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Artigo 1º.- NORMAS DE CONVIVENCIA 

1.1.-Sobre a asistencia a clase. 

1. Ao matricularse no Centro, o alumno/a comprométese a asistir a clase con puntualidade 

e proveito segundo a lexislación vixente. O exercicio deste deber é responsabilidade do 

alumno/a e dos seus pais, sendo o titor/a e os seus profesores/as os encargados do control 

de asistencia. 

2. A xustificación das faltas de asistencia a clase basearase na existencia de motivos 

obxectivos, debidamente concretados, especificados e aclarados, non no mero 

coñecemento ou consentimento dos pais, do titor ou titora ou do propio alumnado -no 

caso de ser maior de idade-. Utilizarase o modelo oficial que se recollerá en Conserxaría 

e se entregará ao titor ou titora durante os dous días seguintes á incorporación á clase, 

acompañándoo da documentación acreditativa. O titor/-a decidirá a admisión ou non de 

ditas xustificacións, informando á Xefatura de Estudos e aos pais do alumnado en caso 

negativo. 

3. Non se admitirá como xustificante das faltas de asistencia: 

 Motivos de traballo -nin sequera a presentación de contrato de traballo-. 

 A preparación de exames. 

 Quedar durmido, indisposicións transitorias e similares ante a realización dun exame. 

 Causas persoais, asuntos propios, motivos familiares ou similares. As xustificacións 

por consulta médica deberán ir acompañadas polo xustificante médico 

correspondente. 

4. As faltas de asistencia nos Ciclos formativos poderán provocar a perda do dereito á 

avaliación continua. Considérase que, superado o 10% de faltas non xustificadas respecto 

da duración total dun módulo, non é posible a aplicación correcta dos criterios xerais de 

avaliación e da propia avaliación continua. 

Para tales efectos, o proceso de perda de avaliación continua realizarase do seguinte xeito: 

 Será o profesorado a cargo de cada módulo o que introduza as faltas no sistema 

(XADE). 
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 A xustificación das faltas será tarefa dos/as titores/as de cada grupo. Tamén 

informarán ao alumnado do número de faltas que levan acumuladas cunha 

periodicidade mensual. 

 O titor ou titora de cada grupo enviará un apercibimento cando o/a alumno/a acade 

un 6% de faltas inxustificadas respecto á duración total do módulo. Nel indicarase 

que perderá o dereito á avaliación continua no caso de acumular un 10% de faltas 

inxustificadas. De chegar a esa porcentaxe enviarase a comunicación de perda de 

avaliación continua. Deberá quedar constancia tanto do apercibimento como da 

comunicación na xefatura de estudos e na secretaría do centro. 

 Para o alumnado con perda do dereito á avaliación continua estableceranse os 

sistemas de avaliación extraordinarios que se contemplan nas programacións de cada 

módulo. 

5. As faltas de asistencia no Bacharelato poderán provocar a perda do dereito á avaliación 

continua: 

 O alumnado que supere ó longo do curso un número de faltas de asistencia sen 

xustificar igual ou superior a tres veces o número de horas semanais nunha materia, 

ante a imposibilidade dunha aplicación correcta dos criterios xerais de avaliación e 

da propia avaliación continua, perderá o dereito á avaliación continua, polo que se 

establecerán para este alumnado os sistemas de avaliación extraordinarios que se 

contemplarán nas respectivas programacións de área e materia. En calquera caso, 

terán dereito a seren avaliados mediante unha proba extraordinaria no período final 

do curso que se referirá á totalidade dos contidos da materia nese curso. Igualmente 

terán dereito á proba extraordinaria de setembro. 

 Cando un alumno ou alumna acumule nunha materia un número de faltas de asistencia 

sen xustificar igual ó número de horas semanais desa materia, o titor ou titora 

comunicaralle o primeiro apercibimento. 

 Cando un alumno ou alumna de Bacharelato acumule nunha materia un número de faltas 

de asistencia sen xustificar igual ó dobre do número de horas semanais desa materia, o 

titor ou titora comunicaralle o segundo apercibimento. 

 Cando un alumno ou alumna acumule nunha materia un número de faltas de asistencia 

sen xustificar igual ó triplo do número de horas semanais desa materia, o titor ou titora 
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comunicaralle o terceiro apercibimento, o que conlevará a perda ó dereito á avaliación 

continua. 

6. Cada certo tempo os titores enviarán ós pais, nais ou titores notificación das faltas de 

asistencia do alumnado. 

7. Tras a realización dunha proba ou exercicio de control de calquera materia o profesor/a 

poderá, segundo criterio, realizar unha proba análoga ao alumno/a que non asistira á 

mesma, sempre que presente xustificante coas características citadas. 

8. Todas as faltas de asistencia non xustificadas serán comunicadas á Xefatura de Estudos 

polo profesor titor/a para proceder á súa corrección e iniciar, se é necesario, o proceso 

para previr o absentismo escolar seguindo o Protocolo para a prevención e o control do 

absentismo escolar en Galicia e as instrucións correspondentes. 

9. É obriga do alumnado que falte por calquera dos motivos citados solicitar a información 

e documentación referida ás clases perdidas e realizar as tarefas encomendadas ese día. 

1.2.-Sobre a permanencia no centro. 

1. O alumnado menor de idade permanecerá no centro durante toda a xornada lectiva. Para 

poder saír antes por causa xustificada é imprescindible que o pai, nai, titor, titora ou adulto 

responsable autorizado por eles recolla ó alumno ou alumna no recinto autorizándoo 

expresamente e por escrito segundo o Anexo III. 

Anexo III – Autorización para a recollida de alumnado do centro. 
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2. A permanencia dos alumnos e alumnas no Centro será en todo momento ordenada e 

silenciosa. 

3. Nos intervalos entre clase e clase o alumnado permanecerá en orde na súa aula, esperando 

a chegada do profesor ou preparando o material necesario para a seguinte clase, salvo que 

deba trasladarse a outro lugar para recibir outra materia. 

4. O alumnado esperará o comezo das clases na súa aula, sempre coa porta aberta ata a 

chegada do profesorado; de estaren as aulas pechadas, permanecerán nos corredores en 

silencio. 

5. No caso de producirse retraso ou ausencia por parte do profesor/a, o alumnado esperará 

ao profesor/a de garda, quen actuará de acordo coas normas impartidas pola Xefatura de 

Estudos. Mentres tanto deberán comportarse de modo que non molesten ao resto das 

clases. Se o profesorado de garda tarda en chegar máis de 10 minutos, é obriga do 

alumnado comunicalo, a través do delegado/a, a un cargo directivo. 

6. Os desprazamentos en hora de clase realizaranse de forma ordenada e en silencio para 

non entorpecer o traballo das persoas que se encontren noutras aulas. 

7. A puntualidade, tanto para profesores como para alumnos, será norma obrigada e esixible 

tanto para a entrada como para a saída das clases. 

8. O profesorado permitirá a entrada do alumno/a  á aula unha vez iniciada a clase e reflectirá 

a falta de puntualidade como falta leve. 

9. En ningún caso, durante as horas de clase, o alumnado poderá permanecer nos corredores 

nin nas escaleiras. 

