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NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO
DO IES PLURILINGÜE ELVIÑA

PARTE 1. Marco legal

A. Leis xerais

• Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación (BOE de 4 de xullo)
• Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (BOE del 4 de maio)
• Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de mejora de la calidad educativa (BOE de 10 de decembro)
• Decreto 86/2015, de 25 de xuño, polo que se establece o currículo de educación secundaria obrigatoria e do

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG de 29 de xuño)
• Resolución do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, pola que se ditan instrucións para o

desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño,
da educación secundaria obrigatoria  e  no bacharelato nos centros  docentes  da Comunidade Autónoma de
Galicia.

B. Normativa sobre organización interna

• Decreto 92/1988, do 28 de abril, polo que se regulan os órganos de goberno dos centros públicos de ensino non
universitarios (DOG de 29 de abril)

• Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación
secundaria (DOG de 9 de agosto)

• Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996, do
26 de xullo polo que se aproba o regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a
súa organización e funcionamento (DOG de 2 de setembro)

• Orde do 28 de xuño d 2010 pola que se modifican parcialmente as ordes do 1 de agosto de 1997, pola que se
ditan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996, polo que se aproba o regulamento orgánico
dos institutos de educación secundaria e se establece a súa organización e funcionamento...  (DOG de 6 de
xullo)

• Orde do 12 de maio de 2011 pola que se regulan os centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia
e se establece o procedemento de incorporación de novos centros á Rede de Centros Plurilingües de Galicia
(DOG de 20 de maio)

C. Normativa sobre convivencia escolar

• Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las
normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de xuño)

• Decreto 85/2007, do 12 de abril, polo que se crea e se regula o Observatorio Galego da Convivencia Escolar
(DOG de 8 de maio)

• Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa (DOG de 15 de xullo)
• Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro,  polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e

participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar (DOG do 27 de xaneiro)
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PARTE 2. Principios educativos do IES Plurilingüe Elviña

     Dentro da autonomía de cada centro para adecuar as actuacións educativas e curriculares, consideramos que un dos
principios básicos que debe perseguir o sistema educativo e, polo tanto, un dos obxectivos básicos destas normas de
organización do IES Plurilingüe Elviña, consistirá no respecto do dereito e das libertades fundamentais amparadas polo
marco democrático e constitucional  do Estado español e  do Estatuto de Autonomía da Comunidade Autónoma de
Galicia, de cuxa Consellería de Educación e Ordenación Universitaria depende. As leis xerais de educación consideran,
nos seus preámbulos e desenvolvementos, como elemento fundamental a defensa dunha educación integral baseada nos
valores democráticos de liberdade individual e de respecto e convivencia. 
     As normas polas que debe dirixirse todo centro de educación secundaria, polo tanto, deberán garantir que a labor
docente e as relacións entre todos os integrantes da comunidade educativa que nela se dan cita se desenvolvan con
normalidade, con equidade e con respecto, non só ás leis e convencións da nosa sociedade, senon tamén aos dereitos
inalienables de todos os individuos que conforman esa comunidade. Aspectos, polo tanto, como a identidade persoal, a
equidade, a liberdade, a non discriminación por razóns de orixe racial,  nacional,  sociocultural,  xenérica,  sexual ou
relixiosa, constituiranse necesariamente en eixos ou principios fundacionais da normativa pola que debe rexerse un
centro de ensino coma o noso, referente educativo do barrio de Elviña e os seus aledaños.
     Para que estes principios se cumpran, todos os membros da comunidade educativa deben comprometerse a asumilos
desde un natural  presuposto de respecto e consideración mutuos:  directiva e institucións,  profesorado e alumnado,
familias,  persoal administrativo e persoal subalterno forman parte da comunidade e, desde os seus diversos roles de
responsabilidade, teñen a obriga moral de salvaguardar a convivencia desde posicións construtivas e de respectar a
legalidade vixente.
     Para que unhas normas de convivencia propicien o clima adecuado no ámbito da docencia (que constitúe, non o
olvidemos, o feito substancial da razón de ser dun instituto), deben ter a súa orixe no consenso entre todos os membros
da comunidade, achegando as súas opinións, e ofrecendo un lugar ás preocupacións e ás sensibilidades de todos os seus
grupos integrantes, a través dos cauces de participación que as propias leis establecen para a súa realización.
     Outro principio educativo fundamental, lóxica consecuencia dos xa citados, é o fomento do pleno desenvolvemento
da  personalidade  de  alumnos  e  alumnas,  na  súa  dupla  vertente  cognitiva  e  emocional,  afectiva.  Ambos  aspectos
conflúen na constitución do carácter e merecen igual atención educativa. Que o alumnado se desenvolva en todos os
aspectos que definen a condición humana e saiba integrarse de modo natural, non conflitivo, no seu ámbito familiar e
social, na sociedade en xeral e no mundo laboral nun futuro máis ou menos lonxano, é unha directriz vertebradora da
nosa concepción da docencia no IES Elviña.
     Por outra banda, este regulamento ten tamén a obriga de garantir a convivencia pacífica e respectosa do alumnado no
devir cotiá, para o cal debe proporcionar principios claros e inequívocos que permitan a corrección das condutas que
prexudiquen  (leve  ou  gravemente)  esa  convivencia.  A este  efecto,  inspirada  nas  leis  ditadas  polas  autoridades
autonómicas,  desenvólvese  neste  texto  unha  normativa  disciplinaria  coherente  e  clara.  O  obxectivo  último  desta
normativa correctiva non é tanto o castigo das condutas non axeitadas como a necesidade de que o alumnado, co apoio
inestimable das familias, se responsabilice dos seus actos e asuma como propios, coma deber ético, coma condición
moral  necesaria  para  a  vida  en  sociedade,  os  valores  convivenciais  da  tolerancia,  do  respecto  polos  demais,
independientemente da condición social, ideolóxica, relixiosa, étnica, sexual ou xenérica.
     Serán, polo tanto, principios educativos do IES Plurilingüe Elviña os que a continuación se relacionan:

1. calidade educativa para todo o alumnado.
2. a equidade, que garanta a igualdade de oportunidades que favorezan a liberdade persoal, a responsabilidade, o

exercizo da cidadanía democrática cos valores da solidariedade e da tolerancia.
3. a educación coma aprendizaxe permanente.
4. a flexibilidade para educar na diversidade.
5. a orientación educativa e profesional dos estudantes.
6. a potenciación do esforzo individual e a motivación do alumnado.
7. a implicación na docencia, o compromiso compartido entre familias, profesorado, directiva e Administración

educativa.
8. a autonomía do centro no deseño das súas actuacións organizativas e curriculares.
9. a paticipación da comunidade educativa na organización e goberno.
10. a educación para a prevención de conflitos e para a súa resolución a través da conciliación.
11. a coeducación, o respecto polos dereitos da muller e a superación dos prexuízos xenéricos.
12. a consideración da función docente como factor fundamental para a calidade da educación.
13. o fomento da investigación, experimentación e innovación educativa.
14. a contribución á avaliación do conxunto do sistema educativo.
15. a cooperación e colaboración coas administracións educativas.
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    Derivadas destes principios, no noso centro tentarán favorecerse estas actitudes:

Puntualidade. Asistir a clase respectando os horarios establecidos.

