
CRITERIOS ORGANIZATIVOS

Gardas

Nas  Normas  de  Organización  e  Funcionamento  do  I.E.S.  Eduardo  Pondal  establécense  as  seguintes 

normas:

1. As gardas empezarán no momento no que soe o timbre.

2. No caso de que faltase un profesor nunha aula, o profesor/a de garda deberá facerse cargo  do grupo, 

pasar lista e controlar as faltas de asistencia. O profesorado de garda deberá rexistrar  no impreso 

correspondente (ver anexo I) as faltas de asistencia e/ou puntualidade. Dito impreso será entregado ao 

titor ou titora do grupo. O titor ou titora será o/a encargado/a  de rexistrar no XADE ditas faltas.

3. De producirse algunha incidencia, esta debe ser comunicada inmediatamente, ben de forma verbal ou 

escrita, á xefatura de estudos.

4. Como  norma  xeral,  o  profesorado  de  garda  permanecerá  na  aula  de  referencia  do  grupo.  Se  as 

circunstancias  así  o  aconsellan,  poderá  escoller  outro  lugar  onde  custodiar  ao  grupo  ou  grupos 

(biblioteca, salón de actos...). Non se poderá sacar ao grupo ou grupos ao patio, salvo que se teña a 

autorización  de  xefatura  de  estudos,  e  sempre  despois  do  segundo  recreo.  No  caso  de  levar  ao 

alumnado a un lugar distinto da súa aula, deberá informar en conserxería. Se o profesorado de garda  

non fose suficiente para cubrir as ausencias, darase prioridade aos cursos inferiores para ser atendidos 

nas aulas.

5. Se a falta dun profesor ou dunha profesora se producise na derradeira clase da mañá ou da tarde, o  

profesor  de garda poderá entón autorizar ao alumnado de bacharelato ou de 2º de FP Básica a marchar,  

previa comunicación á Xefatura de Estudos ou ao cargo directivo de garda.

6. Nos recreos haberá un profesor de garda no patio, outro na biblioteca e, sempre que sexa necesario, 

outro no pavillón.

7. Se  algún  alumno/a  ou  algún  grupo  que  non  teña  clase  quixera  ir  á  biblioteca  durante  os  períodos 

lectivos, esta deberá ser aberta, se é posible, por un dos profesores de garda que estea dispoñible,  

permanecendo alí mentres se utilice.  

O profesorado de garda terá os seguintes deberes:  

1. Realizar puntualmente ás gardas.

2. Facerse cargo das clases ou grupos onde falte o profesor/a e aterse ás normas reguladas para as  

gardas.  Así mesmo, sempre que sexa posible, farase cargo de abrir a biblioteca cando haxa alumnado 

que desexe acudir a ela.

3. Coordinarse cos demais profesores de garda para cubrir a ausencia dalgún deles se fose necesario.

4. Anotar no libro de gardas as ausencias ou faltas de puntualidade do profesorado e calquera incidencia  

que se produza no Centro.

5. Manter a normalidade no Centro durante os períodos asignados, procurando poñerse en  contacto o 

antes posible co cargo directivo de garda no caso de que se produza algún feito que supere as súas  

atribucións.

6. Percorrer os corredores para comprobar a normalidade nas aulas.

7. Facerse cargo do alumnado que sexa expulsado de clase. 



Gardas de Biblioteca

1. O profesorado permanecerá na biblioteca o tempo completo da garda.

2. De producirse algunha incidencia, esta debe ser comunicada inmediatamente, ben de forma verbal ou 

escrita, á xefatura de estudos.

Gardas de patio

1. O profesorado percorrerá o patio o tempo completo da garda. Excepcionalmente, se a climatoloxía é 

adversa, poderá estar de garda en espazos interiores controlando ao alumnado; neste caso garantirá 

que o alumnado tamén estea a resgardo.

2. De producirse algunha incidencia, esta debe ser comunicada inmediatamente, ben de forma verbal ou 

escrita, á xefatura de estudos.

Gardas de pavillón

1. O profesorado permanecerá no pavillón o tempo completo da garda.

2. Se o pavillón está pechado, pasará a realizar gardas de patio.

3. De producirse algunha incidencia, esta debe ser comunicada inmediatamente, ben de forma verbal ou 

escrita, á xefatura de estudos.