10. O alumnado non poderá permanecer dentro das aulas durante as horas de recreo. 

11. Todas as dependencias do Instituto, aulas, corredores, servizos, xardíns, horta, patio, 

talleres, laboratorios, biblioteca, etc., merecen coidado e respecto, debendo ser obxecto 

de bo uso, contribuíndo todos os membros da comunidade escolar á súa conservación. O 

mesmo coidado e respecto merecerá o material pedagóxico, mobiliario, instrumental, 

ferramentas e maquinaria de talleres, ordenadores, instalacións, etc. 

12. O alumnado queda obrigado a reparar os danos que cause, individual ou colectivamente, 

de forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións, materiais do Centro e ás 
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pertenzas doutros membros da comunidade educativa, ou facerse cargo do custo 

económico ou da súa reparación. Igualmente o alumnado que subtraera bens do centro 

deberá restituí-lo subtraído. Os pais ou representantes legais asumirán a responsabilidade 

que lles corresponda nos termos previstos pola lei. 

13. O alumnado é responsable da aula que se lles entrega ó principio de curso e das desfeitas 

ou desaparicións que se poidan producir nela durante o mesmo. Se alguén ocasiona algún 

desperfecto debe responsabilizarse do mesmo para evitar os castigos colectivos. 

14. Os gastos por desperfectos (sempre que se descoñeza a autoría do mesmo) serán aboados 

pola propia clase na totalidade. Os cartos serán recollidos polo/a delegado/a e entregado 

na Xefatura de Estudos ou Secretaría. 

15. Non está permitido beber nin comer nas dependencias do centro (aulas, laboratorios, 

talleres, corredores, biblioteca, servizos, etc.), salvo nos locais especialmente adicados a 

isto. 

16. Por razóns de hixiene, orde e limpeza, prohíbese tirar ao chan dentro do recinto 

académico, papeis, desperdicios, obxectos, etc. O coidado e limpeza de todo o recinto 

escolar é responsabilidade de toda a comunidade educativa. O alumnado debe contribuír 

a manter as instalacións do centro (tanto interiores como exteriores) en bo estado de 

conservación, limpeza e hixiene. 

17. Queda prohibido o consumo, exhibición e venda de bebidas alcohólicas, tabaco e outras 

drogas. 

18. Ningunha persoa allea ó Centro terá acceso ás dependencias do mesmo, salvo secretaría, 

se non está acompañada dun profesor ou persoa autorizada. 

19. Está prohibido fumar en todo o recinto escolar. 

20. Está prohibido gravar ou difundir imaxes de calquera membro da comunidade escolar sen 

a súa autorización. 

21. O alumnado matriculado nos ciclos formativos da familia agraria está obrigado a adquirir 

o calzado de seguridade apropiado para a realización das prácticas propias da súa 

especialidade. Se non dispoñen del, non serán admitidos nas clases prácticas onde este 
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calzado sexa necesario. Contabilizarase a súa ausencia como unha falta de asistencia 

inxustificada. 

22. Están prohibidos os xogos de azar sen fins didácticos durante todo o horario de clase -

inclúense as horas nas que, por ausencia de profesorado, é o de garda o que atende a algún 

grupo-. Só están permitidos no tempo e espazos de lecer . 

23. Os obxectos extraviados depositaranse na Conserxaría e poderán ser retirados polos 

interesados previa identificación dos mesmos. 

24. É obrigatorio traer a clase o material mínimo esixido para o desenvolvemento normal da 

actividade da materia que indique o profesorado. No caso de incumprimento o 

profesorado imporá a falta correspondente. 

25. Todo o alumnado ten a obriga de identificarse cando sexa requerido polo persoal do 

Centro, tanto dentro do mesmo como durante as actividades complementarias ou outras 

promovidas polo Centro. 

26. A través dos seus representantes, o alumnado de cada grupo poderá dirixir suxestións e 

expresar opinións segundo a seguinte orde: profesor/a titor/a, Xefatura de Estudos, 

Dirección e Consello Escolar. 

1.3.-Sobre o uso de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos: 

Prohíbese o uso e exhibición de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos e dixitais 

como mecanismo de comunicación durante os períodos lectivos salvo autorización expresa do 

profesorado que  poderá permitir a súa utilización como ferramenta pedagóxica. O alumnado terá 

os dispositivos apagados. 

De detectaren un dispositivo acendido o profesorado pode proceder da seguinte maneira: 

solicitará ao usuario a desconexión total do aparello e procederá  á retirada do mesmo. Este será 

entregado na Xefatura de Estudos e será devolto ao final da xornada se o alumno/a é maior de 

idade ou a un adulto responsable se é menor de idade. 

Na tipificación das faltas considerarase Falta leve o uso non autorizado dun dispositivo 

electrónico con sanción de entre 1 e 4 créditos. Considerarase Falta grave con sanción de 6 

créditos un uso indebido (gravar, fotografar, reproducir ou facer públicas imaxes ou sons, etc.) 
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Artigo 2º.- DEREITOS E DEBERES DOS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

Os dereitos de pais, nais, titores, profesorado, alumnado e persoal non docente son aqueles 

recollidos na Lei de Convivencia e participación de 30 de xuño de 2011 (Lei 4/2011) e no decreto 

8/2015, do 8 de xaneiro polo que se desenvolve. 

Artigo 3º.- CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO 

3.1.-Protocolo de actuación para o profesorado ante condutas disruptivas: 

 Non pode haber expulsados nos corredores nin na biblioteca 

 Se un alumno/a presenta conduta disruptiva na clase: 

O profesor comproba se a Aula de convivencia está operativa nesa hora. Se é así, envíao con 

traballo e coa folla de parte de Aula de Convivencia. 

Se a aula de convivencia está pechada, cubre o parte de Conduta contraria ás normas de 

convivencia e entrégao ó titor/-a. O alumno/-a permanece na aula. O titor ou titora entrega unha 

copia dese parte en Xefatura de Estudos. 

Se a conduta disruptiva é moi grave, o profesor/-a envía ó alumno/-a a Xefatura e cobre 

igualmente o parte de Conduta contraria ás normas de convivencia.  

Despois de que a Xefatura recibe ó alumno/-a e tenta modular esa conduta o alumno/-a regresa á 

aula. 

3.2.- Tipificación das condutas contrarias á convivencia:  

 Faltas leves ou condutas contrarias á convivencia  

 Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia. 

Ademais do tratamento da conduta contraria á convivencia no centro como requiren estas Normas 

de Ordenación e Funcionamento , cando calquera membro da comunidade educativa entenda que 

os feitos poden ser constitutivos de delito ou falta, deberá comunicarllo á dirección do centro 

educativo para a súa remisión á Administración educativa e ao Ministerio Fiscal, sen prexuízo de 

tomar as medidas cautelares oportunas. 

A efectos da tipificación das condutas e graduación das correccións tomaranse en consideración 

especialmente os seguintes criterios: 
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A. O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, se é o caso, o 

cumprimento igualmente espontáneo da obriga de reparar os danos producidos. 

B. A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas. 

C. A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos, da 

conduta, das súas imaxes ou da ofensa. 

D. A natureza dos prexuízos causados. 

E. O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, se se trata dun alumno ou 

alumna, por razón da súa idade, de recente incorporación ao centro ou calquera outra 

circunstancia. 