Participación. Participar as actividades académicas programadas.

Responsabilidade. Realizar  as  actividades  encomendadas  polos  profesores  no  ejercicio  das  súas  funcións
docentes e seguir as súas orientacións e directrices.

Respecto. Permitir que todos os membros da comunidade educativa poidan ejercer todos e cada un dos seus
dereitos,  respectando a  libertade  de  conciencia,  as  creenzas  religiosas  e  morais,  a  dignidade,  integridade,
intimidade de todas e todos.

Igualdade. Evitar calqueira discriminación por razón de nacemento, raza, xénero, creenza ou calqueira outra
circunstancia persoal ou social, prestando esecial atención á igualdade entre mulleres e homes.

Solidaridade e cooperación. Cooperar activamente para favorecer o desenvolvemento das actividades, e en
xeral, da convivencia.

Competencia social. Respectar, conservar e utilizar correctamente as instalacións do Centro e os materiais
didácticos. Observar un trato adecuado a todos os membros da comunidade educativa e evitar calqueira tipo de
violencia, utilizando estrategias de resolución pacífica dos conflitos.

Cidadanía. Coñecer  e  respectar  os  valores  democráticos  da  nosa  sociedade,  e  respectar  as  normas  de
organización e convivencia do Centro.

Serenidade. Aprender a vivir os conflitos con calma, recoñecendo a súa naturaza, evitando sentimentos de ira,
fracaso, frustración, medo, etc.

Autocontrol. Valorar a disciplina en sentido positivo, a capacidade individual para aceptar e seguir as normas,
así como os beneficios para a comunidade de ser respectuosos coas normas que nós mesmos elaboramos.

Ecoloxía. Ser consciente  e actuar consecuentemente de que o entorno inflúe no noso comportamento, que o
seu mantenemento é unha responsabilidade compartida e aprender a valorar un entorno “saudable”, libre de
ruídos, ordenado, limpo, agradable, etc.
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PARTE 3. Organización interna e participación

3A. O centro

     O IES Plurilingüe Elviña da Coruña inaugurouse no curso 1977–1978 iniciando actividades docentes (aínda como
“Instituto de Bachillerato”) cun claustro de 18 profesores que atendía a 211 alumnos. Moi lonxe dos máis de mil
matriculados que chegou a acadar algún ano. Nos 39 anos xa percorridos fíxose sitio entre as institucións educativas da
cidade,  pasou  a  ser  unha  presenza  institucional  de  referencia  no  barrio  e  unha
lembranza biográfica persoal para miles de exalumnos, moitos deles agora veciños ou
pais.
     Os centros de primaria adscritos son os CEIP Alborada, Salgado Torres, e Manuel
Murguía.  O  barrio  ten  unha  boa  dotación  de  infraestruturas:  comercios  básicos,
piscina e complexo deportivo, centro de saúde, magnífica biblioteca pública...
   O  centro  ten  oferta  educativa  de  ESO  e  Bacharelato.  Conforme  ó  carácter
plurilingüe, impártese en inglés polo menos unha materia  por curso da ESO, pero a
configuración concreta por nivel varía de ano en ano. Ofértanse con moito éxito entre
o alumnado como segunda lingua estranxeira tanto o alemán como o francés.  Non
está  habendo  programa  PMAR  por  falta  de  alumnado,  pero  contémplase a
posibilidade de ofertalo. Recíbese dous días á semana alumnado de FPBásica do CIFP
Someso. 
    O claustro componse de 32 profesores, 24 deles con destino definitivo. O IES é un
centro de traballo ben localizado e con prestixio en aumento. Polo carácter plurilingüe
do centro e  a importancia dos idiomas na súa oferta,  cóntase con persoal de apoio:
dous auxiliares de conversa  (inglés) e dúas voluntarias  (francés),  que colaboran en
diferentes tarefas. Outros anos houbo profesores visitantes de alemán e de francés. 
     Salientar a participación en 4 modalidades dos “Contratos Programa”, que amosan
magníficos  resultados:  acompañamento  fóra  do  horario  lectivo,  mellora  da
competencia  matemática,  da comunicación  lingüística  e  da  convivencia.  Está
xustificado manter esas liñas ou ampliar espectro de actuación, inclusive.
     Ademais do profesorado, o cadro de traballadores do centro conta con catro
persoas de persoal de limpeza, dous conserxes e unha administrativa.

3A1. Descrición xeral dos espazos do centro
[Ver o plano do centro na páxina seguinte]

     O IES conta con 28 aulas, contando 6 con pleno equipamento ABALAR: encerado dixital e netbooks para todo o
grupo.  Ten aulas  especiais  de música, dúas aulas de informática (INFO A e INFO 2), unha aula de plástica, dúas de
medios audiovisuais, tres laboratorios de ciencias (física, química e bioloxía) e un obradoiro de tecnoloxía. O salón de
actos, remodelado hai  pouco, conta cun confortable mobiliario e un equipo de son e proxección  de boa calidade. A
biblioteca, dentro do Plan B, ten varios ambientes, encerado dixital e 12 postos con ordenador. Conta con varios miles
de libros en fondos catalogados e accesibles a través da páxina do Proxecto Meiga.
     O pavillón polideportivo é un moderno espazo multifuncional compartido co colindante CEIP Alborada e suxeito a
cesión para uso externo: competicións, escola municipal de patinaxe... Todos os departamentos teñen espazo propio. Hai
unha estancia con dúas habitacións para reunión dos titores coas familias,  e  as  outras áreas  de soporte previsibles:
secretaría, conserxería, etc. A cafetería, no sotarrego, funciona en modalidade de concesión, cun horario ampliado ata as
16:00 horas para dar servizo de comidas ao alumnado con beca municipal. 
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I. PLANTA SOTO

II. PLANTA BAIXA

III. PRIMEIRA PLANTA
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INSTALACIÓNS

PLANTA
SOTO

1 Xardín botánico e patio de xogos

PLANTA 
BAIXA

1 Conserxería e reprografía

2 Almacéns
Xeral

3 Dirección

Xefatura

Educación física Dirección

1 Cafetería e cociña Secretaría

2 Servizos sanitarios 1 Sala de profesores

1 Ximnasio e vestiarios 11 Servizos sanitarios

2 Aulas de vídeo 2 Salas de visitas

1 Laboratorio de fotografía 1 Biblioteca

2 Aulas de informática 1 Aula de convivencia

1 Aula de música 1 Salón de actos

1 Aula de debuxo/plástica 1 Aula de informática

1 Obradoiro de matemáticas 2 Patios interiores

2 Obradoiros de tecnoloxía 7 Aulas

3 Departamentos

Educación física

3 Departamentos

Inglés

Plástica Filosofía

Tecnoloxía Orientación

PLANTA 
PRIMEIRA

3 Laboratorios

Física

Química

Ciencias

1 Almacén

8 Servizos sanitarios

2 Aulas de pedagoxía terapéutica

21 Aulas

9 Departamentos

Lingua castelá

Lingua galega

Xeografía e historia

Clásicas

Ciencias

Relixión

Física e química

Francés

Matemáticas
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3A2. Uso das instalacións 

Biblioteca e computadores da Biblioteca

     O espazo da Biblioteca escolar está rexido por unhas normas básicas  adoptadas polo equipo de Biblioteca de centro.
Estas normas recollen uns criterios de comportamento e unhas directrices para o préstamo de libros e para o uso dos
computadores da Biblioteca escolar. Estas normas estarán a disposición do alumnado e se colocarán nun lugar visible no
mesmo recinto da Biblioteca escolar para o coñecemento de todo o alumnado que desexe utilizala.