Gardas de custodia

As gardas de custodia de alumnado transportado realizaranse no seguinte horario:

gardas de entrada: de 08:25 a 8:45 todos os días e de 16:10 a 16:30 os martes pola tarde.

gardas de saída: de 14:25 a 14:45 todos os días e de 18:10 a 18:30 os martes pola tarde.

O profesorado de garda velará polo ben destes rapaces e rapazas, encargándose de

que entren no recinto escolar no momento no que cheguen ao centro os autobuses, no caso de garda de 

entrada, ou que o alumnado vaia para os autobuses no caso de gardas de saída.

Titorías

Cada grupo de alumnos estará a cargo dun titor/a.  A hora de titoría é unha hora lectiva e terá que 

realizarse, como norma xeral, dentro da aula e, cando o titor ou titora o crea conveniente, poderá organizar 

actividades fóra  da aula, facéndose sempre cargo de todo o alumnado do grupo . 

Esta hora de titoría, como hora lectiva que é, será adicada a acadar os obxectivos e a traballar os contidos e 

actividades recollidos no Plan de Acción Titorial (PAT).

A labor titorial non se pode levar a cabo de forma illada, sendo necesario o intercambio de información, o 

contraste de experiencias, a reflexión conxunta, a avaliación continua do desenvolvemento do PAT, para 

todo isto é necesario a coordinación. Cando a persoa titora o estime oportuno, poderá convocar ao 

profesorado implicado para tratar da problemática do grupo e o seu seguimento educativo.

Existe un protocolo de derivación ao Departamento de Orientación, e así o marca a normativa.

Avaliacións

Avaliación inicial

Esta avaliación será realizada para todos os grupos de ESO.



1. Realizarase ao principio de curso, en todo caso, non máis alá do mes de outubro.

2. Xefatura  de  estudos  fixará  as  datas  das  sesións  de  avaliación  con  quince  días  de  antelación  á 

realización das mesmas.

3. A información obtida nesta avaliación será tida en conta para tomar decisións sobre a organización de 

medidas de atención á diversidade.

4. A persoa titora iniciará o informe individualizado de cada alumno e alumna. 

Avaliacións parciais

1. Xefatura de estudos  concretará os períodos das sesións de avaliación con un mes de antelación á 

realización das mesmas.

2. O profesorado introducirá no programa XADE a información sobre as cualificacións cunha antelación de 

24 horas antes da sesión de avaliación.

3. A sesión de avaliación, presidida polo/a titor/a, realizarase no tempo prescrito pola Xefatura de estudos.  

Os asuntos a tratar pola Xunta de avaliación serán os seguintes: 

a) Informar do alumnado como grupo. 

b) Estudo individual e pormenorizado daqueles alumnos/as que se considere conveniente. 

c) Análise da actuación do profesorado. 

d) Efectuar un seguimento global dos procesos de ensino-aprendizaxe do alumnado para detectar 

dificultades e necesidades, co obxecto de buscar as respostas educativas adecuadas e solicitar 

os oportunos asesoramentos e apoios. 

e) Reflectir, na acta da sesión, os aspectos máis salientables dos acordos acadados na reunión da 

Xunta de avaliación. 

f) Recoller a información do alumnado de ESO para os informes individualizados de avaliación. 

Avaliacións finais

En ESO, e 1º Bacharelato considéranse como tales a avaliación ordinaria de xuño e a extraordinaria de 

setembro. En 2º Bacharelato considéranse como tales a avaliación ordinaria de maio e a extraordinaria de 

setembro. 

O procedemento será similar ás avaliacións parciais nos apartados 1, 2 e 3 do punto anterior. 

Ao remate de cada un dos cursos da ESO, a persoa titora, con información achegada polo profesorado que 

imparta docencia no grupo, elaborará un informe individualizado de cada alumna e alumno. 

