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I.E.S. Castro da Uz 

 

FUNCIÓNS BÁSICAS DOS/AS TITORES/AS 
 
 
1º.-  Ler a os titorados/as ao comenzo do curso: 
 

a) O Extracto do RRI (Regulamento de Rexime Interior) no que aos alumnos se refire. 
b) As materias optativas nas que están matriculados, pendentes do curso anterior, exencións, etc... En caso 

de erros ou dubidas, consultar en Secretaría canto antes. 
 

2º.-  ESO: Recoller os impresos de autorización para asistir as actividades que se realicen na localidade. Modelo: 
Autorización ás ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NO CONCELLO. Gardar na carpeta de titoría. 

 
3º.-  Bacharelatos e Ciclos de Grao Medio: Recoller do alumnado o impreso de autorización para abandonar o 

centro as últimas duas horas da mañá no caso de que non teñan profesor/a. Modelo: Autorización SAIR AS 
DÚAS ÚLTIMAS HORAS. Gardar na carpeta de titoría. e entregar unha listaxe dos mesmos en xefatura de 
estudos antes do prazo esteblecido Do mesmo xeito, recordar a estos alumnos/as, que poden solicitar o 
transporte gratuito sempre que vivan a máis de 2 km do Centro e Baixo certas condicións. Preguntar en 
Secretaría. 

 
4º.-  Indicar que o prazo para solicitar a exención e convalidacións  remata o venres 14 de outubro. 
 
5º.-  Enviar por correo ordinario ou polos pripios alumnos/as ás familias un SAÚDA, comunicando as horas de 

recepción de nais e de pais. 
 
6º.-  Realizar a elección de delegado/a e subdelegado/a de curso: 
 

 Empregar o modelo: ELECCIÓN DE DELEGADO. 
 Entregar a acta cumprimentada en Xefatura de Estudos antes do 16 de outubro. 
 

7º.-  Control das faltas  dos alumnos: lévase a cabo a través do programa XADE a partir do 1 de outubro. 
 
8º.-  Enviar por correo as cartas comunicando as faltas de asistencia do alumnado (incluídas as do alumnado 

maior de idade non emancipado, aínda que non estean de acordo). Edítaos o XADE: 
 

 Débense enviar, polo menos, cada 15 días, con mais frecuencia ó alumnado con mais faltas. 

 Co alumnado da ESO facelo, ademais, diariamente por teléfono. 
 

10º.-   Leer e dar a coñecer o PAE (Plan de Autoproteccíon Escolar) a os seus tutorados, principalmente no que a 
os simulacros se refire e precedementos de evacuación se refire.. 

 
11º.-  Nos CICLOS recordar ao alumnado que: 
 

a) O número máximo de faltas, para perder o dereito á avaliación continua é do 10% das horas do módulo 
(xustificadas ou non). 

b) Si non asiste a clase é convinte que solicite a anulación da matrícula (deste xeito non consume 
convocatorias).  Hai modelos na Secretaría. 

c) É posible a Renuncia, Anulación e Baixa de Oficio da matrícula (Orde 23-04-07), pero hai prazos. 
 
12º.-  Deberá apercibir ao alumno/a cando leve consumido o 6% das horas permitidas para as faltas de cada 

módulo, de tal xeito de que quede constancia na Secretaría do Centro. 
 
13º.-  Do mesmo xeito notificarálle ao alumno/a a perda do dereito á avaliación continua cando  alcance o 10% das 

horas do módulo, debendo quedar constancia deisto  na Secretaría do Centro.  
 
14º.-  Recollida da autorización para a publicación da imaxe do alumnado nos recursos educativos ou na páxina 

WEB do Centro, e e entregar unha listaxe dos mesmos en xefatura de estudos antes do prazo esteblecido. 
 
 