• O uso da sala de lectura da Biblioteca obriga a permanecer en silencio para non perturbar o traballo dos demais
usuarios. Na Biblioteca escolar NON se pode:

a. pintar nas mesas, o que realice algunha pintada é o responsable da súa reparación.
b. comer, beber, por suposto, fumar.
c. entrar con móbiles en funcionamento, aparellos de música, balóns, ou calquera outro elemento que
afecte á orde.
d. andar deambulando dun lugar a outro, curioseando e sen traballar. Ou ben realizar actos que entorpezan
as actividades e  funcións de todas as  persoas  que participan na Biblioteca.  Hai  que comportarse con
educación  e  respecto  cos  compañeiros  e  o  persoal  responsable,  seguindo  en  todo  momento  as  súas
indicacións.
e. facer ruídos innecesarios, gritar, falar en voz alta...
f. tratar indebidamente os fondos: non deben subliñarse, mancharse, pintarse...
g. na Biblioteca do centro estarán vixentes as mesmas normas de conduta e convivencia polas que se rexe
todo o instituto e que se reflicten no punto 6 do Plan de convivencia.

     Cando a Biblioteca sexa utilizada por profesorado non membro do equipo de biblioteca do centro, este deberá
apuntarse na folla de control que hai na mesa, indicando a causa do uso. Se o alumnado utiliza calquera computador dos
que hai na Biblioteca, o profesor/a debe comprobar que se anota na folla correspondente.

Servizo de préstamo
     Dependerá dos seguintes criterios:

• Pódese levar en préstamo libros, vídeos, CDs, DVDs e revistas.
• Os libros prestaranse por un período de 15 días, renovable unicamente por outros 15. As películas do alumnado

serán prestadas os venres e entregadas o luns.
• Os alumnos non poderán retirar os libros sen o consentimento da persoa encargada, debendo entregalo aos

responsables, quen o fichará no programa MEIGA.
• O profesorado encargado da biblioteca rexistrará o préstamo.
• Devolverase ao profesor que nese momento se ocupe da biblioteca.
• Os materiais pódense ter na casa un máximo de 15 días (agás os audiovisuais que só se poden levar dous días).

Pasado este tempo hai que devolvelos ou renovar o préstamo.
• Se se incumpren reiteradamente os prazos de devolución perderase o dereito a levar materiais en préstamo

durante algún tempo.
• O deterioro ou perda dos materiais suporá a súa reposición ou abono en metálico.

Uso dos computadores
     O uso dos 8 computadores da Biblioteca debe seguir os seguintes criterios:

• Non se  poden  usar  os  computadores  para  redes  sociais,  consultar  páxinas  expresamente  prohibidas  pola
normativa educativa, nin o correo persoal, agás que teña que ver con algunha indicación dalgún profesor.

• Para utilizar os da columna cada alumno/a debe apuntarse na folla correspondente. Cada un dos computadores
non pode ser utilizado por máis de dous alumnos/as.

• Para o uso dos outros catro cada alumno/a debe apuntarse nunha libreta que hai na mesa do/a responsable da
Biblioteca, seguindo as indicacións que alí se recollen.

Aulas de informática

     No centro hai dúas aulas de informática a disposición do profesorado:
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• INFO A → na planta sótano, con 30 terminais perfectamente actualizados e con conexión á rede, equipada
ademais con canón proxector e dúas pantallas (unha fixa e outra portátil).

• INFO B → na planta baixa, con 30 terminais contectados á rede, proxector e pantalla.

     As dúas aulas están a disposición do profesorado que as precise, non obstante, atenderase ás seguintes consideracións
de solicitude e uso:

1. O vicedirector e a xefa de estudos serán as persoas da directiva encargadas de coordinar o uso das aulas de
informática.

2.  A materia  TIC (4º  ESO e  Bacharelato)  terá  preferencia  sobre  calquera  outra  para  utilizar  as  aulas  de
informática.  Todas  as  horas  desta  materia  en  todos  os  niveis  serán  impartidas  nunha  das  dúas  aulas
informáticas.

3. Para o resto das materias, nos primeiros días de curso, cada profesor poderá solicitar o uso permanente dun
aula de informática a razón de 1 hora por cada materia-grupo que imparta.

4. Aparte das horas de uso permanente, todo o profesorado poderá solicitar o uso dun aula de informática para
unha hora concreta. A tal efecto, na sala de profesoras colocarase mensualmente un calendario de uso das aulas
de informática onde o profesorado que o precise poderá apuntarse nas horas  dispoñibles.  O modelo deste
calendario imprímese como Anexo I, documento A ao final desta normativa.

5. Ao apuntarse, o profesor que solicita a hora indicará con claridade o curso e a materia para a que solicita a
aula.

6. Como norma xeral, non haberá restriccións para se apuntar a ningunha hora libre de uso permanente, non
obstante, no caso de haber varias solicitudes para a mesma hora limitarase o uso da hora demandada a dúas
veces por profesor/materia/mes.

7. As incidencias técnicas que se produzan na aula de informática (ordenadores que funcionan mal, problemas
técnicos  cos  canóns  ou  co  software,  etc.)  faranse  constar  na  folla  de  incidencias  que  haberá  na  sala  de
profesores xunta ao formulario de solicitude das aulas (vid. Anexos).

8.  Os problemas técnicos serán comunicados ao profesor responsable de TIC do centro,  quen subsanará a
incidencia ou, no seu caso, a dirixirá ao persoal técnico da Consellería.

9. O alumnado non poderá estar nunha aula de informática sen profesorado acompañante en nengún caso. 

10.  O profesorado será o responsable da orde na aula. Cada alumno/a ou grupo de alumnado estará asignado a
un terminal en cada materia e se apuntará nas follas de asignación de terminais que haberá nas aulas. 

11. Os desperfectos ou problemas achacables a un mal uso dos terminais serán responsabilidade do alumnado
asignado ao terminal correspondente.