Nesta avaliación tomaranse as  decisións relativas ás Medidas de Atención á Diversidade (M.A.D.) para o  

curso seguinte :

1. Medidas a nivel organizativo (agrupamentos específicos ou flexibles, desdobres, etc).

2. Medidas de tipo curricular (ACI, RE, …).

3. Posibles alumnos/as que requiran medidas de atención á diversidade.

4. Aclarando  que  hai  decisións  que  se  teñen  que  tomar  na  avaliación  de  setembro,  pero  que  xa  na 

avaliación final hai que estudar unhas propostas.

Entradas e saídas. Recreos

Para as entradas e saídas do Centro e das clases e para os recreos establécense as seguintes normas:

1. Os/as alumnos/as da ESO e 1º de FP Básica cando cheguen ao Centro á hora de entrada deberán 



permanecer dentro do recinto escolar.

2. O profesorado deberá asistir puntualmente á clase, debendo comunicar con antelación calquera atraso.

3. Os  alumnos  e  alumnas  deberán  asistir  puntualmente  á  clase.  En  caso  de  atraso  terán  falta  de 

puntualidade. De consideralo necesario, pódese informar da incidencia ao cargo directivo de garda.

4. Se a falta de puntualidade é reiterada, aplicaráselle a sanción e corrección que corresponda.

5. O alumnado da ESO e 1º de FP Básica deberá permanecer dentro do recinto escolar no tempo dos  

recreos e durante todo o período lectivo ou sesións lectivas que lles corresponda permanecer no centro. 

Se por unha causa xustificada tivesen que saír, deberán comunicalo ao/á Xefe/a de Estudos ou ao cargo 

directivo de garda, non podendo abandonar o centro se non ten a autorización dos seus pais/nais e non 

van acompañados por eles ou por unha persoa responsable por eles designada.

6. Entre clase e clase o alumnado non poderá saír da aula a non ser en caso de necesidade.

7. En caso de accidentes ou enfermidade, en primeiro lugar valorarase a urxencia dos mesmos: se son 

leves, avisarase aos pais/nais; se revisten gravidade, avisarase tamén ao servizo médico de urxencia.

8. Todo o alumnado deberá saír da aula e dos corredores durante os recreos, salvo permiso de xefatura de 

estudos  ou  dirección.  É  dicir,  todo  o  alumnado  terá  que  estar  fóra  do  edificio,  salvo  condicións 

climatolóxicas adversas, ou salvo que opten por ir á Biblioteca. En todo caso, o alumnado da ESO e 1º  

de FP Básica debe permanecer dentro do recinto escolar.

9. A clase non rematará ata que o docente o indique, aínda que tocara o timbre. Se, por causa xustificada,  

o profesorado tivera que saír  antes,  debe avisar ao/á profesor/a de garda,  xa que o alumnado non 

poderá saír da aula antes de que soe o timbre.

10.As entradas e saídas das aulas e do edificio faranse ordenadamente.

11.O alumnado da ESO que utilice o transporte escolar deberá esperar ata que o autobús estea aparcado e  

totalmente parado para subir a el.

Actividades complementarias e extraescolares

Rexeranse  pola  lexislación  vixente.  Para  a  súa  organización  e realización seguiranse as seguintes 

normas:  

1. O  profesorado  e  o  alumnado  poderán  propoñer,  conxunta  ou separadamente,  diante  da 

Vicedirección  do  Centro,  a  constitución  de comisións e organizacións con fins especificamente 

culturais.

2. A  Dirección  do  Centro  poñerá  a  disposición  destas  organizacións  e comisións  os  medios 

necesarios,  dentro  das  súas  posibilidades,  así  como os  seus  servizos  e  instalacións.  Só  

poderá a Dirección  suspender  as actividades  dunha  comisión  cando  esta  conculque  algún  dos 

preceptos deste documento ou as normas ditadas pola propia comisión.

3. A Dirección, os Departamentos Didácticos, os Titores/as, os Delegados/as do alumnado e o 

profesorado poderán propoñer proxectos de actividades complementarias e extraescolares con un 

ou máis grupos.

4. Estas actividades consideraranse como parte do proxecto do centro e polo tanto promoverase a 

participación de todo o alumnado.