 

 

Artigo 4º. FALTAS LEVES OU CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA DO 

CENTRO. CONSIDERACIÓNS XERAIS. 

1. Poderanse corrixir os actos contrarios ás normas de convivencia do centro realizados por 

alumnos e alumnas no recinto escolar ou durante a realización de actividades 

complementarias e extraescolares. 

2. As correccións que se apliquen polo incumprimento das normas de convivencia terán un 

carácter educativo e recuperador, garantirán o respecto dos dereitos do resto do alumnado 

e procurarán a mellora da convivencia no centro docente. 

3. Ningún alumno ou alumna poderá ser privado do exercicio do seu dereito á educación, 

nin, no caso da educación obrigatoria, do seu dereito á escolaridade. Para estes efectos, 

non se entenderá como privación do dereito á educación a imposición das correccións 

previstas nesta sección que supoñen a suspensión da asistencia ás clases ou o cambio de 

centro. 

4. Non se poderán impoñer correccións contrarias á integridade física e á dignidade persoal 

do alumnado. 

5. A imposición das correccións previstas nesta sección respectará a proporcionalidade coa 

conduta do alumnado e deberá contribuír á mellora do seu proceso educativo. 
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6. Terase en conta a idade do alumnado e as demais circunstancias persoais, familiares e 

sociais. Para estes efectos, poderanse solicitar os informes que se consideren necesarios 

sobre as mencionadas circunstancias e recomendar, de ser o caso, ás nais e pais ou ás 

titoras ou titores ou ás autoridades públicas competentes a adopción das medidas 

necesarias. 

7. No caso da suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata 

tres días lectivos  comunicarase esta medida correctora á nai ou pai ou á titora ou titor da 

alumna ou alumno antes de que esta se faga efectiva, así como ao Observatorio da 

Convivencia Escolar do centro. 

8. Durante o tempo que dure a suspensión temporal de asistencia ao centro, o alumnado 

deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no 

proceso formativo. 

4.1.-Terán a consideración de faltas leves as seguintes condutas: 

1. Faltas inxustificadas reiteradas de puntualidade. 

2. As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas, as ameazas e as coaccións 

contra os demais membros da comunidade educativa, que poidan ser tipificadas como 

leves. 

3. Os actos de discriminación leve 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. 

4. Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de 

administración e de servizos que constitúan unha indisciplina leve. 

5. O deterioro non grave, causado intencionadamente ou por  neglixencia leve, das 

dependencias do Centro, do material deste (incluídos os equipos informáticos e o 

software), ou dos obxectos e pertenzas doutros membros da comunidade educativa ou de 

terceiros, así como a súa subtracción. 

6. Calquera acto inxustificado que perturbe levemente o normal desenvolvemento das 

actividades educativas do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 
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7. As actuacións levemente prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros 

da comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas. 

8. Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas normas do 

centro perigoso para a saúde ou a 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. 

9. A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso para participar 

activamente no desenvolvemento das clases. 

10. Uso non autorizado dun dispositivo electrónico (móbil, táblet, etc.) 

11. A utilización da zona de estacionamento reservada para o profesorado e persoal 

traballador do centro educativo durante o horario lectivo (excepto xornada lectiva de tarde 

e noite ou horario non lectivo). 

12. Estacionar ou conducir vehículos por lugares habilitados para peóns 

13. Practicar xogos de azar fóra do horario e lugares permitidos. 

 

 

4.2.- Concreción das faltas leves e correspondencia de créditos 

MAL COMPORTAMENTO PUNTUAL NA AULA OU NO RECINTO 

REFERENCIA DA FALTA CRÉDITOS 

A1. Falar ou rir de xeito continuado na clase 1  

A2. Xestos, ruídos ou actos improcedentes 1  

A4. Comportamento inadecuado durante a xornada 1  

A5.Uso de vocabulario ofensivo 1  

A6. Permanencia na aula ou corredores durante o recreo 1  

A7. Saír da aula durante a clase, mesmo en ausencia do profesor/a de garda. 2  

 A8.Comportamento inadecuado en actividades extraescolares 1-4  

A9. Comer/beber/mascar chicle nas dependencias do centro non habilitadas. 1  
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A10. Usar con neglixencia as instalacións e o material 1-4  

A11. Apropiación indebida de obxectos. 1-4  

A12. Uso non autorizado dun dispositivo electrónico (móbil, táblet, etc) 1 - 4  

A13.Utilización da zona de aparcamento reservada para o profesorado e persoal traballador 

do centro. 
1 

 

A14. Consumo de tabaco ou outras substancias prohibidas no recinto escolar 6  

 

DEBER DE ESTUDO E ASISTENCIA A CLASE 

REFERENCIA DA FALTA CRÉDITOS 

B1. Non traer o material de estudo  para a clase de xeito reiterado. 1  

B2. Saír do centro en horario lectivo sen permiso ou acompañamento. 3  

B3. Tres faltas de puntualidade. 1  

B4. Ignorar as indicacións do profesor ou do persoal. 1  

B5. Adicarse a materias alleas á clase. 1  

B6. Molestar os compañeiros ou non respectar o seu dereito a estudar 1  

B7. Actos inxustificados que alteren a actividade escolar. 2  

B8. A reiteración de actitude pasiva na actividade escolar e extraescolar. 1  

 

RELACIÓN COS MEMBROS DA COMUNIDADE ESCOLAR 

REFERENCIA DA FALTA CRÉDITOS 

C1. Actos de indisciplina, falta de respecto ou ofensa non grave contra outro membro da 

comunidade escolar 
4 

 

C2. Ameaza ou agresión física non grave entre compañeiros. 4  

C3. Participar en pelexas . 6  

C4. Posesión ou exhibición de obxectos perigosos. 4  

C5. Discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, relixión. 4  

C6. Non obedecer as indicacións do profesor 4  

4.3.- Acumulación de faltas leves 

Establecerase un sistema de créditos segundo o anteriormente exposto; a acumulación de créditos 

derivará nas seguintes sancións: 

1. Acumulados 2 créditos, amonestación en Xefatura de Estudos 
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2. Acumulados 3, 4 e 5 créditos: 

2.1.- Realización de traballos durante a xornada escolar (actividades de reflexión sobre 

as condutas que motivan a sanción, tarefas de biblioteca...) 

2.2.-Privación da asistencia a determinadas materias durante un período de tempo. 

2.3.-Asistencia á aula de convivencia para realizar actividades educativas ou ben 

participar nun programa de habilidades sociais. 

3. Acumulados 6 créditos, suspenderase o dereito de asistencia ao Centro por 3 días lectivos. 

Realización dos deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no 

proceso formativo. Estes traballos serán entregados ó titor ou titora o primeiro día en que 

se reicorpore á actividade lectiva. 

4. Acumulados 6 créditos, o alumnado será sancionado, tamén, coa suspensión do dereito a 

participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro que se realicen 

nese trimestre. 