Aulas de vídeo

     O IES Plurilingüe Elviña conta con dúas aulas de proxección e audiovisuais na planta sótano. Estas aulas poden ser
solicitadas polo profesorado que así o desexe apuntándose no formulario de reserva que haberá no taboleiro da sala de
profesores (vid. Anexos).
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3B. Medios de participación

3B1. Consello escolar e observatorio da convivencia

      A organización do Consello escolar en canto a composición, ritmo e prazo de convocatorias, etc. cumplirá, como é
obvio, as normativas legais correspondentes. No que atinxe ás cuestións de réxime interior do centro, entre das funcións
do Consello escolar explicitadas nas diversas leis reflíctese a de coñercer a resolución dos conflitos disciplinarios e
velar porque se ateñan á normativa vixente. Cando as medidas disciplinares adoptadas polo director afecten a condutas
gravemente prexudiciais para a convivencia cometidas polo alumnado, o Consello escolar, por instancia e solicitude
escrita  de  pais  e/ou  titores,  poderá  atender  a  revisar  a  decisión  adoptada  e  propoñer,  de  ser  o  caso,  as  medidas
correctoras  oportunas.  O  Consello  escolar  ten  tamén  a  función  de  propor  medidas  e  iniciativas  que  favorezan  a
convivencia no centro, a igualdade xenérica entre homes e mulleres e a resolución pacífica de conflitos en todos os
ámbitos da vida persoal, familiar e social.
     As características, composición e competencias do Consello escolar recóllense nos Artigos 36 ao 45 do Decreto
324/1996, do 26 de xullo.  En canto á súa composición, o Consello  escolar  debe estar  constituído polos  seguintes
membros:

a. non electos: 
• o director ou directora do centro, que ocupará a presidencia
• o xefe ou xefa de estudos do centro
• o secretario ou secretaria do centro, que redactará as actas, con voz, pero sen voto

b. electos:
• 7 membros do profesorado
• 4 membros do alumnado
• 3 membros das familias (pais/nais/titores, un deles elixido a proposta da ANPA maioritaria)
• 1 membro do persoal de administración e servizos

     As competencias e funcións do Consello escolar foron parcialmente modificadas pola Ley Orgánica 2/2006 de
educación [BOE 4/05/2006]

     Dentro do Consello escolar existirá un representante que leva as iniciativas e programas de coeducación e un
observatorio de convivencia escolar  ou  comisión de convivencia,  órgano responsable dos conflitos e problemas de
convivencia entre os membros da comunidade educativa. O Artigo 7 do Decreto 85/2007 do 12 de abril polo que se crea
o  Observatorio  Galego  da  Convivencia  Escolar  establece  no  seu  apartado  4  a  composición  do  Observatorio  da
convivencia escolar no centro:

- o/a director/a do centro
- o/a xefe/a de estudos
- o/a orientador/a do centro, se é o caso
- un/unha representante do alumnado
- un/unha representante de pais/nais
- persoa do consello encargada das iniciativas de coeducación
- un/unha representante do persoal non docente
- entre un e catro representantes do profesorado

     As funcións do Observatorio de convivencia do centro de acordo co mesmo Decreto son as seguintes:

a. dinamizar o Plan de convivencia do centro.
b. elaborar un informa anual da análise da convivencia.
c. informar trimestralmente ao consello escolar.
d. coordinar as actuacións conxuntas dos ámbitos implicados relacionados coa mellora da convivencia.
e. propoñerlle á Administración educativa as medidas oportunas para a mellora da convivencia. Aquelas outras
que  a  propia  Administración  ou  o  Observatorio  da  convivencia  escolar  a  nivel  provincial  lle  poidan
encomendar.

     O equipo directivo informará ao Consello escolar sobre as propostas e iniciativas que previamente se determinen
desde os órganos de coordinación docente, titorías e claustro, así como aquelas outras actividades que por lei son da súa
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competencia, pero tamén sobre os problemas que se veñan presentando ao longo do curso, aínda que non teña que
intervir directamente este órgano para solucionalos.

3B1a. Procedemento para a renovación do Consello escolar

A. Normativa legal

a.  Resolución  do  25  de  setembro  de  2018,  conxunta  da  Dirección  Xeral  de  Centros  e  Recursos
Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola
que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de
centros docentes sostidos con fondos públicos [DOG do 8/10/2018]
b. Decreto 92/1988, do 28 de abril, polo que se regulan os órganos do goberno dos centros públicos de
ensino non universitario [DOG do 29/04/1988]
c.  Decreto 324/1996 do 26 de xullo,  polo que se aproba o regulamento orgánico dos insitutos de
educación secundaria [DOG do 9/28/1996]

B. Xunta electoral

     Ao efecto de elixir  aos membros referidos do Consello escolar,  seguindo as directrices dictadas pola
normativa  legal  vixente  débese  constituír  una  Xunta  electoral encargada  de  velar  polo  normal
desenvolvemento  dos  comicios  e  polo  estricto  cumprimento  da  legalidade.  Esta  Xunta  electoral estará
composta polos seguintes membros [Decreto 92/1988]:

a. o director ou directora do centro de ensino, como presidente da mesma
b. 1 profesor elixido por sorteo público
c. 1 pai ou nai elixido/a por sorteo público
d. 1 alumno/a elixido/a por sorteo público
e. 1 membro do persoal de administración e servizos elixido por sorteo público

C. Calendario e método para a constitución da Xunta electoral

     A elección dos membros da Xunta electoral (agás a súa presidencia) realizarase do seguinte xeito: 

1. farase sorteo público unha semana antes da súa constitución no salón de actos do IES nun momento
da mañá
2. no sorteo, aberto a calquera membro da comunidade educativa do IES Plurilingüe Elviña, asistirán:
o director e a secretaria do instituto (presidente e secretaria do proceso), 1 membro do profesorado
elixido ao azar, 1 membro do alumnado elixido ao azar e 1 pai elixido ao azar (vogais da elección).
Todos eles levantarán e asinarán a correspondente acta da elección
3. método do sorteo: 

• elixiranse dous representantes por cada membro necesario, o primeiro en calidade de titular e
o segundo en calidade de suplente

• a secretaria do centro acudirá coas listaxes de pais/nais, alumnado, PAS e profesorado do
centro nas que cada membro da comunidade figurará cun número de referencia. 

• na elección procederase pola seguinte orde:
◦ elección do membro do alumnado: extraeranse 3 bolas

▪ 1ª bola (con números do 0 ao 2) que representará a centena
▪ 2ª bola (con números do 0 ao 9) que representará a decena
▪ 3ª bola (con números do 0 ao 9) que representará a unidade

◦ elección do membro das familias: extraeranse 3 bolas
▪ 1ª bola (con números do 0 ao 6) que representará a centena
▪ 2ª bola (con números do 0 ao 9) que representará a decena
▪ 3ª bola (con números do 0 ao 9) que representará a unidade

◦ elección do membro do profesorado: extraeranse 2 bolas
▪ 1ª bola (con números do 0 ao 4) que representará a decena
▪ 2ª bola (con números do 0 ao 9) que representará a unidade

◦ elección do membro do persoal administrativo e de servizos: extraerase 1 bola (con números
do 1 ao 7)
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• a elección por cada membro realizarase dúas veces,  a  primeira para escoller  ao membro
titular da Xunta e a segunda para escoller ao membro suplente de cada posto.

