

centro. 

2. En ausencia dalgún profesor ou profesora, o alumnado non poderá abandonar a aula, tendo 

que agardar ao profesorado de garda que disporá o que proceda. 

3. O alumnado non poderá pechar as portas da aula se non hai profesorado nela. 

4. O abandono colectivo das aulas sen mediar motivo xustificado e debidamente comunicado 

constitúe unha falta contraria ás normas de convivencia. Esta circunstancia rexistrarase no 

libro de garda e comunicarase á Xefatura de Estudos. 

 

Art. 33 :  Actuacións colectivas que alteren a actividade académica. 

 O exercicio do dereito do alumnado a manifestar a súa discrepancia respecto a aqueles 

asuntos que lle afecten pode revestir formas de actuación colectiva que atinxan ao desenvolvemento 

da actividade académica. O centro dispón dun protocolo claro para a organización do instituto 

durante as xornadas de folga de estudantes que permite garantir o exercicio dos dereitos do 

alumnado que decide asistir a clase e o que decide secundar a folga. 

 

1. Nas 48 horas previas, ou antes se houbera coñecemento e información suficiente, 

informarase na aula da mobilización e de quen a convoca, recolleranse as sinaturas dos 

que a secundan. Pódese solicitar 10 minutos da clase, preferentemente ao titor ou titora. O 

alumnado que queira secundar a folga recollerá a autorización na conserxaría para que a 

asinen na casa. 

2. Ao día seguinte (24 horas) reunirase a Xunta de Delegados e Delegadas, na cal cada 

delegado e delegada informará do número de alumnos/as do seu grupo que apoia a 

mobilización. Unha vez acabada a reunión os delegados entregarán os listados na Xefatura 

de Estudos (ou na Conserxaría, para a súa entrega) coas autorizacións pertinentes do 

alumnado. As autorizacións teñen que ser entregadas antes do inicio da folga. 
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3. A Xefatura de estudos entregará ás Titorías as sinaturas e autorizacións para a 

xustificación da falta de asistencia. Só se xustificarán as faltas correspondentes a folgas 

oficiais convocadas por sindicatos oficiais para o alumnado de ensinanzas medias. 

4. Ao alumnado de 1º e 2º de ESO non se lle xustificarán as faltas por asistencia á folga. 

 

Art. 34: Efectos das faltas de asistencia e da impuntualidade reiterada non xustificadas. 

 

1. A asistencia é un deber básico do alumnado polo que as faltas de asistencia e a 

impuntualidade reiterada non xustificadas serán obxecto de corrección nos termos 

estabelecidos no Título V, Capítulo IV.  

 

Capítulo III: Avaliacións e cualificacións.  Probas. 

 

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

Para garantir este extremo, o Centro deberá proporcionar a información pertinente en canto á 

organización e avaliación das aprendizaxes así como sobre o procedemento de reclamación respecto 

ás decisións vinculadas ao proceso de avaliación. 

 

1. Información ao alumnado e ás familias 

 

Art. 35 :  Criterios xerais de avaliación e promoción. 

 

1. A Dirección do Centro deberá facer públicos os criterios que se aplicarán na ESO para 

adaptar as decisións de promoción do ciclo ou curso e de titulacións. 

2. As Titorías dos grupos da ESO proporcionarán ao alumnado e ás súas familias a 

información relativa aos anteditos criterios, ou indicarán como e onde poden consultala, 

no principio de cada ano lectivo. 

 

Art. 36 : Programacións de área e de materia. 

 

1. As Xefaturas de Departamento elaborarán a información relativa á programación das 

áreas e materias integradas nel destinada ao alumnado. 

2. Esta información fará especial referencia aos obxectivos, aos mínimos esixíbeis para 

obter unha valoración positiva, así como aos criterios de cualificación e procedementos 

de avaliación que se van utilizar. Incluirase, no seu caso, o sistema de recuperacións que 

se vai seguir. As Xefaturas de Departamento deberán facer pública esta información. 

3. O profesorado das distintas áreas e materias transmitirán ao seu alumnado ao inicio de 

cada ano lectivo a citada información, facilitándolles as aclaracións que soliciten. 

 

 2. Instrumentos de avaliación. 

 

Enténdese por instrumentos de avaliación todos aqueles documentos e rexistros utilizados 

para fundamentar as decisións e acordos relativos ao proceso de aprendizaxe do alumnado. 

 

Art. 37 : Conservación e custodia. 

 

1. Os instrumentos de avaliación deberán ser conservados polo menos durante tres meses 

despois de formuladas as cualificacións finais. 

2. A custodia dos instrumentos de avaliación de cada materia ou área, e grupo corresponde 

ao profesor ou profesora que a imparte. 



 
NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 

 

 27 

3. A documentación da titoría debe ser entregada ao final do curso na Xefatura de Estudos 

para a súa conservación. 

4. Os titulares da custodia son responsábeis de manter a confidencialidade daqueles datos 

relativos á persoa ou circunstancias familiares do alumnado, que só poderán ser coñecidos 

por eles ou polos familiares. 

 

Art.  38 : Acceso das persoas interesadas. 

 

1. A alumna ou alumno e os seus titores legais terán acceso ás probas, exercicios ou 

traballos escritos en que se basea a súa cualificación, sendo suficiente para iso que o 

soliciten formalmente. 

2. Sen exceder un prazo razoábel, (ata unha semana) corresponde ao profesor ou profesora 

fixar o lugar e o momento para a revisión das probas ou traballos. Salvo en casos de 

avaliación final ou extraordinaria que será fixada no calendario de final de curso ou de 

setembro. 

3. No decurso desta revisión a alumna ou alumno terá dereito a solicitar aclaracións sobre a 

valoración do traballo ou proba realizada. 

  

3. Reclamacións. 

 

Art. 39 :  Reclamacións ás cualificacións parciais. 

 

1. Se o alumno ou alumna, recibidas as oportunas aclaracións, non estivera de acordo coa 

cualificación da proba ou traballo, solicitará por mediación da Titoría a intervención do 

departamento correspondente, que resolverá en última instancia. 

2. A modificación da cualificación non suporá necesariamente o cambio de nota da  

avaliación. 

 

Art. 40 : Reclamacións ás cualificacións finais. 

 

1. As persoas interesadas disporán de dous días contados desde a publicación das 

cualificacións para presentar reclamacións contra as cualificacións recibidas aténdose aos 

prazos sinalados no calendario de fin de curso ou de setembro. 

2. O procedemento a seguir nas reclamacións por parte das persoas interesadas é o que a 

continuación se indica: 

a) Revisión, previa solicitude, das probas e demais instrumentos de avaliación, coa 

profesora ou profesor da materia ou área. 

b) En caso de persistir o desacordo coa cualificación, poderase reclamar a súa revisión, 

presentando ante a Dirección a solicitude correspondente. 

c) A decisión motivada do órgano competente –Departamento ou Xunta de Avaliación, no 

seu caso-, modificando ou ratificando a cualificación ou decisión obxecto da revisión. 

d) Comunicación ás persoas interesadas, que recibida esta e, en caso de desacordo, terán 

un prazo de 2 días para solicitar por escrito á Dirección que eleve a reclamación ao 

órgano competente, incorporando, se o estima oportuno, novas alegacións. 

3. En todo caso a solicitude de revisión  das decisións ou cualificacións deberá  buscarse na 

inadecuación das probas e demais instrumentos de avaliación aplicados, en relación con 

algún destes extremos contemplados na programación: 

- Obxectivos, contidos mínimos e criterios de avaliación establecidos. 

- Procedementos e instrumentos de avaliación a aplicar. 

- Correcta aplicación  dos criterios de cualificación e avaliación. 



 
NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 

 

 28 

4. O desenvolvemento do proceso de reclamación no Centro aterase ao calendario de fin de 

curso ou de setembro, no cal se farán constar os diferentes trámites e prazos. 

5. As peticións, tanto de revisión de exame como de reclamación aos departamentos, faranse 

presentando nas oficinas do centro os impresos correspondentes debidamente cubertos e 

respectando os prazos estabelecidos. 

6. O alumnado maior de idade deberá ser quen presente a reclamación persoalmente. 

Alumnado menor de idade: o alumnado ou seu pai, nai ou titor/a legal poderán presentar a 

reclamación. 

 

4. Perda da avaliación continua e baixa de matrícula nos ciclos formativos. 

  

Art. 41 : Aspectos xerais do proceso de avaliación nos ciclos formativos. 

1. A avaliación realizarase ao longo de todo o proceso formativo do alumnado, polo que ten 

un carácter continuo. Por este motivo, nas modalidades de ensino presencial cumprirá a asistencia 

do alumnado ás actividades programadas para os distintos módulos profesionais do ciclo formativo. 

2. O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado 

módulo será  do 10 % respecto da súa duración total. En todo caso de ter faltas xustificadas e non 

xustificadas establecerase o 15 % como máximo. Para os efectos de determinación da perda do 

dereito á avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do 

alumno ou alumna na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido no 

correspondente regulamento de réxime interior do centro. Unha vez superada a porcentaxe indicada 

o sistema de avaliación será diferente para o alumnado que perda o dereito de avaliación continua. 

3. O profesorado poderá  non permitir a realización de determinadas actividades aos 

alumnos e alumnas que perdesen o dereito á avaliación continua, sempre que poidan implicar algún 

tipo de risco para si mesmos, o resto do grupo ou as instalacións. 

      4. O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua co cal, por razóns de non 

asistencia reiterada, non sexa posible utilizar os instrumentos de avaliación previstos inicialmente 

para cada módulo profesional, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa 

á avaliación final de módulos correspondente.  

Esta proba será única e o alumnado de segundo curso poderá facela antes da avaliación parcial do 2º 

trimestre se así o solicita, para poder acceder á FCT en caso de superala, pero se non supera a proba 

non ten dereito a recuperar nin avaliarse de novo do módulo en xuño. 

O alumnado ao que se lle comunicara a perda do dereito á avaliación continua, por defecto fará esa 

proba en xuño previa a avaliación final de módulos. Se o alumno ou alumna solicita facer esa proba 

antes da avaliación parcial do 2º trimestre deberá comunicalo por escrito ante a secretaría do centro 

especificando o módulo/s nos que perdeu o dereito á avaliación continua e indicando que  desexa 

facer a proba. O prazo para presentar dita solicitude comeza coa comunicación da perda do dereito á 

avaliación continua e remata quince días naturais antes da data de avaliación do 2º trimestre. 
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Art. 42 : Contabilizar as faltas de asistencia nos ciclos formativos.  

1. Pasaranse as faltas ao Xade, diferenciando xustificadas e non xustificadas. 

2. Só se poden contabilizar a efectos da perda do dereito á avaliación continua nun 

determinado módulo, as faltas pasadas ao Xade. 

3. Para a xustificación das faltas teranse en conta as seguintes circunstancias: 

***Faltas xustificables: 

a) Citacións que impliquen un deber inescusable, polo 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) Enfermidade ou indisposición sendo xustificable o tempo de prescrición médica. 

e) Asistencia a folgas legalmente convocadas 

 

***Xustificación das faltas de asistencia a clase do alumnado: 

A xustificación das faltas de asistencia a clase do alumnado realizarase ante o profesorado titor 

acompañando, segundo proceda: 

1. Xustificante médico, no caso de enfermidade propia ou grave dun familiar de primeiro ou 

segundo grao. 

2. Documento acreditativo, no caso de deberes inescusables, presentación a exames ou morte de 

familiares de primeiro ou segundo grao. 

3. Calquera outro documento acreditativo que xustifique a ausencia. 

 

4. Dende Titoría enviarase un apercibimento ao alumno ou alumna cando as faltas de asistencia 

nun determinado módulo superen o 6 % da súa duración total. Nel indicarase que perderá o 

dereito á avaliación continua no módulo de acumular un 10 % de inasistencias inxustificadas 

con respecto á súa duración total. En todo caso, non se pode superar o 15 % tanto de 

xustificadas como non xustificadas. Cando as faltas de asistencia alcancen a citada 

porcentaxe comunicarase a perda do dereito á avaliación continua. 
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5. No caso de que se produza a perda do dereito á avaliación continua, na secretaría do centro 

deberá ficar constancia do apercibimento e da comunicación da perda do dereito á 

avaliación continua.  

Art. 43: Consecuencias da perda de avaliación continua nos ciclos formativos. 

1. O alumnado con perda do dereito á avaliación continua non poderá realizar aquelas 

actividades formativas, que a criterio do profesor ou profesora, poidan implicar algún tipo 

de risco para si mesmos, o resto do grupo ou as instalacións, e así lles será comunicado.  

2. Co alumnado que perdese o dereito á avaliación continua seguirase o procedemento de 

avaliación establecido na programación do módulo, para estes casos. 

Art. 44 : Baixa de matrícula nos ciclos formativos. 

1. A baixa da matrícula producirase cando unha alumna ou alumno non asista a ningún dos 

módulos do ciclo formativo de forma inxustificada e continua por un período superior a 15 

días lectivos ou, de maneira descontinua, por un período superior a 25 días lectivos. 