5. O  profesorado  e  alumnado  participante  estarán  obrigados  a  gardar  as normas que se diten 

para cada actividade complementaria ou extraescolar e ademais estarán suxeitos ás normas 

recollidas neste documento.



6. As  actividades  complementarias  ou  extraescolares  que  se  realicen  en nome do Centro requiren 

a autorización expresa da Dirección e a presenza dun profesor/a responsable das mesmas, e de 

profesorado acompañante se  é  necesario.  Atendendo  á  normativa  vixente,  en  todas  as  

actividades complementadas  e  extraescolares  deberá haber un profesor  por  cada 20 alumnos.

7. A Dirección coidará de que todo o alumnado participe ao longo do curso nestas actividades e 

proporcionará as axudas necesarias para iso, segundo as posibilidades do Centro.

8. Advertirase  aos  pais/nais  ou  titores  legais  coa  debida  antelación  dunha viaxe ou visita fóra do 

Centro, data e lugar de saída, itinerario a seguir e fins que se pretenden, así como as persoas ou 

profesorado encargados de acompañalos. Os pais/nais ou titores legais deberán enviar ao Centro 

unha autorización  no  impreso  oficial  debidamente  asinado  e  con  antelación suficiente á 

actividade.

9. Cada  Departamento  planificará  as  súas  actividades  complementarias  e extraescolares ao 

comezo de curso e comunicarallas á Vicedirección que, como  Xefatura  do  Departamento  de  

Actividades Complementarias  e Extraescolares,  elaborará  o  Programa  anual  de  Actividades  

que  formará parte do  Plan  Xeral  Anual  do  Centro.

10. Unha vez organizada unha actividade, a súa realización debe ser informada á Vicedirección cunha 

antelación dunha semana (48 horas como mínimo).

11. A  Vicedirección  procederá,  despois  de  informar  á  Xefatura  de  Estudos,  a publicar na Sala de 

Profesores e na páxina web do centro, os seguintes datos:  

a) Denominación da actividade.  

b) Curso/s ao que vai dirixida.  

c) Data e lugar de celebración.  

d) Horario.  

e) Profesorado e lista de alumnado participante.  

12. Se,  excepcionalmente,  o  tempo  fose  menor dunha semana,  por  causa  de  circunstancias 

especiais da  actividade,  o  profesorado  que  a  organice  deberá  avisar persoalmente a cada un 

dos docentes afectados.

13. O  profesorado  organizador  dunha  actividade  debe  estar  presente  e/ou  supervisala  durante  

todo o tempo  que  dure. Dependendo do contido da actividade ( obradoiros de 

formación/información sexual, prevención de drogas, VIH…), cando se trate de obradoiros incluídos 

no PAT, os titores/as e profesorado ao que lle toque na súas horas de clase con eses grupos, 

esperarán a que cheguen os profesionais responsables dos obradoiros ou charlas, e permanecerán 

no centro ata que finalicen.  Así  mesmo, encargarase  de contar co profesorado necesario para a 

súa realización. Cando sexan charlas ou outras actividades que impliquen a varios grupos de 

alumnos/as xuntos no salón de actos, o profesorado que teña clase a esa hora con ese grupos, 

acompañará ao seu grupo ao salón de actos e permanecerá con eles.

14. O profesorado con alumnado participante nunha actividade deberá cumprir co seu horario no centro.

15. Procurarase,  na  medida  do  posible,  planificar  as  actividades complementarias  e  

extraescolares  de maneira  que  interrompan  o  menos posible  as  actividades  das  clases.  Así  

mesmo,  evitarase  a reiteración  de actividades deste tipo nun mesmo grupo.

16. O  non  especificado  neste  apartado  deberá  rexerse  polas  normas  que  se diten para cada 

actividade en concreto.  



Organización dos espazos e servizos do centro

Biblioteca

 A  Biblioteca é un dos servizos fundamentais do Centro. A súa organización,  funcionamento e horario 

estará incluído no Programa anual de actividades complementarias e extraescolares.  

Para o seu mellor funcionamento establécense as seguintes normas: 

1. Deberá manterse como mínimo aberta todos os recreos e ademais procurarase abrila dúas tardes máis, 

co mesmo horario que a tarde na que hai clase. Tamén se procurará que estea dispoñible cando falte  

algún profesor ou algunha profesora e o alumnado desexe acudir á biblioteca.