• se na elección dun membro da Xunta saíse unha combinación de números sen asignación de
persoa (000, por exemplo), repetirase esa elección desde o principio

D. Calendario

Na semana seguinte á elección da Xunta electoral procederase á súa constitución no IES Plurilingüe
Elviña. Nese mesmo día, a Xunta acordará o calendario a seguir para os seguintes pasos dos comicios:

a.  publicación  dos  censos  electorais  provisionais  de  pais/nais,  alumnado,  profesorado  e
persoal de administración e servizos (deberá ser o mesmo día da xuntanza)
b. prazo de reclamación aos censos (de 7 días contados desde a publicación, ámbolos dous
inclusive)
c. prazo de presentación de candidaturas (de 7 días contados desde a xuntanza, ámbolos dous
inclusive)
d. publicación dos membros das mesas electorais, que estarán formadas por:

• mesa das familias: director do centro + 4 pais/nais escollidos ao azar
• mesa do alumnado: director do centro + 2 membros do alumnado escollidos ao azar
• mesa do profesorado:  director  do centro  +  2 membros  do profesorado (maior  e

menor, vogal e secretario/a respectivamente)
• mesa do persoal administrativo e de servizos: director do centro + 2 PAS escollidos

ao azar
e. proclamación das candidaturas presentadas e publicación no centro dos censos definitivos
e das candidaturas presentadas
f. campaña electoral
g. xornada da votación
h. publicación das actas de resultados e envío das actas á Consellería

E. Procedementos

I.  para  reclamar  as  listas  do  censo:  presentarase  instancia  escrita  na  secretaría  do  IES  Elviña
explicando o motivo da reclamación e as correccións solicitadas. A instancia irá dirixida á Presidencia
da Xunta electoral para membros do Consello escolar.

II.  para presentar  candidaturas:  presentarase instancia escrita  na secretaría  do IES Elviña facendo
constar os datos persoais completos e a listaxe pola cal se quere presentar. A instancia irá dirixida á
Presidencia da Xunta electoral para membros do Consello escolar.

III. para as votacións: as votacións realizaranse en furna. No caso dos pais/nais/titores o/a votante
deberá  acreditarse  co  DNI.  No  caso  do  alumnado,  do  profesorado  e  dos  PAS,  bastará  coa  súa
identificación verbal. As votacións realizaranse preferentemente na mesma data en horario lectivo.

a. profesorado: en sesión de claustro extraordinario
b. alumnado: ao longo da mañá, por niveis educativos
c. persoal de administración e servizos: a unha hora da mañá na que se atopen todos no centro
d. familias: entre as 8:30 e as 14:10 do día que corresponda

3B2. Mediación e equipo de mediación para a resolución de conflitos

    A mediación na resolución dos conflictos que poideran plantexarse está recollida no artigo 9 da orde do 18 de xullo
de 2007 como medida que puede plantexarse para a mellora da convivencia. No artigo 2 da orden recóllese que “para a
aplicación desta medida o centro deberá contar cun grupo de mediación, que poderá estar constituido por profesorado,
pola persoa responsable da orientación no centro, polos alumnos e alumnas e por pais ou nais. Ademáis poderán realizar
tamén tareas de mediación educadores sociais e demáis profesionais externos ao centro coa formación adecuada para
iso”. No IES Plurilingüe Elviña existe un Proxecto de Mediación Escolar que arrinca no ano académico 2005-2006. O
equipo de mediación está constituído polo alumnado mediador dos distintos niveis e tres membro do profesorado (agora
mesmo, a coordinadora da convivencia, a coordinadora do servizo de mediación e a dinamizadora da convivencia).
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Conta co asesoramento e formación dos servizos municipais a través de cursos de formación que se implanten cada
curso académico. 
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DIRECTRICES ORGÁNICAS DO EQUIPO DE MEDIACIÓN

Funcións

• Levar a cabo as mediacións para as que sexa solicitada a súa actuación.
• Colaborar co Observatorio da Convivencia do Centro no desenvolvemento das súas funcións.
• Elaborar materiais de difusión e información sobre o funcionamento do Equipo de Mediación.
• Promover a inserción da mediación nos documentos do Centro.
• Favorecer o proceso de mellora da formación do Equipo de mediación.
• Colaborar con tutores e Equipos Educativos a petición destes nos casos de grupos especialmente

conflitivos para establecer un Plan de actuación.
• Elaborar e desenvolver un plan de evaluación do funcionamento da mediación.
• Gardar confidencialidade das actuacións realizadas.

Implantación

• A dirección informará  do Programa aos distintos sectores  da Comunidade Educativa  solicitando
persoas voluntarias para realizar a función mediadora.

• Realizarase a fase de formación para aquelas persoas integrantes do Equipo que non conten cunha
formación previa.

• Unha vez formado o equipo de mediación, elaboraranse materiais informativos que se facilitarán aos
alumnos e pais.

• Informarase aos pais do sistema na primeira reunión informativa a comezos de cada curso escolar.
• Informarase sobre o funcionamento da mediación no Centro aos titores e aos profesores. 
• A Xefatura de Estudos velará porque os procesos de mediación poidan realizarse en condicións

adecuadas  de  espazo  e  tiempo,  así  como  de  proporcionar  os  recursos  necesarios  para  o
desenvolvemento das súas funcións.

Derivación ao
Equipo de Mediación

• Poderán derivarse situacións de conflitos de carácter leve o medio cando exista voluntariedade das
partes implicadas de participar no proceso.

• Poderán acodir a procesos de mediación todas as personas da Comunidade Educativa: alumnado,
profesorado, persoal non docente e familia do alumnado.

• A medida poderá aplicarse ante conflictos entre dúas partes, de forma sustitutoria a unha sanción e
como complementaria a ela así como para aqueles conflitos que requiran solucións de distinta índole
O equipo directivo e os titores propoñerán a medida.

• Tamén poderán solicitar a actuación por parte do Equipo as persoas implicadas nun conflito ou os
pais no caso estar afectados alumnos.

• A derivación ao Equipo de Mediación a realizará o Xefe de Estudos do IES unha vez comprobado qu
se cumplen os requisitos necesarios para levar a cabo o proceso.

• A derivación realizarase por escrito, cumprimentando o documento elaborado para dito fin.
• O equipo de mediación levará rexistro das actuaciónes realizadas e acordos das mesmas.

Coordinación

• O equipo de mediación reunirase dúas veces ao mes.
• Nestas  sesións  cambiaranse  puntos  de  vista  sobre  a  marcha  da  mediación  no  centro,  poderán

realizarse actividades de formación e en xeral  efectuarase un seguimento do desenvolvemento das
funcións do Equipo.