 

5.Probas 

 

Art.  45 :  Información. Fixación de probas. 

 

1. No contexto da información sobre os procedementos de avaliación, o profesorado 

comunicará ao alumnado o tipo de probas que lles será proposto e a súa periodicidade. 

2. A data concreta das probas será fixada cunha antecedencia razoábel, unha vez ouvido o 

curso e procurando facelo co acordo deste curso evitando no posíbel a acumulación de 

probas. 

 

Art. 46 :  Non asistencia a exames. Xustificación. 

 

1. Se a inasistencia á clase coincide cunha proba ou exame, só quedará xustificada se 

acredita documentalmente ante a profesora ou profesor  por causa de forza maior que a 

motivase. 

2. Non haberá lugar a presentar xustificante ningún : 

a. Cando se constate que a ausencia era perfectamente evitábel. 

b. Cando, sendo a ausencia previsíbel, non se advertise dela antes da proba. 

 

 

 

Art. 47 :  Repetición de probas. 

 

1. Cando a xustificación se axuste ao que figura no artigo 46, punto 1, dará dereito á 

repetición da proba salvo que o procedemento de avaliación que recolle a programación 

da materia concernida exclúa ou faga innecesaria tal repetición. 

2. Cando proceda repetir a proba, corresponde á profesora ou profesor estabelecer a data e 

as condicións de repetición. 

3. Non se repetirán as probas de carácter extraordinario. 
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Capítulo IV: Actividades extraescolares e complementarias 

 

1. Concepto, planificación e autorización. 

 

Art. 48 :  Concepto. 

 

1. Teñen a consideración de actividades complementarias as actividades didácticas que se 

realizan en horario lectivo e que formando parte da programación teñen carácter 

diferenciado polo momento, espazo e recursos que utilizan. 

2. Considéranse actividades extraescolares aquelas organizadas polo Centro ou por outras 

entidades que, formando parte da programación xeral anual, se realizan fóra do horario 

lectivo. 

 

Art. 49 :  Planificación das actividades. 

 

1. Corresponde á Vicedirección do Centro e ao Departamento de Actividades 

Complementarias e Extraescolares promover, organizar e facilitar este tipo de 

actividades coa cooperación doutros departamentos implicados nelas. 

2. Para cada actividade concreta considéranse parte do Departamento ao profesorado e ao 

alumnado responsábel dela. 

3. Corresponde á Vicedirección, como xefatura do Departamento, elaborar o programa 

anual das actividades e coordinar a organización de todo tipo de viaxes que se fagan co 

alumnado. 

4. A planificación conterá os datos fundamentais de cada actividade: título e breve 

descrición, participantes ou asistentes, departamentos implicados, responsábeis, duración 

e datas, custo e financiamento previstos. 

5. De cara á elaboración do programa anual de actividades complementarias e 

extraescolares, é conveniente que os departamentos entreguen as súas propostas antes 

do 1 de outubro.  
 

Art. 50 :  Aprobación das actividades. 

 

1. A aprobación das actividades complementarias e extraescolares incluídas na 

programación anual e da programación mesma, corresponde ao Consello Escolar. 

2. Deberá ser tamén aprobada polo Consello Escolar calquera outra actividade que, por se 

ter formulado con posterioridade, non se teña recollida na programación anual. 

3. Non obstante, a Dirección do Centro poderá aprobar, por delegación expresa do 

Consello, aquelas actividades que teñan unha duración non superior a 1 día, debéndolle 

ser presentada coa antelación e a información suficiente. A tal fin, no primeiro Consello 

escolar Ordinario do Curso, ou ben nun extraordinario no primeiro trimestre, se aprobará 

tal delegación para imprevistos.  

 

Art. 51 :  Calendario. 

 

1. As datas límite para a realización de actividades extraescolares e complementarias son 

as que figuran no calendario escolar anual aprobado polo Consello Escolar. No caso de 

2º curso de Bacharelato nunca se incluirá o mes de maio. Nos demais grupos 

respectarase o mes de xuño para actividade normal, agás a última semana de clases na 

que se poderán realizar actividades sempre e cando se programen coa debida antelación 

para a organización de exames. 
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2. As excepcións en actividades superiores a un día ou non contando a Dirección coa 

delegación, precisan a autorización expresa do Consello Escolar.  

 

Art. 52 : Publicidade. 

 

 Da programación anual das actividades darase publicidade logo que teña sido aprobada polo 

Consello Escolar 

 Tamén de xeito puntual se dará publicidade a data e horas de realización de cada actividade, 

cando coincida co horario lectivo. 

 

Art. 53 : Prelación. 

 

 As actividades que formen parte da programación anual e as aprobadas polo Consello 

Escolar ou por delegación súa, terán prioridade sobre calquera actividade lectiva. 

 

Art. 54 : Autorización familiar. 

 

 Alén da aprobación do Consello e do acomodo ao calendario estabelecido, cando a 

actividade implique desprazamento fóra do Centro requirirase: 

a) Autorización do pai, nai ou titoría legal para o alumnado menor de idade segundo 

modelo que se entregará no momento oportuno.  

b) Consentimento das persoas das que dependan para o alumnado de Bacharelato maiores 

de idade, cando o desprazamento sexa fóra da localidade ou da súa bisbarra. 

c) O profesorado encargado da actividade didáctica deben entregar as autorizacións ao 

alumnado a lo menos cunha semana de antelación, e o alumnado debe devolvelas 

debidamente cubertas como mínimo tres días antes da saída, tanto se está autorizado 

como se non. No caso de non ser entregada firmada, considerarase desautorizado.  

d) De non devolver a autorización debidamente cuberta no prazo antes mencionado, o 

profesorado responsable da saída porase en contacto coas persoas responsables do 

alumno ou alumna, para interesarse pola mesma.  

 

2.  Participación nas actividades 

 

Art. 55 :  Voluntariedade. 

 

1. É obrigatoria a asistencia a aquelas actividades complementarias que teñan lugar no 

horario lectivo e dentro do recinto escolar, así como a asistencia a aquelas actividades 

complementarias que sendo na Concello de Noia, non supoñan custe algún para o 

alumnado. 

2. A asistencia ás actividades extraescolares, así como ás complementarias que supoñan un 

custo para o alumnado, teñen carácter voluntario. 

 

Art. 56 : Participación e exclusión. 

 

1. O profesorado deberá acompañar ao alumnado co que tivese clase ao longo da súa hora, 

cando a actividade que se desenvolva afecte a todo o grupo, sexa dentro do Centro e se 

solicite a súa colaboración. 

2. O alumnado ten dereito a participar nas actividades que se organicen fóra do Centro, agás 

no caso de ter acreditada unha conduta incívica ou irrespectuosa cos responsables da 

actividade ou cando a súa conduta poña en risco o normal desenvolvemento da actividade. 
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Neste caso, o profesorado está autorizado a denegarlle a súa participación e comunicará 

dita resolución á familia. 

3. O alumnado que non participe por calquera motivo nas actividades está obrigado a asistir 

á clase, ou se esta non puidese impartirse, por ausencia do profesor ou profesora, será 

atendido polo profesorado de garda. 

 

3. Viaxes escolares. Normas 

 

Art. 57 : Normas específicas. 

 

1. O profesorado acompañante velará polo adecuado desenvolvemento da actividade 

mediando nos problemas que se presenten e atendendo á seguridade do grupo. 

2. O alumnado seguirá puntualmente o programa estabelecido e as indicacións dos 

responsábeis, debendo cumprir as normas vixentes nas dependencias nas que se atopen 

ou que visiten e respectando as instalacións, móbeis e demais efectos que se atopen 

nelas. 

3. De padecer algunha afección que supoña limitacións ou requira un trato especial porase 

antes do comezo da viaxe en coñecemento dos responsábeis. Procederase igualmente de 

estar seguindo algún tratamento ou tomando medicación. 

4. Está terminantemente prohibida a tenencia e consumo de bebidas alcohólicas ou 

substancias de efectos semellantes e, polo tanto, a introdución destas nos autocares ou 

nos hoteis. 

5. A participación nas viaxes e visitas implica a obriga de realizar aquelas tarefas que fixen 

os responsábeis da actividade, segundo a dimensión formativa desta. 

 

Art. 58 :  Responsabilidade por danos. 

 

1. O alumnado será individualmente responsable dos danos que cause nas instalacións que 

se visiten, no autobús ou no lugar de aloxamento debendo asumir o custo resultante. 

2. Subsidiariamente, de non poder establecerse a responsabilidade individual, a 

responsabilidade será solidaria, polo que serán responsables todos os compoñentes do 

grupo e deberán facerse cargo do custo de reparación do dano. 

 

Art. 59 :  Medidas correctoras. 

 

1. Durante o desenvolvemento das actividades son de aplicación as normas de convivencia 

recollidas neste regulamento e as correccións correspondentes, que se imporán unha vez 

acabada esta, agás o disposto no punto seguinte. 

2. Cando a conduta de algún alumno ou alumna poña en risco o normal desenvolvemento 

da actividade, poderá ver limitada a súa participación e os seus movementos, e inclusive 

ser devolto ao seu domicilio, correndo cos gastos resultantes a súa familia ou titores 

legais. 

 

Art. 60 : Publicidade e acatamento das normas. 

 

1. As presentes normas daranse a coñecer en cada ocasión ao alumnado que vaia a 

participar nunha viaxe e ás súas familias ou titores legais. A incorporación á actividade 

implica a súa aceptación. 

2. Cando unha viaxe escolar teña unha duración de máis dun día requirirase un 

compromiso escrito polo que a alumna ou alumno e a súa familia ou titores legais se 

obrigan a respectar a normativa exposta e a asumir, en caso contrario, as consecuencias. 



 
NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 

 

 34 

 

4.Viaxes escolares. Organización e requisitos. 

 

Art. 61 : Planificación 

 

 1. No caso de que a actividade sexa unha excursión de varios días na que o alumnado teña 

que durmir fóra da casa, as autorizacións e toda a información sobre dita saída deberá estar na 

vicedirección 1 mes antes da data de celebración, co fin de enviarlla á inspección. 

Na información sobre estas saídas deberá constar: 

a. Calendario das actividades a realizar na viaxe con datas aproximadas 

b. Datos dos centros de aloxamento na viaxe (lugar, teléfono…) 

c. Relación de alumnado que vai á viaxe e dos seu teléfonos móbiles 

d. Relación do profesorado e xeito de localizalos 

e. Copia do pago do seguro de viaxes 

 

2.- Aínda que as actividades sexan aprobadas ao principio do curso, é necesario confirmalas 

como mínimo unha semana antes da data de celebración, concretando a data, no posible a hora 

de saída e de chegada, alumnado e profesorado que participa, se é preciso contratar transporte, etc. a 

fin de informar ao profesorado con antelación suficiente e evitar coincidencias con exames ou con 

outras actividades. 

 

3.- A financiación das actividades correrá a cargo do alumnado participante (transporte e 

entradas se é o caso). Como excepción, se o profesorado coñece o caso de algún alumno ou alumna 

que non poda costear a actividade deberá comunicalo na vicedirección para tratar de axudalo no 

posible. Cando a realización das actividades requiran un desembolso importante para o centro, 

deberase  comunicar cun mes de antelación o custe real da mesma, ao fin de confirmar se é viable 

ou non a súa realización e dependendo co establecido nos orzamentos do centro. 

 

Art. 62 : Promoción. 

 

 As viaxes escolares poderán ser promovidas polo profesorado, alumnado ou familias, que 

deberán presentar un proxecto ao Consello Escolar, ou á Dirección no seu caso, e contarán coa 

aprobación e as autorizacións correspondentes para levalo a cabo. 

 

Art. 63 : Condicionamento da aprobación. 

 En función do impacto sobre a actividade lectiva, as repercusións orzamentarias e a 

porcentaxe de participación do alumnado dos grupos implicados, o Consello Escolar poderá requirir 

un número mínimo de participantes e/ou fixar unha duración máxima como condicións para aprobar 

unha viaxe. Todas estas cuestións quedarán reflectidas no Plan Xeral de actividades do Centro 

de cada Curso escolar. 

 

 

 

Art. 64 : Acompañantes. 

 

1.  Nos desprazamentos fóra da localidade o alumnado deberá estar acompañado como 

mínimo por 2 profesoras ou profesores até 40 alumnas e alumnos. Excepcionalmente e 

debidamente xustificada polas circunstancias que concorran, se poderá alterar a ratio –

saídas ao estranxeiro, actividades con certo risco, etc-. 

2. Cando sexan máis de 40 alumnas e alumnos os acompañantes serán 3, e outro por cada 

20 máis.  
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3. Dentro do número que corresponda ás ratios fixadas o profesorado acompañante terá 

dereito a percibir as axudas de custo establecidas. 

 

Art. 65 : Viaxe de fin de estudos. 