2. En cada ano escolar establecerase o horario de consulta, préstamo e devolución dos libros, atendido 

polo profesorado encargado desta actividade.

3. Poderá ser utilizada por calquera profesor como complemento á súa actividade educativa ou docente.

4. Poderá tamén ser usado por outros membros da comunidade educativa do centro, aténdose aos horarios 

e ás normas da mesma.

5. A  biblioteca  é  un lugar  de estudo.  Os usuarios permanecerán en  todo momento en silencio.  Está 

totalmente prohibido comer, beber e calquera outra actividade que altere o ambiente de lectura e estudo 

propio da mesma.

6. As normas para os seus usuarios deberán estar expostas no seu taboleiro.

7. O  responsable  da Biblioteca cumprirá  coas obrigacións que están establecidas no regulamento da 

Biblioteca, incluído no PEC.

8. O responsable da Biblioteca procurará desempeñar un labor de asistencia a alumnado e a profesorado 

no uso dos fondos.  

Normas de préstamo de libros

1. Só se poderán realizar préstamos de libros ao persoal docente, non docente e alumnado do centro que 

así o acredite.

2. Para realizar un préstamo é necesario que este sexa reflectido nas follas que para tal efecto existen na 

biblioteca.

3. Só poden prestarse libros nas horas nas que a biblioteca está aberta e baixo o control do profesor/a 

responsable.

4. O límite de duración do empréstito será de tres a quince días, dependendo isto da demanda do libro e 

dos exemplares que existan na Biblioteca. Ao cabo do prazo poderase solicitar unha prórroga e esta 

concederase se non hai outros lectores en espera.

5. O prazo concedido deberase cumprir estritamente. No caso de que o lector/a non entregase o préstamo 

no prazo concedido procederase á súa reclamación. A reincidencia neste tipo de faltas será sancionada, 

despois de tres avisos, coa perda temporal do dereito a préstamo.

6. Quen perda un libro deberá repoñelo au pagar o seu importe. Procederase do mesmo xeito no caso de 

que deteriore de forma rechamante e irreparable o libro que lle foi emprestado.

7. Cada préstamo será de tres libros como máximo, non podendo acceder a outro préstamo ata que sexan 

devoltos.

8. Na sección de libre acceso hai libros e outros materiais que son para consultar na mesma sala ou 

eventualmente na clase pero non poderán ser emprestados para a casa. Poderanse coller sen permiso  

para usalos na Biblioteca, pero despois de utilizalos deben colocarse de novo no mesmo lugar onde 



estaban. Se son para utilizar na clase, o profesorado de garda deberá apuntalos na folla de lectura no  

Centro, rexistrando  a  súa devolución cando sexan reintegrados.

9. Os libros que non son de libre acceso e sexan para traballar na Biblioteca ou na clase débense pedir ao 

profesorado de garda; se son para levar á clase débese proceder como se di no punto anterior.

10.Ao final de curso, ou en caso de baixa ou traslado de expediente, comprobarase quen ten pendente a 

devolución dalgún libro, reclamándoselle a súa devolución. 

Normas de utilización dos ordenadores da biblioteca

1. Estarán a disposición do alumnado para uso exclusivamente académico e nas horas nas que non teña  

clase.

2. Non serán utilizados polo alumnado en ausencia do profesorado de garda na Biblioteca. O alumnado 

deberá pedir sempre  permiso ao profesorado para usalos.

3. O  uso dos ordenadores estará limitado a un alumno/a por ordenador,quen deberá quedar  rexistrado. O 

profesor/a de garda na Biblioteca disporá dun impreso para dito rexistro.

4. Poderá dispoñer dos recursos informáticos dos que dispoña a Biblioteca, debendo usalos correctamente, 

sen deterioralos.

5. Está totalmente prohibida a instalación por parte do alumnado de calquera tipo de software ou hardware.

6. Non se permite alterar as configuracións, instalacións e presentacións das aplicacións xa existentes.

7. Deberase comprobar previamente se os dispositivos de almacenamento que se utilizan están infectados 

de virus, e, no seu caso, limpalos.