Plan de formación

• A formación considérase  un  instrumento  permanente  do Equipo de  Mediación,  que  contribúe  a
favorecer a súa cohesión e coordinación interna.

• Fomentarase a asistencia dalgún membro do Equipo ás distintas iniciativas de formación en relación
coa mediación e resolución de conflitos.

• Nas sesións de coordinación  efectuarase a comunicación do aprendido ao equipo.
• Adquirirase  bibliografía  sobre  o  tema  e  recabarase  información  desde  outras  fontes  que  será

analizada polos membros do Equipo.

Avaliación 
de funcionamiento

• Será efectuada polo Equipo de mediación. Será froito da propia reflexión e recollida de datos de
membros  da  Comunidade  educativa  (datos  de  expulsións  á  aula  de  convivencia  con  e  sen
amonestación, datos de Xefatura de estudos acerca de apercebementos, comparecencias, expulsións
cautelares, expedientes disciplinarios e propostas de cambio de centro, etc.).

• Os datos da evaluación serán remitidos á Comisión de Convivencia do centro, que os incluirá na súa
memoria anual.A avaliación contemplará ao menos os seguintes aspectos:

a. Grao de implantación da medida.
b. Desenvolvemento das súas distintas funcións.
c. Procesos de planificación empregados.
d. Apoios e dificultades encontradas.
e. Propostas de Mellora.

14



San José de Calasanz, 6

15008  A CORUÑA

 881 961 061  881 961 065

ies.elvina@edu.xunta.es

www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina

3B3. Xunta de delegados

     No Título V do Decreto 324/1996 establécese que todos os centros de ensino secundario deberán contar cunha Xunta
de delegados integrada polos representantes do alumnado dos distintos grupos e polos representantes do alumnado no
Consello escolar. A súa organización, características e normativas están descritas no mesmo Decreto. 
     A Xunta de delegados do IES Plurilingüe Elviña quedará constituída en cada curso académico dentro do mes de
outubro cando se produza a súa reunión constituínte por proposta da Dirección, unha vez que todos os grupos do centro,
transcurrido un tempo axeitado para unha toma de contacto entre o alumnado, escollan aos seus representantes. 
     Son funcións da Xunta de delegados, segundo o citado Decreto 324/1996, artigo 112:

a) Elevar ó equipo directivo propostas para a elaboración do Proxecto educativo do instituto por iniciativa propia
ou por petición daquel. 

b) Informar ós representantes dos alumnos e alumnas no Consello Escolar dos problemas de cada grupo ou curso.
c) Recibir información dos representantes dos alumnos e alumnas no Consello Escolar sobre os temas tratados

nel, e das confederacións, federacións estudiantís e organizacións xuvenís legalmente constituídas. 
d) Elaborar informes para o Consello Escolar por iniciativa propia ou por petición deste. 
e) Elaborar propostas de modificación do regulamento de réxime interior, dentro do ámbito da súa competencia. 
f) Informar ós alumnos e alumnas do centro das actividades da Xunta de delegados. 
g) Formular  propostas  ó  xefe  ou  xefa  de  estudios  para  a  elaboración  dos  horarios  e  ó  xefe  ou  xefa  do

departamento de actividades complementarias e extraescolares para a organización das mesmas. 
h) Debater os asuntos que vaia tratar o Consello escolar no ámbito da súa competencia e elevar propostas de

resolución aos seus representantes nel. 

3B3a. Procedemento de elección de delegados de curso

     A elección do/a delegado/a de cada grupo realizarase, tal e como se indicou, antes de que remate o mes de
outubro, durante as primeiras semanas lectivas. O profesorado titor dos grupos deixará pasar o tempo que se
estime conveniente para acadar un mellor coñecemento entre o alumnado integrante do grupo. O profesorado
titor será o encargado de elixir ao delegado nunha sesión titorial ou nunha hora de clase adicada a este labor. O
procedemento de elección será o seguinte:

• o  profesorado  titor  explicará  ao  alumnado  as  funcións  dos  delegados  de  grupo  e  da  Xunta  de
delegados.

• o  profesorado  titor  presidirá  a  elección,  na  que  solicitará  voluntarios/as  para  os  diversos  cargos
(delegado, subdelegado, dous vocais).

• presentados/as os/as voluntarios/as ao grupo procederase á elección.
• seleccionará un/ha alumno/a como secretario/a da elección (o primeiro da lista) e outro/a alumno/a

como vocal da elección (o último da lista). Estes garantirán a boa realización de todo o proceso de
elección.

• cada alumno/a da clase apuntará ata un máximo de dous nomes nunha folla de papel e depositará esta
folla na mesa do profesor cando sexa chamado, en rigurosa orde alfabética.

• o profesor, coma presidente, e o secretario da elección contabilizarán os votos coa axuda do vocal.
• os cargos repartiranse de acordo coa orde xurdida da elección:

- o/a máis votado/a será delegado/a
- o/a segundo/a máis votado/a será subdelegado/a
- o/a terceiro/a máis votado/a será o vocal 1
- o/a cuarto/a máis votado/a será o vocal 2

• no  caso  de  empate  para  o  posto  de  delegado,  realizarase  unha  segunda  votación  entre  os  dous
empatados. Nesta ocasión, cada alumno/a consignará un só nome na papeleta.

• no caso de empate entre os vocais elixirase aos dous máis novos.
• en calquera das votacións, serán nulos os votos que non cumpran as indicacións. 

3B3b. Funcións dos delegados de curso

     Os delegados de curso son unha figura de mediación contemplada pola lei. As súas funcións aparecen
descritas no Artigo 117 do Decreto 324/1996. Segundo esta norma legal, son as seguintes:
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a) Asistir ás reunións da Xunta de delegados e participar nas súas deliberacións. 
b) Expoñer ás autoridades académicas as suxestións e reclamacións do grupo ó que representan. 
c) Fomentar a convivencia entre os alumnos e alumnas do seu grupo. 
d) Colaborar cos profesores e profesoras e co equipo directivo do instituto para o seu bo funcionamento. 
e) Coidar da adecuada utilización do material e das instalacións do instituto. 