1. No seu caso, a viaxe de fin de estudos realizarase en 4º ESO e/ou 2º Bacharelato. No 

proxecto que os seus responsábeis presenten ao Consello Escolar deben incluírse 

referencias concretas ao seu contido cultural / lúdico. A duración da viaxe non será 

superior a 5 días e o número de participantes non será inferior ao 50 % do total do 

alumnado dos grupos implicados. As datas no interferirán nas actividades lectivas de fin 

de Curso e preparatorias da acceso á Universidade. 

2. A persoas acompañantes poderán ser profesoras e profesores e/ou membros do colectivo 

de pais e nais que asuman a responsabilidade da viaxe. 

 

5. Actividades extraescolares a realizar nas instalacións do Centro fóra do horario escolar. 

 

Art. 66 :  Promoción e calendario. 

 

1. Os distintos colectivos do Centro, a través dos seus órganos representativos, así como as 

entidades que se autoricen, poderán promover actividades polas tardes, sempre que se lles 

poda atribuír unha finalidade educativa ou formativa. 

2. A Asociación de Nais e Pais e outras entidades oportunamente autorizadas, nas condicións 

que se determinen, poderán promover actividades deportivas conforme ao horario xeral 

vixente cumprindo o art. 25 do capítulo I, Título III do presente regulamento. 

 

Art. 67 : Solicitude e aprobación. 

 

 A solicitude da actividade terá que incluír alén do nome e do seu promotor, para a súa 

aprobación polo órgano que proceda, información sobre os seguintes extremos: 

- Contido da actividade e motivo ou finalidade. 

- Data ou datas de realización. Horario da sesión ou sesións. 

- Persoa ou persoas que a desenvolverán e a súa cualificación. 

- Colectivo ao cal se destina a actividade. 

- Locais ou instalacións e medios que se prevé utilizar. 

- Persoa que se encargará da organización da actividade. 

 

Art. 68 : Responsabilidade. Revogación da autorización. 

 

1. A persoa solicitante e, no seu caso, o colectivo no nome do cal actúa, será responsábel de 

que se respecten as normas de uso das instalacións e do material, facéndose cargo dos 

eventuais danos, e de que a actividade se axuste aos termos en que foi autorizada. 

2. Para o caso de actividades de formación física, deporte e danza, responsabilizarase de que 

as persoas que as teñan ao seu cargo conten coa suficiente titulación o acreditación legal 

ou regulamentaria. 

3. No caso de que a realización da actividade non fose acorde coas condicións en que se 

aprobou ou se desenvolvese en termos diferentes aos autorizados, poderá ser suspendida 

de xeito inmediato pola Dirección do Centro e a súa autorización modificada ou revogada 

polo Consello Escolar. 

 

Art. 69 : Obrigas contractuais e contraprestacións das entidades. 
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1. Para o caso de existiren obrigas contractuais coas persoas encargadas de realizar 

actividades, estas serán da responsabilidade plena e exclusiva da entidade que as 

promove. 

2. En determinados supostos o Instituto poderá estabelecer contraprestacións que lle 

permitan resarcirse dos desgastes e custos que comporta o uso das instalacións. 

 

 6. Participación de persoas alleas ao Centro en actividades non programadas, en tempo lectivo 

 

Art. 70: Participación de terceiros. 

 

 Os departamentos poderán promover a participación de terceiros en actividades non 

programadas que se vaian desenvolver en tempo lectivo nas seguintes condicións: 

1. A actividade debe ser previamente solicitada e autorizada pola Dirección, en caso dunha 

actividade puntual, e polo Consello Escolar cando se pense desenvolver en varias sesións. 

2. As persoas alleas deberán actuar sempre en presenza e baixo a supervisión e a 

responsabilidade do profesor ou profesora correspondente. 

3. Antes de contratar a actividade, se esta supón un custe económico para o centro, a profesora 

ou profesor encargado da mesma deberá comunicalo á vicedirección. 

 

Art.71: Captación de imaxe 

 

 1. No transcurso dunha actividade complementaria ou extraescolar, só poderán tomarse 

imaxes do alumnado autorizado pola súa nai, pai ou titores legais, mediante autorización expresa 

facilitada polo centro. 

 2. En ningún caso poderán utilizarse estas imaxes para fins alleos ao expresamente 

autorizado.  

 

Art.72: Reparto de espazos para exposicións e temporalización 

 

  As exposicións durarán entre 3 semanas ou un mes como máximo, salvo excepción 

xustificada polo interese. Se reservarán os espazos ao principio de curso ou  noutro momento 

sempre a través da vicedirección. Estableceranse protocolos de recollida do material da exposición.  

 

Capítulo V: Gardas. Arts. 106, 107 e 108 da Orde do 1 /08/97 (DOG do 2 setembro) 

 

Art. 73: Funcións do profesorado de garda. 

 

 Haberá sempre, durante a xornada escolar, un ou máis profesor ou profesora de garda, 

segundo as necesidades de cada momento e as dispoñibilidades do centro. O profesorado de garda é 

o encargado de resolver en primeira instancia as situacións imprevistas que podan xurdir durante o 

período lectivo que corresponda. 

 O libro de gardas, no que se recollerán as faltas de asistencia e de puntualidade do 

profesorado xunto coas posibles incidencias que poidan xurdir, terá todas as súas follas seladas e 

numeradas e estará a disposición da comunidade educativa. 

 As Funcións do profesorado de garda son: 

1. Velar, coa colaboración do persoal de conserxaría, pola orde do Instituto, especialmente 

durante os cambios de clase, nos corredores e nas aulas en que non haxa profesora ou 

profesor. 

2. Atender ao alumnado que quede libre por ausencia do respectivo profesor ou profesora, 

e as persoas accidentadas e indispostas, se fose necesario. 
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3. Rexistrar no libro de gardas as ausencias e faltas de puntualidade do profesorado e 

cantas outras incidencias se teñan producido. 

4. Resolver no acto as incidencias que se produzan durante o período lectivo 

correspondente, ben informando á Xefatura de Estudos ou ao directivo presente no 

Centro nese momento, ben adoptando as medidas que estime máis oportunas, 

axustándose ao disposto neste regulamento. 

5. Cantas outras lle encomende a dirección do instituto. 

 

Art.  74 :  Actuación do profesorado de garda. 

 O centro conta cun protocolo específico para a regulación das gardas, control de entradas e 

saídas e uso xeral de espazos. 

1. Ao comezo da clase os profesorado de garda percorrerá os corredores das distintas 

plantas dando prioridade á zona de ESO e FPBÁSICA. 

2. Unha vez que a orde nos corredores sexa total e sempre cando non estean cumprindo 

algunha das súas funcións, o profesorado de garda deberá permanecer na sala de 

profesorado ou na biblioteca. 

3. En ausencia dalgún profesor ou profesora, o profesorado de garda (é obrigatoria a 

presenza mínima dun profesor ou profesora de garda na Sala de Profesorado ou na 

biblioteca) faranse cargo do alumnado, na aula ou na biblioteca, cando este espazo non 

estea a ser utilizado nese momento por un profesor ou profesora que o necesite para a súa 

clase  e tomarán as medidas necesarias para que aproveiten a clase e non molesten aos 

restantes grupos.  

4. En caso de ausencia de varios profesores e profesoras nunha mesma hora non se poderá 

atender a un curso alto mentres os cursos máis baixos non queden atendidos. 

5. O grupo permanecerá sempre na aula correspondente durante a garda. Se fose preciso e o 

seu número o permite, poderanse xuntar dous grupos na mesma sala.  

6. Os grupos sen profesora ou profesor que por desdobramento ou outra circunstancia non 

teñan sala propia, serán dirixidos á biblioteca ou a outra dependencia alternativa. En 

ningún caso se deixará que fiquen a deambular por dependencias e/ou patios. 

7. Nas últimas horas e nas primeiras no caso de aviso previo por parte do profesor ou 

profesora correspondente, os grupos de Bacharelato sen profesorado poderán ser 

autorizados polo profesorado de garda a abandonar o Centro, responsabilizándose este de 

que o fagan sen molestar aos demais. Darase aviso en conserxería. 

8. A ausencia do profesor ou profesora non exime ao alumnado de cumprir o seu horario 

lectivo unha vez que teñen acudido ao Instituto. Por tanto o profesorado de garda pasará 

lista sempre, e as faltas terán iguais efectos que as restantes. 

9. Débese lembrar que o alumnado menor de idade está baixo a tutela legal do 

Instituto. 

 

Art. 75 : Gardas de lecer. 

 

1.  Tamén será función do profesorado de garda a tutela do alumnado de educación 

secundaria obrigatoria durante os períodos de lecer. O exercicio da garda de lecer 

requirirá a presenza do profesorado responsable no patio, atento ás evolucións do 

alumnado despois de percorrer os corredores e pasar polas aulas para mandar ao 

alumnado ao patio, se o tempo o permite. 

2.  O profesorado de garda de lecer velarán pola correcta conduta do alumnado, 

intervindo alí onde as circunstancias o requiran e adoptando as medidas que consideren 

oportunas. 

 

Art. 76 : Gardas de Biblioteca. 
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 Haberá unha regulamento interno propio da Biblioteca, acorde coas instrucións da 

Consellería do 1 de setembro de 2014, que se renovará cada ano co PXA. 

1. O profesorado de garda na biblioteca acudirá puntualmente e permanecerá nela durante a 

sesión correspondente, mesmo se non hai presenza de alumnado ou perosas usuarias. 

2. Son obrigas do profesorado de garda na biblioteca:  

- Atender aos préstamos e devolucións. 

- Colaborar co equipo da biblioteca e, no seu defecto, coa encargada ou encargado, no 

mantemento dos fondos (orde dos andeis, fichaxe, etiquetado…) 

- Colaborar co demais profesorado de garda na atención aos grupos sen profesor ou 

profesora que deban ser acollidos na biblioteca ao carecer de aula propia. 

 

Art. 77 :  Atención aos accidentes e indisposicións. 

 

1.  De producirse un accidente ou indisposición, a profesora ou profesor responsable ou o 

conserxe advertirán ao profesorado de garda, e de non estar o alumno ou alumna en 

condicións de continuar a súa xornada escolar, darase aviso á familia para que se faga 

cargo. 

2.  De valorarse a posibilidade de traslado a un centro médico, advertirase ao cargo directivo 

de garda. De ser unha urxencia, chamarase a unha ambulancia do SERGAS ou a un taxi 

segundo as características da lesión, para o seu traslado ao centro médico que 

corresponda polo seguro ou a súa casa. 

3.  En caso de traslado a un centro médico, o profesorado de garda deberá acompañar ao 

alumno ou alumna ou buscar outra profesora ou profesor que poda facelo. Dará ademais 

conta da situación ao directivo de garda e ocuparase de que se informe canto antes á 

familia. A profesora ou profesor que acompañe ao alumno ou alumna deberá rexistrar a 

incidencia no libro de gardas para non ter que presentar xustificación no caso de que a 

permanencia no centro médico implique a perda de algunha das súas horas lectivas. 

 

Capítulo VI:  Documentos académicos 

 

Art. 78 :  Concepto. 

 

Considéranse documentos académicos: 

1. Os libros de actas dos órganos colexiados e dos órganos de coordinación didáctica, así 

como o libro de gardas. 

2. Os documentos que estean asinados por profesorado, titorías e cargos no exercicio das 

súas competencias. 

3. Toda a documentación depositada nos arquivos da secretaría. 

4. Os exames e calquera documento acreditativo da avaliación do alumnado. 

Art. 79 :  Acceso ás actas. 

 

1. As persoas que formen parte dalgún dos órganos colexiados constituídos no Centro 

teñen, pola súa condición, acceso ás actas das súas xuntanzas e poden solicitar 

certificación dos seus acordos. 

2. Os membros do Claustro de Profesores e, no exercicio das súas funcións, os membros da 

Xunta de Delegados e Delegadas, poderán coñecer e consultar as actas do Consello 

Escolar, e solicitar certificación dos seus acordos. 

3. Toda persoa que acredite a titularidade dun interese lexítimo poderá dirixirse ao 

secretario ou secretaria dun órgano colexiado para que lle sexa expedida certificación 

dos seus acordos. 
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Art. 80 :  Acceso á documentación. 

 

1. Todos os membros da comunidade escolar poderán consultar aquela documentación 

administrativa que afecte aos seus lexítimos intereses. 

2. Os membros da Xunta de Delegados e Delegadas terán acceso á documentación 

administrativa sempre que resulte necesario para o desempeño da súa función. 

3. A documentación administrativa e a concernente ao proceso de avaliación que conteña 

datos relativos ás circunstancias persoais ou familiares do alumnado, ten carácter 

reservado e só poderá ser consultada polos seus titulares. 

4. O acceso ás actas e documentos deberá ser solicitado á persoa á cal corresponda a súa 

custodia. As solicitudes de certificación dos acordos dos órganos colexiados deberán ser 

formuladas por escrito. 

