
ÓRGANOS DE GOBERNO UNIPERSOAIS

Equipo Directivo

Composición

Director:  Óscar Couto Viñeglas

Vicedirectora:  Isabel Pereiro Raposo

Xefa de estudos: Ana Sánchez Barreiro

Secretaria:  Mª Teresa Miñambres Gómez

Funcións

As funcións de cada membro do equipo directivo están reguladas no Decreto 324/96, do 26 de xullo de

regulamento  orgánico  dos  Institutos,  e  na Lei  orgánica  8/2013,  do  9  de decembro,  para  a  mellora  da

calidade educativa. Temos que destacar especialmente as seguintes funcións:

1. A dirección deberá presentar a proposta da Programación Xeral Anual, de xeito que estea informada polo

Consello Escolar e impulsar o seu cumprimento.

2. Elaborar a memoria do curso e sometela ó informe do claustro e do consello escolar.

3. Recordar aos/ás profesores/as a obriga de ser puntuais ao inicio de cada sesión (clases, gardas...).

4. Manter ó día e en orde os taboleiros de anuncios (tanto do profesorado como do alumnado) e a páxina

web, como fonte eficaz de información, así como convocar as reunións informativas sobre cuestións de

importancia.

5. Impulsar o labor titorial e docente, atendendo ó Plan Anual de Orientación, a través do departamento de

orientación.

6. Controlar o exacto cumprimento das funcións encomendadas ó profesorado de garda.

7. Recoller e estudar a posibilidade de aplicación de modificacións feitas antes do asentamento definitivo

dos horarios.

8. Impulsar as actividades complementarias de acordo cos criterios establecidos polo Consello Escolar.

9. Atender ó máis exacto cumprimento das normas de organización e funcionamento do centro con criterios

de carácter educativo.

10.Favorecer  o  clima de diálogo  e  convivencia,  mantendo a  disposición  de atender  ás  dificultades  do

profesorado e promovendo os medios de diálogo que fosen necesarios para abordar  os problemas,

particularmente encontros ou reunións para debater os asuntos escolares de maior interese.

11.Fomentar a apertura do centro ao exterior, mediante actividades, charlas, viaxes e intercambios.

12.Manter un clima de colaboración con nais e pais, procurando a súa participación nos asuntos do centro.

13.Poñer especial coidado no material do centro.

14.Vixiar o cumprimento dos presupostos anuais.

15.Elaborar a documentación para os asuntos que se traten nos órganos colexiados e tela a disposición dos

membros con corenta e oito horas de antelación na secretaría.

Funcionamento

O equipo directivo celebrará unha reunión semanal de coordinación.



ÓRGANOS DE GOBERNO COLEXIADOS

A súa composición e función ver regulada polo Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o

Regulamento  orgánico  dos  institutos  de  educación  secundaria  e  pola  Lei  orgánica  8/2013,  do  9  de

decembro, para a mellora da calidade educativa.

Consello Escolar

Composición

Representantes do profesorado:

Juan Carril Miguéns, Isabel Pereiro Raposo, Margarita Smyth Chamosa.

Representante de persoal non docente: 

Representante da ANPA:

Alba Nogueira López

Representante dos pais/nais:

Sonia Calvete Rech

Representantes dos alumnos/as:

Martiño Rial Osorio

Adela Godás Sabio

José Manuel Ribá Segade

Funcións

Temos que destacar as seguintes funcións:

1. Participar na elección da directora ou do director e ser informado do nomeamento e cese dos restantes

membros do equipo directivo por ela ou el proposto.

2. Informar sobre a admisión de alumnado.

3. Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar por que se ateñan á normativa vixente. Cando as

medidas disciplinarias adoptadas polo/a director/a correspondan a condutas do alumnado que  alteren

gravemente a convivencia do centro, o Consello Escolar, a instancia de pais,  nais ou titores legais,

poderá revisar a decisión adoptada e propoñer, no seu caso, as medidas oportunas.

4. Avaliar os proxectos e as normas aos que se refire o Capítulo II do Título V da Lei orgánica 8/2013, do 9

de decembro, para a mellora da calidade educativa.

5. Establecer os criterios sobre a participación do centro en actividades culturais, deportivas e recreativas.

6. Avaliar a programación xeral do centro.

7. Promover a renovación das instalacións e equipamento escolar, así como vixiar a súa conservación.

8. Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro e a igualdade entre homes e

mulleres.

9. Analizar, valorar  e elaborar propostas sobre o funcionamento xeral do centro.

10.Informar as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais, cas Administracións locais,

con outros centros, entidades e organismos.



Claustro

Composición

O claustro estará integrado pola totalidade dos profesores e profesoras que presten servizo no Centro e

será presidido polo director ou directora do centro.

Funcións

1. Formular  ao equipo directivo e ao Consello  Escolar  propostas para a elaboración dos proxectos do

centro e da programación xeral anual.

2. Aprobar  e  avaliar  a  concreción  do  currículo  e  todos  os  aspectos  educativos  dos  proxectos  e  da

programación xeral anual.

3. Fixar os criterios referentes á orientación, titoría, avaliación e recuperación dos alumnos.

4. Promover iniciativas no ámbito da experimentación e da investigación pedagóxica e na formación do

profesorado do centro.