3B4. A páxina web do centro e a aula virtual

     O IES Plurilingüe Elviña conta cunha páxina web dentro do Proxecto Webcentros da Consellería de Educación e
Orientación Universitaria. Esta páxina constiúese coma un medio de promoción do labor docente realizado no noso
centro, ademais de coma unha ferramenta de traballo aberta a toda a comunidade educativa. 
     A administración da páxina estará a cargo dun membro do claustro elixido pola Dirección do instituto. Calquera
membro da comunidade educativa poderá solicitar na Secretaría unha chave de entrada para participar nas publicacións
da web no rol que lle corresponda (profesor, alumno, familia, administrador). As publicacións deberán ser informativas
evitando opinións persoais e polémicas. As entradas que se aparten desta natural función informadora serán eliminadas.
     A causa da lexislación sobre protección de datos, para a publicación de imaxes e vídeos de profesorado e alumnado
será necesaria unha autorización asinada por un adulto responsable (no caso do alumnado menor de 14 anos) ou do
propio/a alumno/a se supera esta idade. En todo caso, esta autorización será solicitada a todo o alumnado ao formalizar
a matrícula.
     As imaxes, vídeos e materiais suxeitos a protección de datos que figuran na páxina non poderán ser utilizados en
ningún outro ámbito ou para ningunha outra función. As persoas representadas nas imaxes e vídeos  que se colguen na
páxina web do IES Plurilingüe Elviña poderán solicitar na Secretaría do centro a súa retirada.
    Na páxina  web  existe  ademais  un  enlace  permanente  á  aula  virtual.  O profesorado  poderá  solicitar  á  persoa
administradora do servizo web una chave de entrada para a xestión dos seus cursos.
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3C. Organización interna

3C1. Avaliacións

     Faranse tres avaliacións ordinarias ao longo do curso, unha por cada trimestre, e dúas extraordinarias (en maio e en
setembro). As datas das avaliacións pasarán por claustro e Consello escolar nos primeiros días do curso. As datas da
avaliación  final  de  ESO  e  Bacharelato  quedarán  supeditadas  ao  calendario  de  fin  de  curso  que  determine  a
Administración educativa e quedarán aprobadas definitivamente no terceiro trimestre.

3C1a. Avaliacións ordinarias

     Serán tres. Os xefes de departamento, a través das súas programacións didácticas indicarán con claridade os
criterios e instrumentos de avaliación e os criterios de cualificación do alumnado. Estes criterios deberán ser
comunicados ao alumnado de cada grupo nos primeiros días e estar dispoñibles para a súa consulta en calquera
momento do curso.
     As cualificacións das materias sairán das sesións da Xunta de avaliación, que será reunida nas datas que
determine a Xefatura de estudos ao fin de cada trimestre.
     O alumnado terá dereito a reclamar a cualificación final de calquera materia nos termos que permite a lei:
no propio centro, presentando un formulario de solicitude ante a Secretaría do centro dirixida á Xefatura do
departamento que corresponda dentro do prazo de tres días laborais contados desde o mesmo día en que se
entregan os boletíns de cualificacións (incluído); ante a inspección educativa, presentando o formulario de
solicitude correspondente na Secretaría do centro.

3C1b. Avaliacións extraordinarias de materias pendentes

     Os departamentos aclararán nas súas  Programacións didácticas o procedemento para a  superación da
materia pendente naquel alumnado no que se dea o caso. No procedemento elixido deberán explicarse con
claridade os criterios e instrumentos de avaliación e os criterios de cualificación da materia pendente.
     Desde a Xefatura de estudos, proporanse datas para probas parciais de recuperación de pendentes a petición
dos departamentos. No mes de maio, desde a Xefatura de estudos poranse datas para exames extraordinarios de
todas as materias e para as sesións de avaliación de pendentes.
     No mes de xuño, a Xefatura de estudos deixará posto un calendario de exames de pendentes para o mes de
setembro,  do que se informará ao alumnado.
    Darase a máxima publicidade a todos os calendarios de probas extraordinarias, sexa a través de carteis no
centro e nas aulas ou mediante a súa publicación na páxina web do centro.

3C2. Boletíns de cualificacións

     O alumnado recibirá ao fin de cada trimestre un boletín de cualificacións co selo do centro, asinado polo profesorado
titor e impreso sobre papel timbrado. No boletín figurarán as cualificacións de cada materia e as observacións que o
profesorado titor desexe facer constar.
     O recipe dos boletíns deberá ser devolto ao profesorado titor asinado polo pai/nai/responsable legal do/a alumno/a no
prazo máis breve posible.
     Entregarase, ademais, no alumnado no que proceda, un boletín extraordinario coas cualificacións finais das materias
pendentes nos últimos días do mes de maio.
     A fin de curso, despois da avaliación ordinaria de xuño, o alumnado recibirá o boletín de calificacións e o consello
orientador asinado polo profesorado titor. Os termos deste consello orientador dependarán das decisións respecto do/a
alumno/a tomadas pola xunta de avaliación.
     Por acordo entre a Dirección do centro e o profesorado encargado da Biblioteca, o alumnado que teña libros en
préstamo bibliotecario pendentes de devolución, non recibirá o boletín de calificacións finais nin o consello orientador
ata que proceda á súa devolución.

3C3. Programacións didácticas

     Desde a Xefatura dos departamentos didácticos empregaranse as primeiras semanas de setembro para preparar a
Programación didáctica anual. As programacións serán o elemento básico para xustificar a avaliación e cualificación do
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alumnado, ademais exporán con claridade os obxectivos e contidos mínimos das materias nos diferentes niveis así como
as contribucións que o departamento fará aos diferentes plans e programas do centro. En concreto, as Programacións
didácticas deberán constar dos seguintes puntos:

a. Obxectivos xerais e obxectivos para as distintas materias e cursos.
b. Contribución do departamento á adquisición das competencias clave: perfil competencial das materias.
c.  Secuenciación  dos  contidos  por  materia  e  nivel,  relacionándoos  cos  estándares  de  aprendizaxe  e  coas
competencias clave.
d. Metodoloxía didáctica.
e.  Avaliación:  procedementos,   instrumentos  de  avaliación  e  cualificación,  criterios  de  avaliación  e
cualificación,  contidos  mínimos  esixibles,  criterios  para  avaliación  do  alumnado  con  materias  pendentes,
programas de reforzo e recuperación.
f. Medidas de atención á diversidade.
g. Materiais e recursos didácticos.
h. Contribucións ao Plan Lector de centro feitas desde o departamento.
i. Contribucións ao Plan de TICs do centro.
j. Contribución á Programación anual de actividades complementarias e extraescolares.
k. Autoavaliación da programación e do proceso de ensino-aprendizaxe.

     As Programacións didácticas serán remitidas á Xefatura de estudos antes do mes de outubro, quen as dirixirá, á súa
vez, á inspección educativa para a súa aprobación. 
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PARTE 4. Actividades complementarias e extraescolares

4A. Programación, control e organización de actividades

     A Vicedirección do instituto é o órgano responsable da coordinación, programación e organización das actividades
complementarias  e extraescolares  do centro.  Desde este órgano procurarase alentar  aos departamentos didácticos  a
plantexar actividades que redunden nunha mellora das competencias do alumnado.
     En xeral, ademais da existencia dunha xustificación didáctica para as diversas actividades propostas a partir dos
elementos do currículo ou dos contidos transversais, teranse en conta outros aspectos na súa programación: 

• oportunidade ou idoneidade para o alumnado seleccionado
• acomodo no horario lectivo co mínimo prexuízo na actividade docente
• existencia de profesorado capacitado para facerse cargo do alumnado que vai e que non vai a actividade
• reparto equitativo das actividades entre os diversos grupos do centro e entre os diversos departamentos

     A programación de actividades, pola cantidade de parámetros diferentes que implica, pode ser unha tarefa de grande
dificultade. Existe, por iso, a vontade de crear un protocolo de obrigado cumprimento a partir do cal os departamentos,
o profesorado e a directiva do centro, as familias, PAS e alumnado, coas achegas que se fagan nos diversos órganos
colexiados de goberno (CCP, claustro, Consello escolar) establezan as normas e directrices básicas para a solicitude, a
planificación, a organización e a realización das actividades anuais. Ata entón, atenderase as normas aquí expostas.