5. A destrución, subtracción ou actuación dolosa que afecte á documentación oficial 

constitúe un suposto contemplado no Título V, Art. 123 deste Regulamento e como tal 

poderá ser sancionado. 

 

 

TÍTULO IV 

USO E COIDADO DAS INSTALACIÓNS E SERVIZOS 

 

Capítulo I: Accesos. Vehículos 

 

Art. 81 :  Acceso ao recinto. Accesos reservados. 

 

1. O acceso ao recinto para persoal do Centro, provedores e público en xeral será a porta 

principal da Rúa Egás Moniz. 

2. Para o acceso dos vehículos do profesorado e persoal do centro e outros ao aparcamento 

do recinto escolar, será pola porta lateral sita na Avenida da Coruña, ao carón da vivenda 

do conserxe. O profesorado e o persoal do centro contará con mando a distancia para a 

súa apertura, non estando autorizado o acceso do alumnado por esta entrada.  

3. O acceso polo polideportivo será de uso restrinxido. O seu uso está reservado ao persoal 

que presta servizos no Centro e utilice as instalacións deportivas. Permanecerá sempre 

pechado e utilízase mediante chave. 

4. Calquera outra forma de acceso ou saída do recinto constitúe un acto irregular, e no seu 

caso, sancionable. 

5. Queda prohibido utilizar como accesos as xanelas e saídas de seguridade, estando estas 

reservadas para situacións de emerxencia. 

6. Queda prohibido acceder ao recinto acompañados de calquera tipo de animais. 

 

Art. 82 : Tenencia e uso das chaves dos accesos. 

 

1. Os membros do persoal do Centro que desexen utilizar os accesos de uso reservado, ou 

deban usar o acceso principal fóra das horas de actividade do Centro, poderán dispor 

dunha chave ou un mando. 

2. A chave ou o mando solicitarase en secretaría. Debe quedar constancia da súa recepción, 

previo pago da fianza, e da súa devolución -cando sexa o caso-, previa devolución do 

pago. 

3. A persoa interesada, ao recibir a chave ou o mando, constitúese a todos os efectos no seu 

depositario, e adquire a obriga de non cedelos a terceiros, non facer copias da chave,  

comunicar o seu extravío se fose o caso e a devolvelos no seu momento. 
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4. Ao facer uso da chave, a porta debe quedar fechada. En caso contrario a persoa usuaria 

incorre en responsabilidade polos feitos que se puidesen derivar. 

 

Art. 83 :  Persoas autorizadas. 

 

1. Como norma xeral, o acceso, estancia e uso do recinto e das instalacións están reservados 

ao persoal e alumnado do Centro. 

2. Poderán ademais acceder ao edificio as persoas que precisen realizar trámites ou xestións 

no Centro. Estas deberán dirixirse á conserxaría, na cal darán conta da finalidade da súa 

presenza. Deberán seguir as indicacións dos conserxes e acreditar a súa identidade cando 

sexa requirido. 

3. En ningún caso estas persoas poderán acceder aos corredores, servizos, cafetaría e aulas 

sen mediar a oportuna autorización. 

4. Serán obxecto de sancións aquel alumnado que ampare ou favoreza a contravención do 

disposto no punto anterior. 

 

Art. 84 :  Acceso  e estacionamento de vehículos no recinto. 

 

1. O acceso de vehículos ao recinto está autorizado para o persoal do Centro, incluíndo o 

persoal da cafetaría, subministración de produtos e servizos ao Centro e persoas que 

acudan a facer xestións nel. 

2. O estacionamento está reservado aos vehículos do persoal que traballa no Centro e na 

cafetaría. 

3. Os vehículos que carezan de autorización poderán ser retirados polo servizo de grúa a 

requirimento dos conserxes. 

4. Tamén poderán ser retirados os vehículos estacionados irregularmente, impedindo a 

entrada e saída dos automóbiles. 

 

Capítulo II : Zonas comúns e corredores 

 

Art.  85 : Uso dos soportais e patios. 

 

1. O alumnado poderá saír aos soportais e patio e permanecer neles unicamente durante os 

períodos de lecer. Fica prohibido facelo durante os períodos lectivos e nos cambios de 

clase. 

2. En ningún caso se molestará ou interromperá ao alumnado que faga uso das zonas 

deportivas durante a clase de Educación Física. 

3. Farase uso das papeleiras para depositar calquera tipo de lixo. En ningún caso se deixarán 

abandonados polo patio envoltorios, envases ou restos de comida, que deberán levarse ás 

papeleiras. 

4. Fica prohibido o uso de balóns fóra das zonas sinaladas para o xogo, e onde haxa risco de 

causar rotura de cristais ou danos aos vehículos. A recuperación de balóns, cando comporte 

risco deberá encomendarse ao persoal subalterno. 

5. Fican prohibidos os xogos de patio que impliquen perigo para a integridade de persoas, 

bens ou instalacións, así como o subir aos muros, xanelas ou tellados. 

6. Os actos contrarios ao disposto neste artigo poderán ser obxecto de sanción, vindo 

obrigados ademais os seus responsábeis a reparar o dano causado por imprudencia ou 

neglixencia. 

 

Art. 86 :  Uso dos corredores e escaleiras. 
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Os corredores e escaleiras son lugares de pasaxe que deben estar sempre expeditos e limpos. 

1. Fica prohibido tirar calquera tipo de lixo, debendo facer uso das papeleiras. 

2. Fica prohibido permanecer nos corredores en período de clases ou no intermedio entre 

elas, así como en tempo de lecer, salvo autorización expresa de persoa responsábel. 

3. Fica prohibido sentarse no chan dos corredores ou no pasos das escaleiras, 

obstaculizando o tránsito. 

4. Fica prohibido xogar, alborotar ou dar berros nos corredores e escaleiras. 

 

Art. 87 :  Desprazamentos no Centro. 

 

1. O alumnado durante o período de clase non poderá circular nin permanecer nos corredores 

e escaleiras. Excepcionalmente poderá facelo só para ir ao servizo, se se achan 

indispostos, ou por motivos disciplinarios, sempre que así o autorice ou dispoña a 

profesora ou profesor.  

2. Nos intermedios das clases, nos cambios de aula e nas saídas ao patio o alumnado 

desprazarase polo Centro sen correr, sen saltar e sen gritar. 

3. O alumnado utilizará sempre as escaleiras de acceso á súa zona e, en caso necesario, os 

servizos da súa planta ou os máis próximos a ela dentro da súa zona. 

 

Art. 88 :  Custodia dos accesos e zonas comúns. 

 

 Corresponde ao persoal subalterno custodiar os accesos e vixiar o uso regulamentario das 

zonas comúns. 

 

Capítulo III: Uso das dependencias docentes 

 

Art.  89 : Aulas polivalentes. 

 

 O alumnado non permanecerá nas aulas nos tempos de lecer, salvo cando sexa autorizado.  

1. En ausencia do profesor ou profesora as portas das aulas permanecerán abertas. Na ESO 

cando un grupo estea no corredor esperando ao profesor ou profesora, o profesorado de 

garda só abrirá a porta da aula cando vaia permanecer co dito grupo nela.  

2. As cortizas das aulas están reservadas á información académica e usos docentes. 

Accesoriamente poderán fixarse anuncios, informacións e notas relativas aos asuntos de 

carácter cultural, educativo ou deportivo. Fica excluída a propaganda de calquera tipo. 

3. Prohíbense os xogos e carreiras nas aulas, así como o uso ou exhibición de aparellos 

electrónicos persoais durante as clases. 

 

Art. 90 : Coidado da aula. Responsabilidade. 

 

O alumnado é colectivamente responsábel da limpeza da súa sala de aula, en especial dos 

pupitres. 

1. O alumnado é depositario colectivo do mobiliario e o material que conteña a sala de aula, 

debendo usalo individual e colectivamente correctamente e coidalo. 

2. De producirse deterioracións ocasionados intencionadamente ou por un uso indebido ou 

neglixente, e non se poda establecer a responsabilidade individual, corresponde ao 

conxunto do grupo facerse cargo deles, segundo se establece nos artigos 112 e 113 (título 

V). 

3. Por razóns de hixiene o profesorado poderá ordenar durante a súa clase a limpeza do chan 

ou dos pupitres. De igual xeito cando un alumno ou alumna bote algo pola xanela poderá 

ser enviado a Xefatura para que recolla o lixo tirado no exterior. 
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Art. 91 : Aulas de uso específico, laboratorios, aulas de desdobres e outras especializadas. 

 

1. Considéranse aulas de uso específico aquelas que non están asinadas a ningún curso en 

particular, e que posúen unha dotación singular en función das materias que nelas se 

imparten e que só son accesíbeis mediante chave. 

2. O uso destas salas está limitado ao profesorado das materias que nelas se imparten, 

contando sempre coa súa presenza e baixo a súa responsabilidade; profesorado que será 

o único que poderá dispor das chaves correspondentes. 

3. O resto do profesorado só poderá facer uso destas salas coa autorización dos profesorado 

que ensinan nelas ou da Xefatura de Estudos. 

4. O departamento a que corresponden as materias seleccionadas nestas aulas poderá 

establecer normas particulares para o seu uso. 

5. Por razóns de conservación e bo trato do material e, no seu caso, de seguridade e 

hixiene, o profesor ou profesora abrirá persoalmente a aula, e supervisará o uso do 

material responsabilizándose de que ao remate fique completo e ordenado e de que a 

dependencia quede fechada. 

 

Art. 92:  Salas de uso común. 

 

1. As salas de aula de uso común –sala de usos múltiples, salas de audiovisuais, salas 

multimedia-  nas horas en que non teñan unha ocupación fixa, poderán ser utilizadas 

polo profesorado. 

2. No caso da sala de usos múltiples terán prioridade os actos institucionais, as actividades 

incluídas na programación xeral e as oportunamente autorizadas. 

3. Fóra dos casos sinalados, o profesorado que desexe utilizar estas dependencias en tempo 

lectivo deberá facer a reserva oportuna e anotarse no impreso correspondente na Sala de 

Profesorado. A prioridade virá marcada pola orde de reserva. 

 

Art. 93:  Salas multimedia. 

 

1. O uso das salas multimedia realizarase baixo a supervisión do profesor ou profesora 

responsábel en cada ocasión, ou ben daquel que acuda a ela co seu alumnado. Dito 

profesor ou profesora deberá asinar obrigatoriamente no libro de ocupación da aula e 

reflectir nel calquera incidencia que se produza. 

2. Os usuarios débense ater estritamente ás normas establecidas para o uso das equipas, 

velando a profesora ou profesor por que se cubra a ficha de uso de cada equipa e que se 

rexistren as anomalías detectadas. 

3. O uso neglixente, malintencionado ou contrario ás normas de uso dos ordenadores e 

outras equipas multimedia poderá sancionarse polo responsábel da clase coa exclusión 

temporal ou definitiva do usuario. Tamén poderá dar lugar á esixencia de reparación dos 

danos e prexuízos causados. 

4. O profesorado poderá facer reserva do uso das salas multimedia anotándose no impreso 

correspondente. A prioridade virá marcada pola orde de reserva. 

 

Art. 94: Biblioteca. 

 

 A biblioteca é un lugar de lectura e estudo que ofrece un servizo de consulta e empréstito, 

con suxeición ás normas que regulan o seu funcionamento. Estas normas estarán situadas en lugar 

visíbel. 
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1. O cumprimento das normas sobre a estancia na biblioteca é esixíbel en todo momento. 

Cando estas se incumpran a persoa infractora poderá mesmo ser expulsada da sala. 

2. O incumprimento das normas sobre empréstitos pode supor a privación temporal ou 

permanente do dereito a este servizo. O material obtido en empréstito que se perda ou 

deteriore deberá ser abonado, podéndose reter as cualificacións mentres non se devolva 

ou abone ao remate do curso. 

3. A apertura da biblioteca, en horario tan amplo como sexa posíbel, incluirá en todo caso 

períodos de lecer, nos que haberá profesorado de garda 

4. Á biblioteca poderá acudir o profesorado de garda con aquel alumnado que, en ausencia 

do profesor ou profesora, estea ocasionalmente sen aula. 

5.  Os ordenadores da biblioteca están a disposición do alumnado para consultas de CDs e 

DVDs, correo persoal e elaboración de traballos de clase. Queda prohibido chatear, 

twittear, utilizar xogos de ordenador, baixar programas, cambiar a configuración dos 

ordenadores e outras condutas semellantes alleas as actividades escolares. 

 Cada curso académico, no PXA, se establecerán os obxectivos e directrices da programación 

xeral da Biblioteca. 

 

Art. 95: Uso das dependencias fóra do horario lectivo. 

 

1. Os membros da comunidade escolar, previo coñecemento e consentimento da 

Dirección, teñen dereito a utilizar as dependencias e instalacións do Centro fóra do 

horario lectivo, en horario de apertura do Centro, para o exercicio do dereito de reunión 

nos termos recollidos no Título I de este Regulamento (Art. 1) 

2. O profesorado poderá utilizar as dependencias e instalacións de uso común e as 

específicas do seu departamento para exames (alumnado que non dependa de transporte 

escolar) e actividades inherentes á función docente, as tardes en horario de apertura do 

Centro.  