5. Cando as faltas leves se concentren nunha determinada asignatura ou se repitan ante un 

determinado profesor ou profesora, poderase aplicar a sanción de suspensión do dereito 

de asistencia a determinadas clases por un período de ata tres días lectivos. Durante o 

tempo que dure a suspensión, o alumnado estará na aula de convivencia ou baixo a 

supervisión do profesorado de garda e deberá realizar os deberes ou traballos que se 

determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

4.4.- Procedemento sancionador para as faltas leves 

Cando un alumno/a comete unha falta leve o profesor/a farao constar no impreso habilitado para 

as condutas contrarias ás normas de convivencia. Este impreso ten que ser entregado ó titor ou 

titora correspondente. A custodia, control e contabilización das faltas leves correspóndelle ó 

titor/a. Cando o alumno/a acumule un número de faltas leves susceptible de sanción, o titor/a 

procederá a comunicalo en xefatura de estudos; onde entregará tamén copia de todas as faltas que 

dan lugar a sanción. 

O orientador/a poderá recoller periodicamente en xefatura de estudos unha copia das faltas. 

De acordo coas directrices do “PROTOCOLO EDUCATIVO PARA A PREVENCIÓN E O 

CONTROL DO ABSENTISMO ESCOLAR EN GALICIA” e co fin de dar cumprimento á 
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obrigatoriedade de deixar constancia de ditas comunicacións ou citacións deberanse utilizar, por 

parte do profesorado, os seguintes anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ANEXO I: Convocatoria de reunión. 



 I.E.S. Cidade de Antioquí a   

 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ANEXO II: Acta de reunión titor do centro // pais, nais, titores legais. 
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4.5.- Control do alumnado sancionado 

O alumno/a que debido a unha sanción non se lle permita asistir a algunha actividade do centro 

ou fóra del, quedará baixo o control e supervisión do profesorado que lle corresponda segundo o 

seu horario de clase. De non ser isto posible, farase cargo o profesorado de garda. 

No caso de expulsión da clase dunha materia, o alumno/a quedará baixo o control e supervisión 

do profesorado de garda ou permanecerá na aula de convivencia en caso que estea dispoñible. 

Os alumnos/as en ningún caso poderán permanecer expulsados nos corredores. 
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4.6.- Competencia para aplicar as sancións 

1. O profesorado da alumna ou alumno, oído este e dando conta á persoa que ocupe a 

xefatura de estudos. 

2. A titora ou titor da alumna ou alumno, oído este e dando conta á persoa que ocupe a 

xefatura de estudos. 

3. A persoa que ocupe a xefatura de estudos ou a persoa titular da dirección do centro, oídos 

a alumna ou alumno e a súa profesora ou profesor ou titora ou titor. 

4. A persoa titular da dirección do centro, oídos a alumna ou alumno e a súa profesora ou 

profesor ou titora ou titor. 

4.7.- Incumprimento das sancións impostas. 

O incumprimento dunha sanción, suporá a primeira vez unha expulsión do centro por un período 

de tres días. No caso dun novo incumprimento, considerarase como falta grave e procederase á 

apertura dun expediente disciplinario. 

4.8.- Prescrición das faltas leves 

As faltas leves prescriben ó cabo dun mes, sempre que a conduta contraria á convivencia sexa 

puntual; de non ser así, contarase a partir de que se observe que a conduta contraria ás normas de 

convivencia cesa ou deixa de ser reiterada. 

Artigo 5º.- FALTAS GRAVES OU CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA 

A CONVIVENCIA NO CENTRO: 

1. As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as 

coaccións contra os demais membros da comunidade educativa. 

2. 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. 

3. Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de 

administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave. 
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4. 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. 

5. As actuacións que constitúan acoso escolar. Considérase acoso escolar calquera forma de 

vexación ou malos tratos continuados no tempo dun alumno ou alumna por outro ou outra 

ou outros, xa sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, incluído o illamento ou baleiro 

social, con independencia do lugar onde se produza. Terán a mesma consideración as 

condutas realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que 

teñan causa nunha relación que xurda no ámbito escolar. 

6. A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou 

subtracción de documentos académicos, oficiais ou similares. 

7. 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. 

8. Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das 

actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 

9. As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros 

da comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas. 

10. A falta de asistencia colectiva inxustificada a clase, excepto das decisións derivadas do 

dereito de reunión. 

11. Uso, non autorizado e claramente indebido e reiterado do teléfono móbil, mp3 ou 

similares na aula. (Vid. Artigo 1.3) 

12. Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou a 

integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. 

13. En todo caso, reputarase indisciplina grave a resistencia ou a negativa a entregar os 

obxectos cando se é requirido para iso polo profesorado. 

14. A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia 
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15. Non asistir reiteradamente a clase sen causa xustificada. 

16. Consumo de tabaco (máis dunha vez), alcohol e outras drogas. 

17. Destrozo de equipamento para a prevención de riscos laborais ou incumprimento da 

normativa de seguridade e saúde. 

5.1.- Corrección das faltas graves 

A corrección de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia do centro (faltas graves) 

require a instrución dun procedemento corrector e poderá realizarse de dúas maneiras diferentes: 

PROCEDEMENTO CORRECTOR CONCILIADO OU PROCEDEMENTO CORRECTOR 

COMÚN (Ver decreto 8/2015, de 8 de xaneiro. Páxina3924 e seguintes.) 

As condutas enumeradas anteriormente como gravemente prexudiciais para a convivencia do 

centro, poderán ser corrixidas con: 

1. Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao 

desenvolvemento das actividades do centro. 

2. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do 

centro polo tempo estimado pola persoa instrutora do expediente. 

3. Cambio de grupo. 

4. Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases 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. 

5. 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. 

6. Cambio de centro. 

5.2.- Tramitación dos procedementos disciplinarios 

1. A persoa titular da dirección é a responsable de acordar a incoación do procedemento 

disciplinario. Esta decisión tomarase por propia iniciativa, por petición motivada do 
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profesorado ou da titora ou titor da alumna ou alumno, da persoa que ocupe a xefatura de 

estudos ou doutros membros da comunidade educativa. 

2. A instrución do procedemento levaraa a cabo un profesor elixido mediante sorteo. 

Quedará excluído deste procedemento de elección o titor/a do alumno/a, o profesor/a 

implicado no conflito, o profesorado membro do departamento de orientación e os 

membros do equipo directivo. 

3. Comunicarase ós pais, titores ou responsables do menor a incoación do procedemento, 

con indicación da conduta que o motiva, as correccións que poden corresponder e o nome 

da profesora ou profesor que actuará como persoa instrutora. Así mesmo, comunicarase 

á inspección educativa. 

4. O alumno/a ou, no seu caso, os pais ou representantes legais, poderán recusar ao instrutor 

ante o Director, cando da súa conduta ou manifestacións poidan inferirse falta de 

obxectividade na instrución do procedemento. 

5. No propio acordo de incoación ou en calquera momento da tramitación do procedemento, 

a persoa titular da dirección do centro pode adoptar,  motivadamente, por iniciativa propia 

ou por instancia do instrutor, como medidas provisionais o cambio temporal de grupo da 

alumna ou alumno ou a suspensión do dereito de asistencia ao centro ou a determinadas 

clases ou actividades, por un período non superior a tres días lectivos. A adopción de 

medidas provisionais notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno, 

ou a este se é maior de idade. 