8. Ningún usuario/a poderá deixar almacenada información no disco duro. Deberá utilizar un dispositivo 

para gardala, ou ben borrala ao rematar o uso do ordenador.

9. Non  está  permitido  acceder  en  Internet  a  páxinas  de  contidos  racistas,sexistas,  violentos  ou 

pornográficos.

10.Non poderá usarse Internet con fins puramente lúdicos. Isto inclúe o uso de chats, foros, redes sociais e 

xogos (non  didácticos), con exclusión dos recomendados polo profesorado. Calquera deficiencia ou mal 

funcionamento observado nun dos ordenadores deberá comunicarse á maior brevidade ao profesorado 

de garda.

11.Ao  infractor/a de calquera das normas anteditas, que poida prexudicar a integridade do sistema ou a 

utilización por  parte  doutros usuarios dos ordenadores,  seralle imposta unha sanción inmediata  que 

consistirá na prohibición de usar o ordenador en adiante, sen prexuízo da penalización que se lle poida 

impoñer segundo corresponda. 

Pavillón   

O pavillón é unha instalación do Centro e como tal cumpriranse alí todas as normas de comportamento que 

se establecen neste Regulamento. E ademais teranse en conta as seguintes normas específicas:  

1. O responsable desta instalación é o profesorado de Educación Física cando teña horas de clase ou 

actividades deportivas.

2. As  entradas e saídas do Polideportivo efectuaranse pola porta do patio interior.

3. Cando non haxa clase de E. Física ou outra actividade deportiva, os demais alumnos do Centro poderán 

facer uso do pavillón sempre e cando estean acompañados por un profesor responsable.

4. Non está permitido o acceso aos vestiarios durante os recreos e mentres se estea impartindo clase. 



Salón   de   actos   e   aulas   específicas:   proxeccións,  aulas de informática. 

O  profesorado  debe  facer  reserva  destes  espazos  nos  cuadrantes  que  a  estes efectos se atopan na 

conserxería e na Sala de profesorado, comprobando que non estean xa reservados. 

Cafetería    

A cafetería é unha dependencia do centro e estará aberta sempre que no Centro se desenvolva calquera 

tipo de actividade na que se encontre presente alumnado ou profesorado.  Establécense as seguintes 

normas específicas:  

1. O alumnado accederá a ela exclusivamente pola porta do patio interior.

2. Deberá manterse un comportamento correcto e coidar da súa limpeza.

3. Non se pode fumar nela, segundo a lexislación vixente.

4. O alumnado que teña clase non poderá permanecer na cafetería.

5. Está prohibido o acceso a persoas alleas ao Centro, salvo que a súa presenza no centro esté xustificada.

6. O  encargado da cafetería deberá responsabilizarse da conservación e mantemento do mobiliario e 

aparatos e da limpeza e hixiene na mesma.  

Aparcamento 

O centro  conta  cunha zona de aparcamento,  debaixo do edificio  anexo,  que  poderá  ser  utilizado  polo 

profesorado  e  demais  persoal  do  centro  ou  por  calquera  persoa  que,  por  causa  xustificada,  teña  a 

autorización do equipo directivo (persoal dos servizos sociais do concello, persoal das diferentes entidades 

que colaboran co centro, etc…). O seu uso rexerase polas seguintes normas: 

1. En ningún caso se empregará a rampla de subida nin o espazo diante da entrada principal do centro 

para aparcar.

2. A porta de acceso ao aparcamento está mecanizada e non pode ser utilizada como porta de acceso de 

peóns. Os responsables da súa apertura e peche son os/as conserxes.

3. O profesorado e o persoal do centro pode solicitar un mando a distancia, baixo unha fianza equivalente 

ao seu custo, que deberá ser devolto ao finalizar a súa estancia no centro. Por seguridade, o usuario 

coidará de que a porta quede pechada despois de entrar ou saír co coche.

4. Ao carecer de vixilancia específica, en ningún caso o instituto se fará cargo da custodia destes vehículos,  

nin se responsabilizará das subtraccións ou danos nos mesmos. 
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