3. Para a realización de actividades extraescolares, inclusive as deportivas, o uso das 

dependencias e instalacións estará suxeito ao disposto no título III, capít. IV, apart. 5. 

 

Art. 96:  Uso das instalacións por persoas alleas á comunidade escolar. 

 

1. Ningunha persoa allea poderá desenvolver actividade de ningún tipo nas instalacións e 

dependencias do Instituto sen autorización expresa da Dirección solicitada coa suficiente 

antelación. 

2. Para o caso de que o uso das instalacións por persoas alleas estea motivado polo 

desenvolvemento de actividades extraescolares ou deportivas actuarase de acordo co 

disposto sobre o particular neste Regulamento. 

3. Cando sexa un membro da propia comunidade escolar o que promova a utilización das 

instalacións por persoas alleas a el deberá comunicalo á Dirección coa antecedencia 

suficiente para que esta resolva o que proceda. 

4. En calquera caso, o uso das instalacións por persoas alleas estará sometido ao 

cumprimento da leis e de toda a normativa que as desenvolva. 

 

Capítulo IV. Servizos complementarios 

 

Art. 97 : Fotocopiadora. 

 

1. O servizo de fotocopia está reservado ao profesorado, persoal  e alumnado do Centro. O 

manexo da fotocopiadora é competencia exclusiva do persoal subalterno. 
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2. O custo das fotocopias que encargue o profesorado destinadas ao seu uso docente serán 

sufragadas polo Instituto. Aquelas outras fotocopias de interese particular, mesmo 

relacionadas coa función docente, serán pagas polo solicitante. 

3. Cando sexa un grupo o que precise facer fotocopias será a delegado ou delegado quen se 

ocupe de encargalas e recollelas. 

4. Non se farán fotocopias de libretas nin de fragmentos de libros de texto ao alumnado; para 

tal fin será precisa a autorización expresa do profesor ou profesora aos subalternos. 

 

Art. 98 : Taboleiros. 

 

1. Os taboleiros de información xeral situados nos vestíbulos ou corredores do Centro están 

destinados ás informacións académicas e culturais e a información estudantil. 

2. A publicación de calquera información estudantil no interior do Centro farase nestes 

taboleiros. O dereito a utilizalos corresponde aos representantes do alumnado e das 

organizacións estudantís e xuvenís debidamente acreditadas. 

3. A fixación da información nos taboleiros corresponde aos conserxes que a farán en 

presenza das persoas interesadas se así o demandan. 

4. A información deberá cumprir as seguintes condicións: 

- Estar relacionada coa cultura, o deporte, a educación ou o sistema educativo en xeral. 

- Non conter elementos atentatorios á dignidade e aos dereitos das persoas, ofensas e 

inxurias. 

- Presentarse en formato DIN A2 como máximo. 

5. Nos casos en que a información non teña por si mesma un prazo de vixencia limitado, o 

Centro poderá proceder a retirala, pasadas dúas semanas desde a súa publicación. 

 

Art. 99: Cafetaría. 

 

1. A cafetaría permanecerá aberta durante o curso escolar en horario lectivo establecido no 

contrato da concesión. Tamén deberá dar servizo fóra do horario lectivo á solicitude da  

Dirección do Centro cando a realización de determinadas actividades así o requira. 

2. Os produtos ofreceranse nas condicións de conservación e envasado que marca a 

normativa vixente. A relación de produtos en oferta e os prezos destes deberá estar á vista, 

debendo ser os estipulados no contrato. 

3. Os responsábeis da cafetaría velarán en todo momento pola limpeza e a orde no local, 

podendo obrigar a saír dela aos responsábeis de condutas contrarias a elas, e dando conta 

da situación á Xefatura de Estudos. 

4. Non está permitida na cafetaría a venda nin o consumo de tabaco ou bebidas alcohólicas. 

Tampouco se permiten xogos de naipes e de azar. 

5. O servizo de cafetaría é exclusivamente para alumnado, profesorado e persoal non docente 

do Centro, así como para as persoas que ocasionalmente realicen algunha actividade ou 

xestión. Non está permitido o acceso doutras persoas. 

6. O alumnado non pode acudir á cafetaría entre as clases.  

 

Art. 100 : Comida, bebida, tabaco, xogo, teléfonos móbiles e demais tecnoloxías. 

 

1. Está prohibido o consumo de calquera bebida e comida nas aulas excepto cando a 

climatoloxía impida saír ao patio e aos soportais nos tempos de recreo. Neste último caso 

non deberá quedar sobre as mesas ou no chan resto algún de produtos consumidos ou dos 

seus envases, que se botarán nas papeleiras. 

2. Está prohibido en todo o recinto do Instituto o consumo de tabaco e alcol segundo a 

normativa vixente. 
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3. Están prohibidos os xogos de azar e de naipes en todas as dependencias 

4. Está prohibido a utilización de teléfonos móbiles e demais tecnoloxías fora dos locais 

ou estancias autorizados polo horario. 

5. Do mesmo xeito e por razóns de seguranza fican prohibidos os xogos con obxectos 

susceptíbeis de ferir, queimar ou causar dano ás persoas ou ás instalacións. Os profesorado 

e subalternos poderán reclamar aos contraventores a entrega destes obxectos, que serán 

depositados na Xefatura de Estudos ata a súa devolución segundo as seguintes normas:  1ª 

vez que se requisa un obxecto dos nomeados anteriormente o tempo de deposito será 

dunha semana; 2ª vez será de un mes e se incorre nunha terceira vez permanecerá na 

Xefatura ata o final de curso.  

 

TÍTULO V 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

Capítulo I . Disposicións  xerais. 

 

Ao teor do sinalado no  Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro, que desenvolve a lei 4/2011 do 30 

de xuño de Convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia 

escolar, compre sinalar que o IES de “Campo de San Alberto” conta cun Plan de Convivencia –

incluído dentro do PEC. Asimesmo conta cun Protocolo de Xestión de Incidencias. 

O Presente Regulamento de Réxime Interno, de acordo co articulado do Decreto 8/2015,  

inclúe as normas de convivencia que teñen por obxecto relacionar e tipificar as condutas concretas 

non acordes co disposto na normativa interna do centro vixente e establecer a forma en que estas 

teñan que ser corrixidas. 

Aspirando o presente regulamento a fomentar o respecto mutuo, a tolerancia e a mellora das 

relacións entre os membros da comunidade educativa, darase prioridade ao uso do diálogo e a 

conciliación como estratexias habituais e preferentes para a resolución dos conflitos no ámbito 

escolar. 

 

1. Uso do diálogo e conciliación na resolución dos conflitos 

. 

Art. 101 :  Mediación. art.26 do Decreto 8/2015 

 

 1. A mediación é unha estratexia de intervención imparcial para a resolución de conflitos en 

que unha terceira persoa axuda ás partes implicadas a alcanzar un acordo satisfactorio para ambas 

as dúas.  

 2. Sen prexuízo dos procedementos de corrección das condutas gravemente prexudiciais 

para a convivencia, o centro poderá utilizar a mediación como  estratexia preventiva, resolutiva e 

reparadora na xestión de calquera conflito entre membros da comunidade educativa. 

 3. O plan de convivencia do centro incluirá as directrices para a creación dos equipos de 

mediación, as características do seu funcionamento e as pautas de actuación que se seguirán para 

derivar un caso de conflito cara á mediación.  

 4. Nos supostos menos graves de situación de acoso, favorecerase a mediación realizada por 

alumnado do centro educativo que obtivese formación e cualificación para a intervención nestas 

situacións. 

 5. Inicialmente, de producirse un conflito entre os membros do alumnado ou entre estes e o 

profesorado, a Titoría deberá mediar para resolvelo, coa cooperación da delegada ou delegado, se 

unha das partes é o grupo de alumnos e alumnas como tal. 
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 6. De non chegarse a acordo tras a mediación –da Titoría, ou terceira persoa-, as partes 

poderán recorrer á Xefatura ou á Dirección que, de non haber acordo, establecerá a corrección que 

proceda, incoará o correspondente expediente ou elevará o tema á superioridade. 

 

Art. 102:  Conciliación. 

 

1. Antes de decidir a incoación de expediente, a Dirección tratará de propiciar a conciliación 

entre as partes. Tras iniciarse o expediente, as iniciativas de conciliación deberán partir 

das persoas interesadas. 

2. O acordo entre as partes, coa oferta e aceptación das reparacións que procedan, e co 

asentimento da Dirección, comportará a non incoación ou o arquivo do expediente por 

parte deste. 

3. A Dirección non dará o seu consentimento se o acordo entre as partes vai en detrimento 

dos intereses xerais, e mesmo non dará cabida á conciliación cando a imposición dunha 

sanción sexa inescusábel para evitar o descrédito da norma e dos valores que esta ampara. 

 

2. Comisión de convivencia e Equipo de Convivencia 

 

Art. 103. Definición e composición. 

 

 1. A  Comisión de Convivencia é o órgano colexiado paritario consultivo, creado para 

reflexionar investigar en relación co estado da convivencia no centro e deseñar estratexias que se 

deberán adoptar para o fomento da cultura de paz e para mellorar o clima da convivencia escolar. 

 2. Estará composta polas persoas representantes do alumnado, do profesorado, das familias e 

do persoal de administración e servizos. Será presidida pola persoa titular da dirección do centro e 

unha das persoas integrantes actuará como secretaria ou secretario, quen levantará a acta das súas 

reunións. O nomeamento das persoas integrantes da comisión de convivencia nos centros educativos 

corresponde ao director ou á directora por proposta dos colectivos representados. Os seus membros 

poden coincidir cos do consello escolar, pero non teñen que ser os mesmos necesariamente. 

 3. O réxime de funcionamento, composición e o desenvolvemento das funcións da comisión 

de convivencia de cada centro docente concretarase no plan de convivencia. 

 4. Desempeñará as súas función por delegación do Consello escolar e de acordo coas lei, 

decretos e demais normas que desenvolvan a convivencia no centro. 

 5. No IES Campo de San Alberto creouse un Equipo de Convivencia, formado por 

profesorado titor de todas as etapas educativas, Orientación e Xefatura de Estudos. Reunirase 

periodicamente coas seguintes liñas de traballo: análise das incidencias semanais (partes e 

sancións), propostas de medidas correctoras para casos concretos, propostas de prevención e 

promoción da convivencia no centro, desenvolvemento das funcións da Comisión de Convivencia 

ou a actualización do Plan de Convivencia.  

  

Art. 104 :  Funcións da Comisión de Convivencia. (art.6.4 do Decreto 8/2015) 

 

A comisión de convivencia exercerá por delegación do consello escolar as seguintes funcións:  

a) Elaborar o plan de convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da comunidade 

educativa, incorporando as súas iniciativas e achegas no procedemento de elaboración, 

desenvolvemento e seguimento do citado plan. 

b) Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos os 

membros da comunidade educativa e o cumprimento das normas de convivencia do 

centro.  



 
NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 

 

 47 

c) Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o fomento de 

actitudes para garantir a igualdade entre mulleres e homes, a igualdade de trato de todos 

os membros da comunidade educativa e a resolución pacífica de conflitos.  

d) Propor ao consello escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a 

convivencia, así como dar conta a este, cando menos dúas veces ao longo do curso, das 

actuacións desenvolvidas e das correccións e medidas disciplinarias impostas.  

e) Propor, de ser o caso, á persoa titular da dirección do centro persoas que poidan formar 

parte do equipo de mediación.  

f) Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos en 

que fosen impostas e informar o consello escolar sobre o grao de cumprimento da nor-

mativa vixente.  

g) Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro. 

h) Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no centro, 

na cal se reflictan as iniciativas no ámbito do centro sobre a materia. Este informe será 

trasladado ao consello escolar do centro e ao correspondente servizo territorial de 

Inspección Educativa. 

i) Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro docente ou 

polo órgano da Administración educativa con competencias na materia 

 

Art. 105:  Reunións. 

 

 Os membros da Comisión de Convivencia manterán tres reunións anuais de carácter 

ordinario, unha por trimestre, e con carácter extraordinario cantas veces sexa convocada pola súa 

presidencia, por iniciativa propia ou por proposta de, polo menos, unha terceira parte dos seus 

membros.  