6. Finalizada a instrución do procedemento, a persoa instrutora formulará proposta de 

resolución e dará audiencia á alumna ou alumno e, se é menor de idade, á nai ou pai ou á 

titora ou titor, convocándoos a unha comparecencia en horario lectivo na que poderán 

acceder a todo o actuado e da cal se estenderá acta. No caso de incomparecencia 

inxustificada, o trámite de audiencia terase por realizado para todos os efectos legais. 

7. Realizado o trámite de audiencia, a persoa titular da dirección do centro ditará resolución 

motivada sobre a conduta da alumna ou alumno e impoñerá, se é o caso, a correspondente 

corrección, así como a obriga de reparar os danos producidos. 

8. A resolución notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno, ou a este 

se é maior de idade, nun prazo máximo de doce días lectivos desde que se tivo 
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coñecemento dos feitos que deron lugar á incoación do procedemento, e comunicarase á 

inspección educativa. 

9. A resolución da persoa titular da dirección do centro pon fin á vía administrativa e será 

inmediatamente executiva. Contra a resolución da persoa titular da dirección do centro 

cabe instar a revisión ante o Consello Escolar no prazo de dez días lectivos nos termos 

previstos na alínea f) do artigo 127 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

5.3.- Prescrición das faltas graves 

As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia  prescriben aos catro meses da súa 

comisión. 

O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en que a conduta se leve a cabo, salvo 

cando se trate dunha conduta continuada, caso no que o prazo de prescrición non se empezará a 

computar mentres aquela non cese. 

A prescrición interromperase coa iniciación, con coñecemento do interesado ou da interesada, do 

procedemento para a corrección da conduta, e continuarase o cómputo do prazo de prescrición 

para o caso de producirse a caducidade do procedemento. 

5.4.- Responsabilidade das nais, pais, titores e titoras ante a tramitación dos procedementos 

disciplinarios 

As audiencias e comparecencias das nais e pais ou das titoras ou titores do alumnado menor de 

idade nos procedementos disciplinarios regulados nesta sección son obrigatorias para eles, e a súa 

desatención reiterada e inxustificada será comunicada ás autoridades competentes para os efectos 

da súa posible consideración como incumprimento dos deberes inherentes á patria potestade ou á 

tutela. 

Artigo 6º.- PROGRAMAS E ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS ÁS MEDIDAS 

CORRECTORAS. 

1. O departamento de orientación elaborará e desenvolverá un programa de habilidades 

sociais dirixido ao alumnado que incorra reiteradamente en condutas disruptivas, coa 

finalidade de mellorar a súa integración no centro docente. Así mesmo, elaborará e 

desenvolverá un programa de habilidades sociais para aquel alumnado que, como 

consecuencia da imposición das medidas correctoras, se vexa temporalmente privado do 

seu dereito de asistencia ao centro 
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2. Estes programas aplicaranse en colaboración co profesorado titor e, de ser o caso, cos 

servizos sociais, e procurarán implicar o resto do profesorado e as familias para lograr, 

conxuntamente, o desenvolvemento adecuado do proceso educativo e das accións 

propostas. 

3. De existir aula de convivencia, poderanse levar a cabo nela actividades co alumnado 

sancionado. 

4. Protocolo de actuación con respecto á aula de convivencia: 

 O horario e o modelo de parte están na sala do profesorado. 

 Ante unha conduta disruptiva na aula o profesorado pode enviar ó alumnado á aula 

de convivencia despois de comprobar que está atendida segundo o horario. 

 O profesorado debe cubrir o parte, sen esquecer a tarefa encomendada. O alumno/-a 

entregará este parte a quen o atende na aula de convivencia. 

 O profesorado encargado da aula de convivencia cobre o que lle corresponde no parte 

e entrégao en Xefatura de Estudios. 

 O alumnado entregará a quen llo encomendou as tarefas que fixo nese tempo. 

 Se a conduta que provocou o envío a aula así o require, tamén se cubrirá o parte de 

Conduta contraria ás normas de convivencia. 

Artigo 7º.- ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

1. Confirmarase coa Vicedirección a realización dunha actividade incluída na Programación 

Xeral Anual con antelación suficiente para: 

 Xestionar a súa organización 

 Avisar ó profesorado implicado para non interferir no desenvolvemento da 

actividade docente. 

2. Non se programarán actividades que teñan lugar 15 días antes das avaliacións, salvo 

excepcións fundamentadas e consensuadas coas persoas afectadas. 

3. O alumnado de 2º bacharelato poderá realizar actividades complementarias e 

extraescolares sempre que o equipo docente considere que non distorsiona o avance 

académico do grupo. Este alumnado comprometerase a recuperar as materias e sempre se 
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procurará a compensación das clases ou materias por parte do profesorado organizador. 

(Artigo modificado e aprobado o 25/10/2018) 

4. Non se programarán actividades para 2º de Bacharelato durante o mes de maio. 

5. Aquelas actividades complementarias e extraescolares economicamente gravosas para o 

alumnado, deberán en todo caso ser revisadas para a súa autorización polo Consello 

Escolar do centro. 

6. Non se programarán actividades da ESO e 1º Bacharelato durante o mes de xuño, antes 

da avaliación final. 

7. Programaranse as actividades ata xuño para 1º e 2º ESO, respectando en todo caso as 

propostas previas de exames. 

8. O profesorado que programe a actividade farase responsable do seu desenvolvemento, 

contando sempre co apoio e colaboración da Vicedirección. 

9. Nas saídas fóra do centro haberá un acompañante por cada 20 alumnos/as e un mínimo 

de 2. 

10. O alumnado que non participe nunha actividade (dada a súa voluntariedade) ten que 

asistir ao centro no horario lectivo e recibirá reforzo ou ampliación das distintas materias. 

11. O profesorado debe cumprir co seu horario aínda que o alumnado asista a una actividade 

complementaria ou extraescolar e estará a disposición das necesidades do centro dentro 

do seu horario lectivo. 

12. Ao facer a programación anual, procurarase espaciar e repartir as actividades por cursos, 

grupos e trimestres, de xeito que haxa un mínimo de 10 días entre elas para un mesmo 

grupo e que non haxa descompensacións manifestas. 

13. A viaxe de fin de etapa de 4º E.S.O. deberá ter finalidade educativa. 

14. A financiación das actividades obedece aos seguintes criterios: 

 Con carácter xeral, o alumnado paga os desprazamentos, aloxamento, visitas e 

outros gastos derivados das viaxes. 
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 O centro pagará a efectos de gastos de transporte un 20% por viaxe, preferentemente 

entre as actividades incluidas na Programación Xeral Anual. Esta porcentaxe estará 

en función da dispoñibilidade económica do centro en cada momento. Os orzamentos 

corresponden a anos e non a cursos. 

 Cada actividade poderá buscar financiamento propio pola vía de subvencións, 

axudas da ANPA, recadacións, etc. 

15. O profesorado responsable dunha actividade fóra do centro poderá pedir na Vicedirección 

o modelo de autorización que despois entregará e recollerá ó alumnado. 

16. O profesorado responsable dunha actividade deberá entregar na Vicedirección un listado 

de alumnado participante dous días antes da súa celebración (como mínimo), para facelo 

público na sala de profesores, comunicala á Xefatura de estudos e Inspección Educativa 

e organizar así, se procede, a actividade do alumnado que non vai á actividade. 