5. Elixir os seus representantes no Consello Escolar e participar na selección do director.

6. Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados polos candidatos.

7. Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar e os resultados

das avaliacións internas e externas nas que participe o centro.

8. Informar as normas de organización e funcionamento do centro.

9. Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e la imposición de sancións.

10.Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro.

11.Calquera outra que lle sexa atribuída pola Administración educativa.

Funcionamento

As normas xerais de funcionamento dos órganos colexiados veñen establecidas pola Lei 30/1992,de 26 de

Novembro,de Réxime Xurídico  das Administracións  Públicas  e  do Procedemento Administrativo  Común

(BOE 27/11/1992). O Capítulo II do Título II (Órganos das Administracións Públicas/Órganos Colexiados)

contén:

 as competencias do/a presidente/a, secretario/a e membros dun órgano colexiado.

 as condicións para convocatorias e celebración de sesións e as características das actas.

Calendario

1. O órgano colexiado reunirase normalmente unha vez por trimestre en sesión ordinaria e sempre que o

seu presidente/a o convoque ou o solicite un terzo, polo menos, dos seus membros. Neste último caso, terá

que ser  convocada polo  presidente en 20 días.  A celebración da sesión  será  un mes contado  ao día

seguinte da entrega da solicitude.

2. En calquera caso, reunirase ao inicio e remate de curso.

Prazos de convocatoria

Sesión ordinaria: unha semana.



Se os asuntos a tratar así o aconsellan: 48 horas.

No caso de urxencia:sen suxeición a prazo previo.

Procedemento de convocatoria

O órgano colexiado será convocado mediante convocatoria nominal a cada un dos seus membros, polo

secretario ou secretaria de orde do director ou directora, que será quen propoña a orde do día. Dende a

convocatoria, os seus membros disporán de dous días hábiles para solicita-la inclusión de puntos do seu

interese, na correspondente orde do día. Coa orde da convocatoria axuntaranse os documentos cos temas

que se vaian a debater.

Orde do día

 Nas sesións ordinarias o primeiro punto da orde do día será “Lectura e aprobación, se procede, da acta da

sesión anterior” e o derradeiro “Rogos e preguntas”. Nas sesións extraordinarias haberá un único punto na

orde do día.

Condición de funcionamento

Quorum para a súa válida constitución:

 Presidente/a

 Secretario/a

 1⁄2 dos seus membros

Se non existira quórum, o órgano constituirase en segunda convocatoria no seguinte día lectivo, no mesmo

lugar e na mesma hora. O quórum para esta segunda convocatoria será:

  Presidente/a

  Secretario/a

 1/3 dos seus membros (nunca  menos de 3)

Desenvolvemento das sesións

Trala aprobación da acta anterior,  se procede, pasarase ó tratamento dos puntos da orde do día.  Nos

puntos correspondentes a temas de discusión ou debate a presidencia abrirá unha quenda de intervencións.

Os membros que desexen intervir terán que notificalo. De seguido comezarán as intervencións por orde de

solicitude. As intervencións teñen que ser breves, concretas e referidas só ó punto da orde do día que se

estea tratando. Se algún membro considera que o tema a debate non queda rematado, abrirase unha

segunda e última quenda pechada. Se ao rematar as intervencións alguén se considera aludido poderá

intervir nunha quenda de réplica, que será breve. Os acordos  tomaranse por votación dos asistentes. Para

a aprobación dun acordo será necesaria a maioría simple dos presentes. O voto da presidencia dirimirá o

empate co seu voto de calidade. A reunión remata cando a presidencia levanta a sesión.

Acta das sesións

De cada sesión levantarase unha acta polo secretario ou secretaria que especificará:

 Asistentes.



 Orde do día.

 Lugar e hora de celebración.

 Puntos principais de deliberación.

 Acordos adoptados.

Os membros do órgano colexiado poden solicitar que conste na acta o seu voto favorable, a súa abstención

ou o seu voto en contra do acordo adoptado, e os motivos que o xustifican. Esta constatación terá que ser

entregada por escrito ao/á secretario/a. Así mesmo calquera membro pode solicitar que conste na acta a

transcrición íntegra da súa intervención;  para iso ten que aportala na sesión ou no prazo que sinale a

presidencia. Aqueles que discrepen do acordo adoptado poderán presentar un voto particular por escrito. O

prazo para presentar o voto particular será de dous días hábiles; dito voto particular terá que incorporarse

ao texto aprobado. 

As actas serán aprobadas, como norma xeral,  na seguinte sesión. É importante indicar que os acordos

adoptados son totalmente válidos aínda que a acta estea sen aprobar.  No  caso en que se teña que expedir

certificación sobre algún acordo adoptado fará constar na certificación o feito de non estar aprobada aínda a

acta. 

Responsabilidade dos acordos adoptados

Non todos os membros do órgano colexiado serán responsables dos acordos adoptados. Así,  cando un

membro vote en contra, en branco ou se absteña e así o faga constar mediante a presentación dun voto

particular, quedará exento da responsabilidade que, no seu caso, poda derivarse do cumprimento de ditos

acordos. 

Publicidade das actas

As actas serán expostas nun lugar accesible a toda a comunidade escolar.
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