 

3. Principios do procedemento corrector 

 

Art. 106 :  Finalidade e condicións da actividade correctora. Con base no art.32.2 do Decreto 8/2015 

 

 1.Os procesos de corrección das condutas do alumnado contrarias á convivencia escolar 

forman parte do seu proceso educativo, polo que as correccións que se apliquen polo 

incumprimento das normas de convivencia deben reunir os seguintes requisitos: 

 a) Ter carácter educativo e recuperador. As correccións terán por finalidade a mellora da 

formación e integración do alumno ou alumna e o restabelecemento do respecto aos dereitos e ás 

normas que os amparan. 

 b) Garantir o respecto dos dereitos de todo o alumnado e procurar a mellora da convivencia 

no centro docente. 

 c) Contribuír a que a alumna ou o alumno corrixido asuma o cumprimento dos seus deberes 

e mellore as súas relacións con todos os membros da comunidade escolar e se integre no centro 

educativo.  

 d) Ser proporcionais á gravidade da conduta corrixida. As correccións impostas deberán 

gardar proporción coa falta cometida, estaren claramente xustificadas e evitaren o carácter 

indiscriminado. 

 e) Terase en conta a idade, condicións persoais e situación sociofamiliar do alumnado á hora 

de valorar un incumprimento. 

 2. O diálogo e a conciliación serán as estratexias habituais e preferentes para a resolución de 

conflitos no ámbito escolar. 

 3. Nos casos en que fose necesario, realizarase a oportuna asistencia e orientación 

psicopedagóxica ás vítimas e ás persoas agresoras. 
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 4. 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 de caución que impidan a ameaza, o control ou o contacto entre 

vítima e causantes da situación de acoso. 

 5. O incumprimento das normas de convivencia será valorado antes da imposición da 

corrección tendo presente a idade e as circunstancias persoais, familiares ou sociais do alumnado 

corrixido. 

 6.  Ningunha alumna ou alumno poderá ser privado do exercicio do seu dereito á educación 

nin, para o caso da educación obrigatoria, do seu dereito á escolaridade. Propiciarase o exercicio da 

función mediadora da Titoría, especialmente na ESO. 

 7. Non se poderán decidir correccións de suspensión de asistencia a determinadas clases ou 

ao Centro sen audiencia previa ao alumno ou alumna, ou, se é menor, aos seu pai, nai ou titores, 

audiencia da que se levantará acta. 

 8. Non poderán imporse correccións contrarias á integridade física e á dignidade persoal do 

alumnado. As amoestacións e reconvencións que afecten a súa privacidade ou imaxe persoal terán 

carácter reservado.  

 9. Para o caso de alumnado menor de idade non emancipado, as persoas proxenitoras ou 

representantes legais deberán ter puntual información sobre as correccións de condutas que lles 

afecten, nos termos previstos neste decreto e nas normas de organización e funcionamento do centro 

educativo en que estean escolarizado. 

 

Art. 107 : Circunstancias atenuantes e agravantes. Con base no art.34 do Decreto 8/2015 

 

Para os efectos de gradación das correccións teranse en conta as circunstancias da conduta 

sancionable. 

1. Consideraranse circunstancias atenuantes: o recoñecemento espontáneo da falta cometida, 

a petición de desculpas, a manifesta vontade de cumprimento igualmente espontáneo da 

obriga de reparar os danos producidos e a falta de intencionalidade. 

2. Consideraranse circunstancias agravantes: a premeditación, a reiteración, a minoría de 

idade do ofendido ou danado e a súa recente incorporación ao Centro; a difusión por 

calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos, da conduta, as súas 

imaxes ou a ofensa; a natureza dos prexuízos causados; o carácter especialmente 

vulnerable da vítima da conduta, de tratarse dunha alumna ou dun alumno, en razón da súa 

idade, da recente incorporación ao centro ou calquera outra circunstancia que se considere 

propiciadora desta vulnerabilidade. 

3. Tamén son agravantes as connotacións discriminatorias por raza, sexo ou crenza ou por 

outras circunstancias persoais ou sociais. 

4. O carácter colectivo dos incumprimentos será considerada tamén agravante. 

 

Art. 108 : Constancia escrita das infraccións. 

 

1. Non se poderá instar a actuación dun órgano a respecto de faltas das que non haxa 

constancia escrita, nin de faltas non tipificadas neste Regulamento. 

2. Ordinariamente a constancia terase a través dos formularios de partes ao efecto. 

 

Art. 109 : Concepto de reiteración para os efectos de sanción. 

 

A efectos de aplicación de sancións enténdese que existe unha conduta contraria ou 

gravemente contraria por reiteración de actos incorrectos cando se dean os seguintes supostos: 
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a) No 1º ciclo da ESO a acumulación de 3 incidentes dará lugar a unha amoestación 

privada da Xefatura. A acumulación de 6 incidentes constituirá unha conduta contraria 

á convivencia. 

b) No 2º ciclo da ESO e Bacharelato a acumulación de 4 faltas contrarias á convivencia 

considerarase conduta gravemente prexudicial 

Previamente, á 3ª falta contraria, o/a alumno/a será amoestado pola Xefatura, dándose conta 

á Titoría e ao pai ou nai. 

 

Art.  110 :  Recurso e reclamación. 

 

1. Face ás actuacións que consideren improcedentes ou lesivas á súa dignidade, os 

interesados poderán reclamar no prazo de 3 días oralmente ou por escrito perante a 

Dirección do Centro ou só por escrito perante o Consello Escolar. 

2. Para o caso das correccións impostas por condutas contrarias ou gravemente prexudiciais 

poderá reclamar ou presentar recurso nos termos previstos nos artigos 122 e 134 deste 

Regulamento. 

 

4. Establecemento da responsabilidade colectiva 

 

Art.  111: Reparación de danos causados: 

 
1. O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou colectivamente, de 

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

equipamentos 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 fose posible, a indemnizar o seu valor. As nais e pais ou as titoras ou titores 

legais serán responsables civís nos termos previstos pola lexislación vixente.  

2. Cando se incorra en condutas tipificadas como agresións físicas ou morais, deberá repararse o 

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

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

que determine a resolución que impoña a corrección da conduta.  

3. O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecidos nos dous parágrafos 

anteriores é compatible coas correccións disciplinarias que, de ser o caso, correspondan. 

 

Art.  112 :  Obxecto da responsabilidade colectiva. 

Os danos causados no mobiliario, materiais ou instalacións de aula dun grupo, cando se 

produzan por uso indebido, neglixente ou malintencionado, serán reparados ou abonados polo 

conxunto do alumnado do grupo e, subsidiariamente, polas súas familias. 

 

Art. 113 :  Declaración de responsabilidade colectiva. 

 

1. Se unha vez constatado o dano, da información recollida non se desprende a súa autoría 

individual, notificarase á titoría e á delegada ou delegado. Abrirase a continuación un prazo 

dunha semana para que o propio curso e a Titoría tenten esclarecer os feitos. 

2. Transcorrido o prazo sen resultado, esixirase a reparación ou o pago colectivo do importe 

total, que será determinado por un técnico ou un profesional designado polo Instituto. 

 

5.  Normas básicas de convivencia 

 

Art. 114: Normas básicas. 
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Son esixíbeis en todo momento e situación as seguintes normas básicas de convivencia: 

 Respecto e acatamento a todo o disposto neste Regulamento. 

 Respecto ás persoas, aos seus dereitos, á súa integridade física e moral e ás súas pertenzas. 

 Respecto ás actividades do Centro, á súa organización e aos seus responsábeis. 

 Respecto ás instalacións e aparellos do Centro e ás súas normas de uso, así como ás 

pertenzas das compañeiras e compañeiros.  

 Respecto ás normas de hixiene e limpeza e uso de vestimenta axeitada á época do ano. 

 Asistencia ás clases e actividades obrigatorias, cumprindo con puntualidade os horarios. 

 Respecto aos documentos do Centro e as comunicacións entre este e as familias. 

 Cumprimento das sancións establecidas por aplicación deste Regulamento. 

 

Capítulo II: Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no Centro 

  

 1.Tipificación de Condutas.. 

 

Art.115: As Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia. Art.38 do Decreto 8/2015 

 
Considéranse condutas gravemente prexudiciais gravemente prexudiciais para a convivencia nos 

centros docentes:  

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 de 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 o establecido polo artigo 28 desta lei.  

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 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. En todo caso, reputarase 

indisciplina grave a resistencia ou a negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto terceiro 

do artigo 11 desta lei cando se é requirido para iso polo profesorado.  

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

l) O incumprimento das sancións impostas. 

 

2. Correccións aplicadas. 

 

Art.116 :  Correccións ás condutas gravemente prexudiciais. Art.39e 40 do Decreto 8/2015 
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1. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes poden ser 

corrixidas coas seguintes medidas:  

a) Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao 

desenvolvemento 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 deberá 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 deberá realizar os deberes 

ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.  

f) Cambio de centro.  

2. Aquelas condutas que atenten contra a dignidade persoal doutros membros da co-

munidade 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 nas alíneas e) ou f) do punto primeiro deste 

artigo. 

3. Non se poderán corrixir as condutas gravemente prexudiciais sen a instrución previa dun 

expediente. 

 

Art. 117: A proposta de cambio de centro  

 

1. A medida correctora de cambio de centro terá carácter excepcional. 

2. Esta medida correctora non poderá proporse 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. 

3. A proposta de cambio de centro poderá supor o cambio de réxime, de modalidade ou de 

materia.  

4. 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 establecidos nos puntos 

precedentes deste artigo e, logo da comprobación de tales circunstancias, comunicará 

inmediatamente a proposta á xefatura territorial correspondente, con achega do expediente do dito 

procedemento corrector.  

5. 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. 

 

Art. 118: Aplicación de medidas correctoras Art. 41 do Decreto 8/2015 

 

1.A dirección do centro, por proposta da persoa que instrúa o procedemento corrector, 

imporá as correccións enumeradas no artigo 116 de conformidade cos procedementos previstos 

neste regulamento  

2. Unha alumna ou un alumno poderá readmitirse 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 
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actitude e na súa conduta, para o cal consignará por escrito no correspondente expediente as razóns 

ou motivos que permitiron apreciar o antedito cambio na súa actitude e na súa conduta. 

 

Capítulo III : Condutas leves contrarias ás normas de convivencia Con base Art. 42 do Decreto 8/2015 

 

1. Tipificación de Condutas leves ou de menor gravidade contrarias ás normas de convivencia 

 

Art. 119: Condutas leves contrarias á convivencia: 

 

Son condutas leves contrarias á convivencia as que se enumeran a continuación:  

a) As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa na alínea a), os actos de 

discriminación da alínea b), os actos de indisciplina da alínea c), os danos da alínea g), os actos 

inxustificados da alínea h) e as actuacións prexudiciais descritas na alínea i) do artigo 115 deste 

Regulamento que non alcancen a gravidade requirida no dito precepto.  

b)  Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas normas do 

centro que sexa perigoso para a saúde ou integridade persoal do alumnado ou dos demais membros 

da comunidade educativa, ou que perturbe o normal desenvolvemento das actividades docentes, 

complementarias ou extraescolares, cando non constitúa conduta gravemente prexudicial para a 

convivencia de acordo coa alínea j) do artigo 15 da Lei 4/2011.  

c) A falta de asistencia inxustificada á clase e as faltas reiteradas de puntualidade, nos 

termos establecidos polas normas de convivencia do centro.  

d) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento precisos para participar 

activamente no desenvolvemento das clases.  

e) As demais condutas que se tipifiquen como tales neste regulamento. 

 

Art. 120:  Condutas contrarias ao deber de respecto á persoa dos membros da comunidade 

escolar con intensidade leve. 

 

 Os comportamentos que a continuación se indican constitúen condutas contrarias ás normas 

de convivencia establecidas no presente regulamento: 

1. Dirixirse ao profesorado e persoal non docente ou replicarlles faltándolles ao respecto 

debido, de palabra ou xesto. 

2. Desouvir as indicacións dos responsábeis e menosprezar ostentosamente a súa autoridade. 

3. Agredir levemente, coaccionar verbalmente ou ameazar aos compañeiros para forzar a súa 

vontade. 

4. Insultar ou inxuriar aos compañeiros e compañeiras ou facer que sexan obxecto de 

discriminación, burlas ou xogos que firan a súa autoestima. 

5. Apropiarse das pertenzas das compañeiras e compañeiros, xogar con elas, ocultalas, usalas 

sen o seu permiso ou danalas intencionadamente. 

6. Pór en risco a propia seguranza ou a dos demais e as súas pertenzas con xogos  ou actos 

temerarios ou antirregulamentarios. 

7. Promover pelexas ou tomar parte nelas. 

 

Art. 121: Condutas contrarias ao deber de respecto ao estudo e ao labor docente con 

intensidade leve. 

 

1. Acudir sen o material de xeito reiterado a pesar de ter sido reclamado, e sen motivo 

acreditado que o xustifique. 

2. Obstaculizar reiteradamente o desenvolvemento normal da clase, xogando, importunando 

ou interrompendo aos compañeiros e compañeiras ou á profesora ou profesor con 

comentarios ou apostilas improcedentes. 
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3. Comer, beber, tomar gomas de mascar, xogar con obxectos, exhibir, usar ou ter activados 

teléfonos móbeis, consolas, reprodutores de música, etc. durante a clase. 

4. Non acatar ou protestar as normas e organización da actividade que estabeleza a profesora 

ou profesor para o seu desenvolvemento. 

5. Non observar a compostura debida. Levantarse, andar pola sala, entrar ou saír dela sen 

permiso. 