17. O profesorado que manifeste a súa disposición a participar cos seus alumnos/as en 

actividades de carácter tradicional no centro (Magosto, Nadal, Entroido, etc.), así como 

de tipo conmemorativo, será responsable do seu alumnado durante o seu 

desenvolvemento. Aquel profesorado que manifeste que non está disposto a participar en 

ditas actividades permanecerá co seu alumnado na clase. 

18. Ralentización do ritmo das clases para o alumnado que participe nos intercambios. Isto 

derivará en que tanto o alumnado participante como o que permaneza no centro educativo 

terán actividades que realizar de carácter avaliable. 

19. Non deberán realizarse actividades complementarias e extraescolares se non participan 

alomenos un 70% dos alumnos/as da materia (excepcionalmente esta porcentaxe non será 

de aplicación nos intercambios ou nas estadías noutros países, así como nas inmersións 

lingüísticas ou actividades de club de lectura) 

20. Só se substituirán as clases por actividades complementarias ou extraescolares cando 

estas estean programadas e aprobadas segundo as normas anteriores, e  sempre que haxa 

profesorado que se faga cargo delas. 

21. Cando excepcionalmente se organicen actividades complementarias ou extraescolares 

non previstas na PXA, será necesaria a súa aprobación polo equipo directivo, previo 
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informe favorable do departamento de Actividades complementarias e Extraescolares, 

dando conta ó Consello escolar na reunión seguinte que se efectúe.  

22. O alumnado non poderá ser discriminado por ningún motivo da participación nas 

actividades organizadas polo IES, salvo polos motivos de indisciplina que seguen: 

 O alumnado sancionado coa perda temporal do dereito de asistencia ao centro 

educativo non participará das actividades realizadas nese trimestre ou no tempo 

ata que prescriba a sanción (4 meses no caso de falta grave ou moi grave) 

 Se o comportamento do alumno/a mellora significativamente e segundo o criterio 

do profesorado, poderá asistir ás seguintes actividades programadas para o seu 

grupo. 

 O alumnado cuxo comportamento sexa inadecuado nunha actividade verase 

privado da asistencia a calquera outra agás que o profesorado organizador o 

autorice explicitamente. 

 No suposto de que haxa prazas limitadas para a realización dunha actividade 

teranse en conta criterios de índole de rendemento académico para a inclusión do 

alumnado na devandita actividade. 

 Queda a criterio do profesorado organizador o establecemento dunha normativa 

específica para a realización dunha determinada actividade. Estas normas serán 

comunicadas aos responsables do alumnado que as aceptarán mediante a súa 

sinatura previo ao inicio da actividade. 

Artigo 8º.-  BIBLIOTECA 

A biblioteca é un lugar de estudio e consulta, a disposición de tódolos membros do centro. 

Procurarase que permaneza aberta a maior parte da xornada lectiva e nos recreos. 

Todo o material da mesma estará inventariado e rexistrado os libros e material audiovisual en fichas 

de autores e materias. 

A organización da biblioteca corresponde ó profesor/a con funcións atribuídas de dinamizador da 

biblioteca, así como a todo o profesorado de apoio á biblioteca baixo as indicacións e supervisión 

do dinamizador/a. 
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Funcións do dinamizador/a de biblioteca en colaboración co profesorado de apoio: 

 Elaborar, en colaboración co profesorado de apoio, o proxecto anual de biblioteca escolar 

e a memoria final. 

 Coordinar, seguindo as directrices da Consellería, a elaboración e posta en práctica do 

proxecto lector de centro, coa participación de todo o profesorado. 

 Realizar o tratamento técnico dos fondos (seleccionar, organizar, clasificar e catalogar). 

 Informar ó claustro das actividades da biblioteca e integrar as súas suxestións. 

 Difundir os fondos existentes e as súas posibilidades de consulta entre toda a comunidade 

escolar. 

 Definir os criterios para o préstamo e atender o servizo xunto co equipo de apoio. 

 Asesorar o profesorado en técnicas de animación á lectura, estratexias de dinamización, 

formación de usuarios e traballo documental, seleccionando e elaborando materiais, xunto 

co resto do profesorado, para a formación do alumnado nestes aspectos. 

 Coordinar o equipo de apoio á biblioteca escolar. 

 Representar o equipo de biblioteca na Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

 Aqueloutras funcións que a Consellería de Educación, Universidade e Formación 

Profesional estableza na súa normativa específica sobre bibliotecas escolares. 

A biblioteca non está a disposición do profesorado para poder impartir clases nela pero si pode 

empregarse se se necesitan os recursos dispoñibles nela para o desenvolvemento das clases. 

O alumnado do centro poderá usar os recursos dispoñibles na biblioteca cando falte un dos seus 

profesores/as e sempre que se encontre na mesma un profesor do equipo de biblioteca. 

Todo o alumnado do centro poderá usar a biblioteca durante os períodos de recreo. 

O préstamo de libros farase por parte dos membros do equipo de apoio á biblioteca durante os 

períodos de recreo. 

A biblioteca non pode ser usada como “aula de castigo” salvo no caso dunha sanción a un alumno 

ou alumna que implique a realización de tarefas de mantemento, limpeza, etc. na propia biblioteca. 
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Poderá ser empregada como lugar de realización de tarefas cando algún alumno/a manteña unha 

actitude disruptiva continuada na aula e non haxa aula de convivencia. 

Retrasos na devolución de libros: 

Primeira vez - 15 días sen poder usar o servizo de préstamo. 

Segunda vez - 1 mes sen poder usar o servizo de préstamo. 

Terceira vez - Retirada do carné de biblioteca. 

No caso de retirar libros ou calquera outro material da biblioteca sen permiso, este feito debe ser 

tratado como unha subtracción tal e como se especifica nas normas de convivencia do centro. 

Artigo 9º.- USO DAS FOTOCOPIADORAS 

1. Alumnado, profesorado e persoal de administración e servizos poderán solicitar 

fotocopias en conserxería de material e documentos necesarios para o desempeño da súa 

actividade no centro. 

2. Calquera outro membro da comunidade escolar que necesite presentar algún documento 

na secretaría do centro, tamén poderá solicitar fotocopias en conserxería (dni, declaración 

da renda, impresos de matrícula.... pero en ningún caso “cantidades grandes” de 

fotocopias). 

3. En calquera caso, non está permitido facer fotocopias a calquera membro da comunidade 

escolar cando teñan finalidade particular (en ningún caso se pode considerar como uso 

particular as fotocopias derivadas de procesos administrativos relacionados co posto de 

traballo do profesor; por exemplo concursos de traslados ou oposicións) 

4. Para a realización de fotocopias en cor, débese consultar antes coa Dirección. 

5. O custo das fotocopias solicitadas polos profesores, descontarase dos orzamentos dos 

respectivos departamentos. 

6. Os alumnos e alumnas só poden solicitar fotocopias durante os recreos ou nas horas en 

que non asista a clase o seu profesor. No caso do alumnado da ESO, poderán pedir permiso 

para facer fotocopias ó profesor/a de garda que se encontre con eles nese momento. O 

profesor/a non ten a obriga de deixalos saír para facer fotocopias. En calquera caso, o 
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profesorado de garda cos alumnos/as da ESO é responsable das súas accións no caso de 

permitir saír da aula para facer fotocopias. 