6. Non respectar as regras de realización de probas ou utilizar métodos fraudulentos na súa 

execución. 

 

Art. 122: Condutas contrarias ao normal desenvolvemento da actividade escolar con 

intensidade leve. 

 

1. Faltar ás clases ou chegar tarde de xeito reiterado, sen que conste causa xustificada nin 

autorización. 

2. Non ir ás clases despois de ter acudido ao Instituto. 

3. Abandonar a aula por ausencia do profesor ou profesora sen agardar a chegada do 

profesor de garda. 

4. Saíren os alumnos da ESO do recinto sen autorización durante a xornada escolar. 

5. Non respectar as instrucións e normas específicas durante as visitas e viaxes escolares. 

6. Obstaculizar intencionadamente as comunicacións entre o Centro e a familia ou titores 

legais. 

 

Art.  123:  Condutas que implican un uso antirregulamentario das instalacións ou o seu 

deterioro con intensidade leve. 

 

1. Permanecer nos corredores ou nas zonas exteriores do Centro durante os períodos de 

clases, ou nas aulas durante os tempos de lecer, salvo con autorización. 

2. Usar as aulas, corredores e escaleiras ou servizos como lugar de xogo ou reunións, 

correndo, e armando barullo. 

3. Deteriorar os sistemas de seguridade e utilizar indebidamente as saídas de emerxencia. 

4. Entrar ou saír do edificio polas xanelas, ou do recinto por accesos non autorizados ou 

saltando o muro. 

5. Tirar obxectos ou dar berros nos corredores, nas aulas e polas xanelas, ou abrir estas 

cando deben estar fechadas.  

6. Introducir nas salas comidas, bebidas e obxectos perigosos.  

7. Botar ao chan ou sobre os móbeis, papeis, envases ou restos de calquera tipo. 

8. Pintar ou danar as paredes, móbeis ou materiais e instalacións en xeral de modo 

intencionado ou neglixente. 

9. Introducir ou amparar o acceso de persoa non autorizadas a corredores, salas, servizos e 

cafetaría. 

 

2 . Correccións ás condutas contrarias. Competencia. Con base Art. 43 e 44 do Decreto 8/2015 

 

Art. 124: Competencia  do profesorado 

 

 O profesor ou profesora será competente para impor durante o desenvolvemento da clase ou 

actividade da que sexa responsábel as seguintes correccións: 

- Advertencia sobre a conduta incorrecta. De ser o caso, advertiría sobre a conduta 

incorrecta dando parte escrito á Xefatura. 

- Cambio de sitio e de tarefa ou actividade. 

- Esixencia de tarefas escolares suplementarias. 
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- Limpeza do propio posto escolar, ou, por quenda, da sala de aula, se debe presumirse 

que se lixou entre todos. 

- Retirada das pertenzas de que se faga un uso indebido e a súa retención temporal 

durante a clase ou máis alá. Depositaranse neste caso na Xefatura de Estudos. 

- Realización de traballos específicos en horario lectivo. 

- Seguir o protocolo de incidencias do centro. 

- Amoestación verbal privada, ou amoestación escrita mediante parte que se remitirá á 

Xefatura de Estudos. 

- Comparecencia inmediata ante a Xefatura de Estudos e parte dando conta dos motivos, 

ao final da clase. 

- Denegación do acceso á aula en caso de impuntualidade reiterada no Bacharelato, con 

remisión inmediata á Xefatura de Estudios e parte de incidencias por escrito. 

Nos 3 últimos casos o profesor ou profesora comunicará tamén á Titoría a corrección 

imposta. 

Fóra das actividades da súa responsabilidade directa, o profesor ou profesora advertirá ao 

alumnado do comportamento incorrecto que observe e, se é o caso, avisará ao profesorado de garda 

ou ao directivo de garda. 

 

Art. 125: Competencia da Titoría. 

 

O titor  ou titora será competente para impor as seguintes sancións: 

- Amoestación privada ou por escrito se hai reincidencia. 

- Traballos específicos en horario lectivo. 

- Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e 

desenvolvemento das actividades ou a reparar o dano causado. 

A titora ou titor ten a obriga de notificar á familia as amoestacións por condutas reincidentes 

que aprecie directamente ou que lle comunique o profesorado, con especial atención ás condutas 

absentistas (faltas, impuntualidade, abandono..) 

 O titor ou titora deberá ouvir ao alumnado e contar co prace da Xefatura de Estudos para 

impor traballos específicos en horario non lectivo ou realización de tarefas. 

 

Art. 126 : Competencia da Xefatura de Estudos. 

 

 Ademais da amoestación e a imposición de traballos específicos ou tarefas, a Xefatura de 

Estudos poderá impor as seguintes correccións: 

- Comparecencia inmediata na Dirección. 

- Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias 

por período de ata dúas semanas. 

- Cambio de grupo por un prazo máximo dunha semana.  

Nos dous últimos casos deberá escoitar previamente o alumno ou alumna e consultar coa Titoría. 

 

Art.  127 :  Competencia da Dirección. 

 

 Alén das propias da Xefatura de Estudos compete á Dirección a imposición das seguintes 

medidas correctivas: 

- Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un prazo máximo de tres 

días. 

- Suspensión do dereito de asistencia ao Centro por un prazo máximo de tres días. 

En ambos os dous casos estableceranse tarefas e deberes supletorios que o alumno ou 

alumna deberá realizar para evitar a interrupción no proceso formativo. 
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A Dirección do Centro, despois de escoitar a alumna ou alumno e a súa profesora ou 

profesor ou titora ou titor, no caso das medidas previstas, imporá as medidas correctoras.  A 

imposición destas medidas correctoras comunicarase á nai ou ao pai ou á titora ou titor legal da 

alumna ou alumno antes de que estas se fagan efectivas nunha comparecencia da que se levantará 

acta, así como á comisión de convivencia do centro. 

Art. 128: Solicitude de revisión e execución de medidas. Con base no Art. 45 do Decreto 8/2015 

 
1. O alumnado que se lle aplique as medidas correctoras dunha conduta contraria ás normas 

de convivencia recollidas nas competencias da Dirección do art. 127 deste Regulamento 

(suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un prazo máximo de tres días; 

suspensión do dereito de asistencia ao Centro por un prazo máximo de tres días) ou, de ser o caso, 

se fosen menores non emancipadas ou emancipados, as persoas proxenitoras ou representantes 

legais poderán mostrar o seu desacordo coa súa aplicación, no prazo de dous días lectivos, mediante 

escrito dirixido á dirección do centro que, logo de analizar e valorar as alegacións presentadas, 

ratificará ou rectificará a medida correctora.  

2. A resolución que impoña algunha das medidas correctoras a que se refiren os artigos 124, 

125 e 126, pon fin á vía administrativa e será inmediatamente executiva. 

 

Capítulo IV: Procedementos de Corrección das condutas gravemente prexudiciais para a 

convivencia (con base nos arts. 46 a 56  do Decreto 8/2015) 

 

1.Disposicións xerais. Tramitación de expedientes disciplinarios 

  

Art. 129:  Procedementos de corrección das condutas gravemente prexudiciais para a 

convivencia do centro. 

 

1. A corrección de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia do centro require a 

instrución dun procedemento corrector e poderá realizarse mediante dous procedementos diferentes: 

conciliado ou común.  

2. Utilizarase un ou outro procedemento dependendo das características concretas da 

conduta que se vaia corrixir, das circunstancias en que se produza e da idade, as circunstancias 

persoais, familiares ou sociais do alumnado e os seus antecedentes en relación coa convivencia 

escolar.  

3. Correspóndelle á Dirección do centro decidir a instrución e o procedemento que se vai 

seguir en cada caso, logo da recollida da necesaria información.  

4. A Dirección do centro informará á titora ou titor da alumna ou alumno e ao consello 

escolar das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia que fosen corrixidas. 

O procedemento desenvolverase en tres fases diferentes: iniciación, instrución e resolución. 

Cada unha destas fases estará encomendada a órganos diferentes: director ou directora, instrutor e 

director ou directora, respectivamente. 

5. No centro docente quedará constancia da corrección das condutas gravemente 

prexudiciais para a convivencia coa finalidade de apreciar a reincidencia de condutas, de ser o caso.  

 

Artigo 130. Determinación do procedemento de corrección.  

 

1. A Dirección do centro, unha vez que teña coñecemento dos feitos ou condutas que vaian 

ser corrixidos, se o considera necesario, poderá acordar a apertura dun período de información 

previa, co fin de coñecer con máis exactitude as circunstancias concretas en que se produciu a 

conduta que se vai corrixir e a oportunidade ou non de aplicar o procedemento conciliado. Esta 
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información previa deberá estar realizada no prazo máximo de dous días lectivos desde que se tivo 

coñecemento dos feitos.  

2. A Dirección do centro, asesorado, de ser o caso, pola persoa que exerza a xefatura do 

departamento de orientación e polo titor ou titora da alumna ou alumno a quen se vai corrixir, 

analizará e valorará a conduta producida tendo en conta como se produciu, a idade e as 

circunstancias persoais, familiares ou sociais e os seus antecedentes en relación coa convivencia 

escolar.  

3. Ao iniciarse o procedemento ou en calquera momento da súa instrución, a dirección, á 

vista das repercusións que a conduta da alumna ou alumno puidese ter na convivencia escolar, 

poderá adoptar as medidas correctoras provisionais que considere convenientes. As medidas 

provisionais poderán consistir no cambio temporal de grupo ou na suspensión do dereito de 

asistencia a determinadas clases, actividades ou ao centro por un período que non será superior a 

tres días lectivos.  

4. Á vista das conclusións obtidas na valoración, a Dirección determinará o procedemento 

de corrección máis adecuado para cada caso, tendo presente que, sempre que concorran as 

circunstancias necesarias, se propiciará a corrección das condutas gravemente prexudiciais para a 

convivencia mediante o procedemento conciliado. Así mesmo, sempre que sexa posible, deberá 

intentarse a conciliación entre a alumna ou alumno e os outros membros da comunidade educativa 

cuxos dereitos fosen lesionados, e a reparación voluntaria dos danos materiais ou morais 

producidos. 

 

Artigo 131. Inicio do procedemento de corrección. 

 

1. No prazo de tres días lectivos, contados desde que se tivo coñecemento da conduta 

merecedora de corrección, a Dirección do centro notificaralle esta por escrito á alumna ou 

alumno ou, de ser menor de idade, ás persoas proxenitoras ou representantes legais, e se 

cumpren os requisitos esixidos para iso daralles a posibilidade de corrixila mediante o 

procedemento conciliado, informándoos das súas peculiaridades e das obrigas que comporta. 

Noutro caso, notificaráselles a utilización do procedemento común para a súa corrección.  

2. Nos casos en que se lles ofrecese á alumna ou alumno ou ás persoas proxenitoras ou 

representantes legais a posibilidade de corrección da conduta mediante o procedemento conciliado, 

estes comunicarán por escrito á Dirección do centro a aceptación ou non deste procedemento no 

prazo dun día lectivo seguinte á recepción da notificación. De non comunicárselle nada á dirección 

do centro nese prazo, aplicaráselle o procedemento común.  

3. Independentemente do procedemento de corrección que se vaia utilizar, a dirección do 

centro educativo designará unha persoa docente para que actúe como instrutora ou instrutor do 

procedemento corrector. Informarase á Titoría da apertura de expediente e da persoa do instrutor. 

4. A Dirección encomendará a instrución dos procedementos correctores ao profesorado que 

teña un bo coñecemento do centro e da comunidade educativa con experiencia ou formación en 

convivencia escolar, mediación e resolución de conflitos no ámbito escolar. A persoa instrutora será 

nomeada pola Dirección aténdose á orde que corresponda no listado de profesorado-instrutor que se 

elaborará ao efecto. O nomeamento non poderá recaer naquel profesorado que imparta docencia ao 

alumno ou alumna ou sexa membro do Consello Escolar. A persoa instrutora poderá ser recusada 

por escrito motivado polo persoa imputada. 

5. A persoa instrutora terá as seguintes funcións:  

a) Practicar cantas dilixencias considere pertinentes e adecuadas para a comprobación da 

conduta do alumnado e para determinar a súa gravidade e o seu grao de responsabilidade.  

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

c) Propor á Dirección do centro a adopción das medidas provisionais que considere 

pertinentes, as medidas correctoras que se vaian aplicar e, se proceden, as medidas educativas 

reparadoras referidas no artigo 35 deste decreto.  
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d) Propor á Dirección do centro o arquivo das actuacións se logo das indagacións realizadas 

considera que non procede corrixir a conduta. 

6. A incoación do procedemento, así como a súa resolución, notificaranse na forma pre-

vista no artigo seguinte deste regulamento e comunicaráselle á Inspección Educativa. 