7. Antes das 8:30 só poden solicitar fotocopias os profesores e profesoras. 

8. Os alumnos e alumnas non poderán solicitar fotocopias encargadas polo profesorado 

(salvo casos extraordinarios e urxentes no caso de exames). 

9. Os alumnos dispoñen dun sistema de pago que lles permite realizar as fotocopias que 

precisen sempre seguindo as indicacións dos puntos anteriores. 

10. Retirarase o dereito a solicitar fotocopias ao alumnado que se comprobe que fotocopia 

continuamente apuntes dos seus compañeiros sen  xustificación. 

11. Os conserxes deben pór este feito en coñecemento do equipo directivo. 

12. A decisión de suspender o dereito a usar a fotocopiadora é competencia exclusiva da 

Dirección do centro. 

13.  A Dirección do centro autoriza ós conserxes  a utilizar as máquinas fotocopiadoras nas 

condicións establecidas anteriormente. 

14. Fotocopiadora da sala de profesores:  

Esta fotocopiadora – impresora ten un sistema de autenticación con nome de usuario e contrasinal 

para poder adxudicar a cada departamento o número real de fotocopias realizadas. Esperamos que 

isto redunde positivamente na economía do centro e evite un uso desaforado das fotocopias. 

Artigo 10º.- FOLGAS DO ALUMNADO 

Segundo se desprende do artigo 8 da Lei 8/1985, reguladora do Dereito á Educación os 

alumnos/as de 3º e 4º da ESO, modificado pola Lei 2/2006: 

“Co fin de estimular o exercicio efectivo da participación dos alumnos nos centros 

educativos e facilitar o seu dereito de reunión, os centros educativos establecerán, 

ao elaborar as súas normas de organización e funcionamento, as condicións en que 

os seus alumnos poden exercer este dereito. Nos termos que establezan as 

administracións educativas, as decisións colectivas que adopten os alumnos, a partir 

do terceiro curso da educación secundaria obrigatoria, con respecto á asistencia á 

clase non terá a consideración de faltas de conduta nin será obxecto de sanción, 

cando estas fosen resultado do exercicio do dereito de reunión e sexan comunicadas 

previamente á dirección do centro.” 
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1. O alumnado non ten dereito á folga. A LOE o único que recoñece é o dereito de reunión 

a partir de 3º da ESO, previa solicitude por escrito, facendo constar nela o tema da 

reunión. Una vez analizada pola Dirección, esta resolverá sobre a súa procedencia. Os/as 

alumnos/as de Ensinanza Secundaria Obrigatoria manterán as reunións nas horas de 

titoría, mentres o resto do alumnado, se reunirán fóra do horario lectivo, no tempo 

dedicado a recreo. 

Sen embargo, a fin de ordenar a utilización ocasional desta medida, teremos en conta o seguinte: 

A. O alumnado en folga debe respectar o dereito de asistir ás aulas do instituto con total 

normalidade a aqueles compañeiros/as que non secunden a convocatoria de folga. 

B. As decisións colectivas que tomen os alumnos a partir de 3º curso da Ensinanza 

Secundaria Obrigatoria, con respecto á asistencia a clase non terán consideración de faltas 

de conduta nin serán obxecto de sanción, cando estas sexan resultado do exercicio do 

dereito a reunión e sexan comunicadas previamente á dirección do centro (tal e como 

establecen as correccións feitas á Ley Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do 

Dereito á Educación), agás a anotación da falta de asistencia. En ningún caso os alumnos 

da ESO poderán abandonar o centro. 

C. As convocatorias de folga deben ser claras, públicas e previstas cunha certa antelación. 

Para que unha folga sexa convocada de forma clara e pública seguiranse os seguintes 

pasos: 

 A convocatoria de folga presentarase á Xunta de Delegad@s. Se @s convocantes non 

teñen capacidade para convocar á Xunta de Delegados @ seu president@ ten a obriga 

de convoca-la de xeito extraordinaria . 

 Un/unha representante da Xunta de Delegados informará inmediatamente á dirección 

do centro da convocatoria de folga para que se poña en coñecemento do profesorado. 

 @s delegad@s de alumn@s informarán en cada aula, dun xeito obxectivo e completo 

da convocatoria de folga. 

2. Cada alumn@ do centro é o único responsábel de todas as decisións tomadas. 

3. Se houbese unha proba programada con antelación á convocatoria de folga debe 

respectarse a súa realización. Non obstante, o alumnado pode negociar co profesorado o 
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traslado da mesma a outra data, sempre e cando, a convocatoria non se produza de 

improviso. En ningún caso, poderá ser autorizado un cambio en datas próximas a unha 

avaliación. 

4. O alumnado da E.S.O. ten a obriga de ficar no centro en todo momento durante a folga e 

aterase ás mesmas normas de convivencia que nos días lectivos normais. 

5. O alumnado de 1º e 2º da ESO terá actividade lectiva normal ao carecer do dereito de 

reunión. A súa ausencia por este motivo considerarase falta de asistencia inxustificada. 

Artigo 11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA AO ALUMNADO CON 

EXENCIÓNS OU VALIDACIÓNS DE MATERIAS NA E.S.O. 

 
A consideración de materia validada ou exenta ven dada pola lexislación vixente. 

11.1.-Exención de materias 

 
Segundo a RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o 

desenvolvemento, no curso académico 2018/19, do currículo establecido no Decreto 86/2015, 

do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG Núm. 96 Martes, 22 de maio de 2018) atenderase aos 

seguintes artigos: 

 

Artigo 5. Exención da segunda lingua estranxeira 

O alumnado dos cursos primeiro e segundo que presente dificultades continuadas no proceso de 

aprendizaxe, en particular nas materias lingüísticas, poderá quedar exento de cursar a materia de 

Segunda Lingua Estranxeira. Neste caso recibirá reforzo educativo naqueles aspectos en que se 

detectasen as dificultades, logo do informe pertinente da persoa titora da etapa ou curso anterior, 

coa colaboración do departamento de Orientación, no cal se fará explícito o motivo da medida 

adoptada.  

Nos seus documentos de avaliación figurará coa mención de exento/a. 

A competencia da decisión recaerá na dirección do centro docente, oídas as nais, os pais ou os/as 

titores/as legais do alumnado afectado pola medida. 

 

Artigo 9. Organización da oferta nos centros docentes 

6. O alumnado procedente doutras comunidades autónomas ou dun país estranxeiro que se 

incorpore ao sistema educativo de Galicia en educación secundaria obrigatoria poderá obter unha 
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exención temporal da cualificación das probas de avaliación da materia de lingua galega durante 

un máximo de dous cursos escolares consecutivos. 

Non terá dereito á exención o alumnado que tivese realizados estudos en Galicia e curse fóra da 

Comunidade Autónoma tres cursos completos ou menos e se reincorpore ao sistema educativo 

galego. 

 

Explicitado isto, o alumnado con exención será atendido seguindo a normativa vixente.  

No caso da exención en 2ª Lingua Estranxeira será atendido polo profesorado correspondente para 

recibir o apoio e reforzo educativo que precise. 

Na exención temporal da materia de lingua galega e literatura, e segundo a normativa vixente, o 

alumnado permanece co seu grupo xa que só está exento da avaliación da materia mais non da 

asistencia á clase. 

11.2.-Materias validadas 

 

Segundo a RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o 

desenvolvemento, no curso académico 2018/19, do currículo establecido no Decreto 86/2015, 

do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG Núm. 96 Martes, 22 de maio de 2018) 

 

Disposición adicional. Medidas de ordenación académica para o alumnado que cursa as 

ensinanzas profesionais de música e de danza e as ensinanzas de réxime xeral 

 

A Orde do 7 de xullo de 2010 pola que se establecen medidas de ordenación académica para o 

alumnado que cursa as ensinanzas profesionais de música e de danza e as ensinanzas de réxime 

xeral será de aplicación no curso 2018/19 tendo en conta as seguintes consideracións: 

 

1. O alumnado que teña superado o 1º curso de instrumento ou voz das ensinanzas profesionais 

de música ou o 1º curso de música das ensinanzas profesionais de danza poderá validar a materia 

de Música dos cursos 2º e 3º da educación secundaria obrigatoria, ou calquera dos devanditos 

cursos de xeito independente. 

2. A materia optativa de primeiro ou de segundo curso da ESO, do anexo VI da orde, entenderase 

referida a unha materia de libre configuración. 
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3. A materia optativa de terceiro curso da ESO do anexo VI da orde entenderase referida a unha 

das materias específicas de opción (Cultura Clásica ou Segunda Lingua Estranxeira). 

4. A materia optativa de cuarto curso da ESO do anexo VI da orde entenderase referida a unha 

materia do bloque de materias específicas. 

5. A materia optativa de primeiro ou de segundo de bacharelato, do anexo VII da orde, 

entenderase referida a unha das materias específicas de opción e libre configuración recollidas no 

anexo V do Decreto 86/2015, do 25 de xuño. 

6. Poderá solicitar as validacións o alumnado que estea cursando ou teña cursado ensinanzas 

profesionais de Música e de Danza. 

7. O interesado en solicitar a validación dunha materia de ESO ou de bacharelato ou, no caso de 

menores de idade, os seus pais ou titores legais presentarán durante o mes de setembro a solicitude 

de validación. Coa dita solicitude achegarase a documentación que acredite que o alumno/a está 

a cursar ou xa cursou e superou os estudos utilizados para a validación. 

 

Este artigo pode verse modificado se as autoridades educativas achegan algunha nova 

regulamentación ao respecto. 

 

Artigo 12.- ORGANIZACIÓN DOS GRUPOS E CAMBIOS DE MATRÍCULA 

 

    12.1.- Organización e ubicación dos grupos 

 

Co obxecto de dar cumprimento ao Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a 

atención á diversidade do alumnado, no que se establece que a atención á diversidade rexerase 

polos principios de normalización e inclusión, equidade, igualdade de oportunidades e non 

discriminación, a confección dos grupos realizarase do seguinte xeito: 

 

- 1º, 2º  e 3º ESO.- Baseándose nas materias optativas escollidas polo alumnado, e no sexo, 

idade, procedencia, cualificacións académicas, actitude no centro, compatibilidade/ 

incompatibilidade con outros compañeiros e compañeiras... os grupos confeccionaranse 

de forma homoxénea. 

- 4º ESO.- A confección dos grupos realizarase tendo en conta as vías e as materias 

optativas escollidas polo alumnado. En caso que existan dous grupos coas mesmas 

características, aplicaranse os criterios establecidos no apartado anterior 

- 1º e 2º Bacharelato.- A confección dos grupos realizarase tendo en conta as modalidades 

e itinerarios escollidos polos alumnos, así como as materias optativas/ específicas. En 

caso de haber dous grupos coas mesmas características, aplicaranse os criterios 

establecidos para 1º, 2º e 3º ESO 
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A ubicación dos grupos no edificio do centro, responde aos criterios de proximidade ao despacho 

de Xefatura de Estudos. Deste xeito, 1º e 2º ESO estarán ubicados o mais preto posible do 

despacho de Xefatura de Estudos, e Bacharelato e Ciclos Formativos na planta 0 e no segundo 

andar  

 

Este criterio xeral complementarase con outro de ubicación dos grupos tendo en conta a 

capacidade das aulas, que é limitada. 

 

12.2.- Cambios na matrícula 

 

- ESO.- Co obxecto de poder realizar unha axeitada planificación e organización do centro 

e do curso escolar, o alumnado poderá realizar cambios nas materias optativas/ 

específicas e troncais de opción dende o momento que entreguen a prematrícula e ata o 

remate do prazo ordinario de matricula (10 de xullo). Os pais/ titores legais deberán asinar 

unha solicitude que entregarán na secretaría do centro antes da finalización do prazo 

anteriormente sinalado. 

- BACHARELATO.- Poderán realizarse cambios de itinerario e/ ou modalidade no prazo 

establecido legalmente nas instrucións que regulan o desenvolvemento de cada curso 

académico. Os cambios nas materias optativas/ específicas seguirán os criterios 

establecidos para a ESO 

-  

ARTIGO 13.- RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS  E ÁS DECISIÓNS DE 

PROMOCIÓN E TITULACIÓN 

 

- ESO e 1º BACH.- O procedemento de reclamación tanto das cualificacións finais obtidas 

nunha área, materia ou ámbito, así como a reclamación das decisións de promoción ou 

titulación, seguirán o procedemento establecido na Orde de 2 de marzo de 2021, pola que 

se regula o dereito do alumnado a obxectividade na avaliación e se establece o 

procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e 

obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación 

primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato. 

- 2º BACH.-  De acordo co art. 6 da Orde de 2 de marzo anteriormente citada, e “tendo en 

conta que 2º de Bacharelato é un curso terminal que posibilita iniciar estudos superiores 

a través dunha proba de acceso, e coa finalidade de permitir a revisión das reclamacións 
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ás cualificacións finais con tempo suficiente, a Secretaría Xeral de Educación e 

Formación Profesional ditará as instrucións específicas para cada curso académico, en 

que se establecerán o procedemento e prazos que cómpre seguir nas reclamacións das 

cualificacións.” 

Artigo 14.- DISPOSICIÓNS FINAIS 

14.1.- Interpretación 

A interpretación de calquera punto deste Regulamento será competencia do Consello Escolar. 

14.2.- Modificación 

A reforma do presente Regulamento deberá ser proposta por calquera dos colectivos que forman a 

comunidade escolar. É competencia exclusiva do Consello Escolar a modificación ou revisión do 

mesmo, sendo necesarios os votos favorables da metade mais un dos membros do mesmo. 

14.3.- Publicación 

Este Regulamento será dado a coñecer a tódolos membros da comunidade escolar. Todos os 

membros da mesma veñen obrigados ao seu estrito cumprimento. 

12.4.- Entrada en vigor 

Este Regulamento entrará en vigor ao día seguinte da súa aprobación polo Consello Escolar do 

Instituto de Educación Secundaria Cidade de Antioquía de Xinzo de Limia, quedando derrogada 

calquera norma anterior que se opoña ó mesmo. 

 

 (Última actualización: Consello Escolar do 8 de abril de 2021) 