 

Art. 132. Aspectos formais dos procedementos correctores Con base no Art. 37 do Decreto 8/2015 

 

1. No exercicio das funcións de corrección de condutas contrarias á convivencia, a cons-

tatación de feitos constitutivos de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia reguladas 

no artigo 115 deste regulamento deberán formalizarse por escrito, logo da tramitación dos 

procedementos de corrección regulados.  

2. 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 implique a cualificación 

definitiva da acción ou omisión que dá lugar ao procedemento.  

d) Nome, apelidos, enderezo e datos académicos da alumna ou alumno, e se non fose maior 

de idade, tamén os datos identificativos das persoas proxenitoras ou representantes legais.  

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.  

3.A incoación do procedemento notificarase á nai ou ao pai, á titora ou ao titor legal da 

alumna ou alumno, ou a este, se fose maior de idade, con indicación da conduta tipificada que o 

motiva, as correccións que puidesen corresponder e o nome da persoa docente instrutora. Así 

mesmo, comunicarase á Inspección Educativa.  

4. As citacións ao alumnado ou, se fosen menores de idade, tamén ás persoas proxenitoras 

ou representantes legais, realizaranse por calquera medio de comunicación inmediata que permita 

deixar constancia fidedigna de terse realizado e da súa data.  

5. A non comparecencia sen causa xustificada do alumnado ou, de ser o caso, das persoas 

proxenitoras ou representantes legais, ou ben a negativa a recibir comunicacións ou notificacións, 

non impedirá a continuación do proceso de corrección.  

6. As audiencias e comparecencias das nais e pais ou das titoras ou titores legais do 

alumnado menor de idade nos procedementos regulados no capítulo IV deste título 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.  

7. A resolución do procedemento notificarase á nai ou ao pai, á titora ou ao titor legal da 

alumna ou 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. 

 2. Procedemento conciliado. 

 

Artigo 133. Procedemento conciliado 

  

1. O procedemento conciliado pretende favorecer a implicación e o compromiso do alumno 

ou alumna que terá medidas correctoras e da súa familia, ofrecer a posibilidade de que a persoa 
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agraviada se sinta valorada, axudar a consensuar as medidas correctoras e facilitar a inmediatez 

da corrección educativa.  

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

a) Que a alumna ou 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.  

b) No caso de que haxa outros membros da comunidade educativa afectados pola súa 

conduta, que estes mostren a súa conformidade a acollerse ao dito procedemento.  

3. O procedemento conciliado non procederá nos seguintes casos:  

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

b) Cando a persoa agraviada ou, para o caso de alumnado menor de idade non emancipado, 

as persoas proxenitoras ou representantes legais deste non comuniquen a súa disposición a acollerse 

ao procedemento conciliado.  

c) Cando a alumna autora ou alumno autor da conduta ou, de ser menor de idade non 

emancipado, as persoas proxenitoras ou representantes legais non comuniquen a súa disposición 

para acollerse ao procedemento conciliado.  

d) Cando xa se fixese uso deste procedemento de corrección durante o mesmo curso escolar, 

coa mesma alumna ou alumno, para corrixir unha conduta semellante. 

4. O procedemento conciliado require da instrución dun procedemento corrector, de acordo 

co previsto neste regulamento. 

 

Artigo 134. Desenvolvemento do procedemento conciliado.  

 

1. Cando a alumna ou alumno ou, de ser menor non emancipado, as persoas proxenitoras ou 

representantes legais opten por corrixir a conduta polo procedemento conciliado, a Dirección 

convocará a persoa docente designada como instrutora do procedemento corrector e as persoas 

afectadas a unha reunión, no prazo máximo dun día lectivo contado desde o remate do prazo para a 

comunicación da opción elixida.  

2. Na reunión, a persoa instrutora recordaralles ás afectadas e aos afectados ou, de ser menor 

non emancipado, ás persoas proxenitoras ou representantes legais que están a participar nun 

procedemento conciliado a que se someteron voluntariamente, e que iso supón acatar o acordo que 

derive deste. Tamén advertirá a alumna ou alumno e, de ser o caso, as persoas ou representantes 

legais que as declaracións que se realicen formarán parte do expediente do procedemento corrector 

no suposto de que non se alcance a conciliación.  

3. Posteriormente, a persoa instrutora exporá e valorará a conduta que é obxecto de 

corrección facendo fincapé nas consecuencias que tivo para a convivencia escolar e para os demais 

membros da comunidade educativa e, oídas as partes, proporá algunha das medidas correctoras para 

aquela conduta. A continuación, a persoa instrutora dará a palabra á alumna ou alumno e ás persoas 

convocadas para que manifesten as súas opinións sobre a conduta que se pretende corrixir e realicen 

as consideracións oportunas sobre a súa corrección.  

4. A petición de desculpas por parte da alumna ou alumno será tida en conta como 

circunstancia que condiciona a súa responsabilidade, á hora de determinar a medida correctora que 

se vaia adoptar.  

5. Finalmente, as persoas participantes no procedemento deberán acordar a medida 

correctora que consideren máis adecuada para a conduta da alumna ou alumno e, se procede, as 

medidas educativas reparadoras referidas no artigo 111 deste regulamento. Deberá quedar 

constancia escrita da conformidade coas medidas correctoras fixadas por parte do alumno ou 

alumna que ten a autoría da conduta e da persoa agraviada ou, de ser menor non emancipado, das 

persoas proxenitoras ou representantes legais. 

O acordo consensuado polas partes será ratificado pola persoa que exerza a Dirección do 

centro.  
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6. O incumprimento por parte da alumna ou alumno das medidas correctoras acordadas dará 

lugar á corrección da súa conduta mediante o procedemento común.  

7. 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 desenvolvido 

conforme o previsto no artigo 136 deste regulamento. 

 

Artigo 135. Intervención dunha persoa mediadora no procedemento conciliado. 

  

1. No procedemento conciliado actuará unha persoa mediadora que será proposta e aceptada 

polas partes,  ou proposta polo persoa instrutora e aceptada polas partes. 

2. A persoa mediadora non substituirá á instrutora do procedemento, senón que colaborará 

con ela para lograr o achegamento entre as persoas afectadas e o seu consenso na medida correctora 

que se vaia aplicar.  

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

seguintes:  

a) Contribuír ao proceso de conciliación.  

b) Axudar a que cada unha das persoas afectadas comprenda cales son os intereses, 

necesidades e aspiracións das outras partes para chegar ao entendemento.  

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

 

 3. Procedemento común  

 

Artigo 136. Procedemento común.  

 

1. O procedemento común de corrección de condutas gravemente prexudiciais para a 

convivencia do centro utilizarase cando a alumna ou alumno ou, de ser o caso, as persoas 

proxenitoras ou representantes legais opten por el, ou cando non sexa posible desenvolver o 

procedemento conciliado.  

2. O procedemento común require da instrución dun procedemento corrector, de acordo co 

previsto neste decreto.  

 

Artigo 137. Desenvolvemento do procedemento común. 

  

1. A persoa responsable da tramitación deste procedemento corrector será unha persoa 

docente do Centro designada como persoa instrutora.  

2. A persoa instrutora deberá precisar no expediente o tipo de conduta da alumna ou alumno, 

así como a corrección que corresponde en función dos feitos probados, das circunstancias 

concorrentes e do seu grao de responsabilidade.  

A persoa instrutora disporá de cinco días lectivos para a instrución do procedemento 

corrector, contados a partir da súa designación.  

3. Finalizada a instrución do procedemento, a persoa instrutora formulará a proposta de 

resolución e dará audiencia á alumna ou alumno e, se fose menor de idade non emancipado, ás 

persoas proxenitoras ou representantes legais, convocándoos a unha comparecencia que terá lugar 

no prazo máximo de tres días lectivos contados a partir da recepción da citación. Na referida 

comparecencia poderán acceder a todo o actuado e do resultado expedirase acta. 

 

 4. Terminación  

 

Artigo 138. Resolución do procedemento de corrección, reclamacións e execución de 

medidas. 
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1. Á vista da proposta da persoa instrutora, a Dirección ditará a resolución escrita do 

procedemento de corrección, que considerará polo menos os seguintes contidos:  

a) Feitos probados.  

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

c) Medidas correctoras que se vaian aplicar. 

d) Posibilidade de solicitar ante o consello escolar, no prazo de dous días lectivos desde a 

recepción da resolución, a revisión da medida correctora imposta.  

2. A dirección do centro notificaralle por escrito á alumna ou alumno ou, de ser menor de 

idade non emancipado, ás persoas proxenitoras ou representantes legais 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.  

3. As correccións que se impoñan por parte da Dirección en relación coas condutas 

gravemente prexudiciais para a convivencia poderán ser revisadas polo consello escolar por 

instancia das alumnas ou alumnos ou, de ser o caso, das persoas proxenitoras ou representantes 

legais, de acordo co establecido no artigo 127.f) da Lei orgánica 2/2006, para os centros públicos, e 

o artigo 57.d) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación para os 

centros concertados.  

4. Arbitraranse medidas para o seguimento dos causantes da situación de acoso que 

impidan a continuación de eventuais condutas acosadoras.  

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

 

Artigo 139. Compromisos educativos para a convivencia.  

 

1. En todos os casos de condutas contrarias á convivencia, mesmo cando non haxa 

conciliación por non ser aceptadas as desculpas pola persoa ou persoas prexudicadas, poderase 

suspender a aplicación das medidas correctoras adoptadas se a alumna ou alumno obxecto da 

corrección ou, de ser o caso, as persoas proxenitoras ou representantes legais asinan un 

compromiso educativo para a convivencia.  

2. Nun compromiso educativo para a convivencia deberá figurar de forma clara e detallada a 

que se compromete a alumna ou alumno ou, de ser o caso, as persoas proxenitoras ou representantes 

legais, e as actuacións de formación para a convivencia, prevención e de modificación de condutas, 

que se comprometen a levar a cabo, persoalmente ou mediante a intervención de institucións, 

centros docentes ou persoas adecuadas. Igualmente, deberán constar os mecanismos de 

comunicación e coordinación co centro. 

 3. A falta de cumprimento dos compromisos adquiridos por parte da alumna ou alumno ou, 

de ser o caso, das persoas proxenitoras ou representantes legais determinará a aplicación inmediata 

das medidas correctoras suspendidas.  

 

Artigo 140. Prescrición de condutas e de correccións. 

  

1. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes, tipificadas 

neste decreto, prescriben aos catro meses da súa comisión e as condutas leves contrarias á 

convivencia, ao mes.  

2. O prazo de prescrición comezará a contar desde o día en que a conduta se leve a cabo, 

salvo cando se trate dunha conduta continuada, caso en que o prazo de prescrición non empezará a 

computar mentres esta non cese.  

3. En caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, interromperá a 

prescrición a iniciación, con coñecemento do interesado ou da interesada, do procedemento para a 

corrección da conduta, e reiniciarase o cómputo do prazo de prescrición no caso de producirse a 

caducidade do procedemento.  
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4. As medidas correctoras previstas para as condutas gravemente prexudiciais para a 

convivencia nos centros docentes prescriben ao ano da firmeza en vía administrativa da resolución 

que as impón. As medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia prescriben aos 

catro meses da súa imposición. 

 

Capítulo V. Correccións por faltas de asistencia e puntualidade 

 

 1. Corrección das faltas de asistencia 

 

Artigo 141. As faltas de asistencia. 

 

As faltas de asistencia serán obxecto de corrección como contrarias ao deber básico do estudo 

cando non sexan oportunamente xustificadas, conforme o disposto no Título III, capítulo II artigo 

31 deste Regulamento. 

A corrección a aplicar e o número de faltas non xustificadas que determinarán a súa aplicación 

son as expresadas no seguinte cadro: 

 

 Materia de 4 horas / 

semana 

Materia de 3 horas / 

semana 

 Materia de 2 horas / 

semana 

1º Apercibimento 6 4 2 

2º Apercibimento 12 8 4 

3º Apercibimento 14 10 6 

Perda actividades  16 12 8 

 

Alcanzado este tope nunha soa materia, ao alumno ou alumna poñeráselle un parte de 

incidencias e como medida correctora privaráselle das actividades extraescolares e complementarias 

organizadas polo centro educativo por un período de ata 2 semanas. 

 

 2. Correccións das faltas de puntualidade 

 

142. As faltas de puntualidade.  

 

A reiteración nas faltas de puntualidade constitúe unha das condutas contrarias previstas no 

artigo 116, como contravención do disposto no artigo 29 sobre a puntualidade. 

Considerase que existe reiteración cando se dan nunha mesma materia 3 faltas de 

puntualidade sen causa que as xustifique no período temporal da avaliación 

Á terceira falta de puntualidade non xustificada, na mesma materia, a profesora ou profesor 

rexistrará unha falta de asistencia e comunicará a situación á Titoría, quen amoestará ao alumno ou 

alumna por escrito con notificación á familia. 

De non mediar xustificación dos atrasos, despois de 3 amoestacións, privarase ao alumno ou 

alumna das actividades extraescolares e complementarias na materia en que se produciron ditos 

atrasos por un período de ata 2 semanas. 

 

 

 