Profesorado acompañante
     Para todas as actividades propostas deberá haber profesorado acompañante:

• Nas actividades en horario lectivo dentro do centro, este profesorado será, por norma xeral, o que teña clase
cos rapaces na hora correspondente, ou, no seu defecto, o profesorado de garda.

• Nas actividades fóra do centro e dentro da localidade irá un profesor por cada 20 alumnos. Un só profesor
poderá facerse cargo dun número maior de alumnos se se estima suficiente.

• Nas actividades fóra do centro e fóra da localidade irá un profesor por cada 20 alumnos. 

Alumnado con sancións
     O alumnado que acumule apercibimentos ou comparecencias ou que teña incoado algún procedemento de corrección
de condutas por falta grave contra a convivencia poderá ser privado da participación en actividades complementarias e
extraescolares como medida correctora suplementaria imposta pola Dirección ou a Xefatura de estudos.

4B. Autorizacións paternas

     As actividades complementarias e extraescolares non son obrigatorias.  No caso de actividades fóra do centro,
ademais, precisan da autorización dun responsable legal do/a alumno/a. Esta autorización solicitarase ao formalizar á
matrícula con carácter xenérico para a maior parte das actividades previstas na Programación anual. Esta autorización
xenérica  será  suficiente  para  as  actividades  que  se  desenvolvan  dentro  da  cidade,  non  obstante  isto,  solicitarase
autorización puntual para a participación en actividades en tres supostos:

a. actividades fóra do centro que teñan custo económico para as familias: a autorización informará da parte da
actividade que debe pagarse polas familias e do período de pago.
b. actividades que supoñan saír fóra do centro máis aló do horario lectivo.
c. actividades que supoñan saír fóra da localidade do centro.

4C. Actividades con custo económico

     Como norma xeral,  as actividades complementarias que se realicen no recinto escolar nunca conlevarán custo
económico para o alumnado ou as familias. As actividades que poden conlevar algún tipo de gasto para as familias
serán as seguintes:

• actividades extraescolares (fóra de horario lectivo) que se realicen dentro do recinto escolar.
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• actividades complementarias e extraescolares dentro do termo municipal da Coruña. Nestes casos, o centro
farase cargo de todos os gastos de desplazamento do alumnado, que só pagará o prezo da actividade (tíquet de
entrada, monitores, aluguer de materiais necesarios...).

• actividades complementarias e extraescolares fóra do término municipal da Coruña. Nestes casos, o alumnado
e as familias  faranse cargo de todos os gastos da viaxe,  incluído o transporte,  salvo no caso de existiren
subvencións dalgún tipo ou contribucións do presuposto dos departamentos didácticos organizadores.

Recaudación de cartos
     Os cartos serán recaudados indistintamente polo profesorado responsable da actividade ou a través da Secretaría e a
Vicedirección do instituto.

Devolución de cartos
     De darse o caso de que un alumno se dea de baixa dunha actividade que xa pagara, devolveránselle os cartos
entregados,  asinando  o  receptor  un  documento  que  certifique  a  devolución  do  diñeiro.  A devolución  dos  cartos
entregados das actividades será a norma xeral, agás nos seguintes casos:

• viaxes de varios días nas que os hoteis, a través das axencias de viaxes contratadoras, impoñan sancións por
cancelacións de última hora. Nestes casos, os gastos correspondentes á cancelación non serán devoltos.

• viaxes longas sufragadas a través de rifas solicitadas e respaldadas polo selo do centro ou a través de medios
análogos.  Enténdese  que  os  cartos  recaudados  a  través  destes  medios  non son  aportación económica  das
familias. O diñeiro así recaudado que non se devolva invertirase no conxunto da viaxe e se repartirá entre o
alumnado que participe na actividade.
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PARTE 5. Dereitos e deberes do alumnado

     Os dereitos e deberes do alumnado veñen establecidos e descritos no Real Decreto 732/1995. Este decreto nacional
garante legalmente a extensión do dereito dos alumnos e establece os principios xerais da convivencia no ámbito do
centro escolar.

5A. Dereitos do alumnado

     De xeito resumido, e traducidos ao galego, poden extraerse os seguintes dereitos dos estudantes do Título II do
referido Real Decreto 732/1995:

1. Os alumnos teñen dereito a recibir unha formación que asegure o pleno desenvolvemento da súa personalidade
[Artículo 11.1].

2. No marco do Título V da LOXSE, sobre compensación de desigualdades na educación, tódolos alumnos teñen
dereito  ás  mesmas  oportunidades  de  acceso  ós  distintos  niveis  educativos  da  ensinanza.  En  niveis  non
obrigatorios non haberá máis limitacións que as derivadas do seu aproveitamento ou das súas aptitudes para o
estudo [Artículo 12.1].

3. Os alumnos terán dereito a que o seu rendemento sexa avaliado con plena obxectividade [Artículo 13.1], e
poderán reclamar os resultados académicos, segundo a lexislación vixente [Artículo 13.4].

4. Todos  os  alumnos  terán  dereito  a  recibir  orientación  escolar  e  profesional  para  conseguir  o  máximo
desenvolvemento persoal, segundo as súas capacidades, aspiracións ou intereses [Artículo 14.1].

5. Todos os alumnos terán dereito a que a súa actividade académica se desenvolva nas debidas condicións de
seguridade e hixiene [Artículo 15.1].

6. Os alumnos terán dereito a que se respecte a súa liberdade de conciencia, conviccións relixiosas, morais ou
ideolóxicas, así como a súa intimidade no que respecta a tales crenzas ou conviccións [Artículo 16.1].

7. Os alumnos terán dereito a que se respecte a súa integridade física e moral e a súa dignidade persoal, non
pudendo ser obxecto, en ningún caso, de tratos vexatorios ou degradantes [Artículo 17].

8. Os centros de ensino estarán obrigados a gardar reserva sobre toda a información da que dispoñan sobre as
circunstancias persoais e familiares do alumnado [coas excepcións que as propias leis permiten] [Artículo 18]. 

9. Os alumnos terán dereito a participar no funcionamento e na vida dos Centros, na actividade escolar e na
xestión dos mesmos [Artículo 19.1].

10. Os alumnos terán dereito a elixir, mediante sufraxio directo e segredo, aos seus representantes no Consello
escolar  e  aos  delegados  de  grupo  nos  termos  establecidos  nos  correspondentes  regulamentos  orgánicos
[Artículo  20].  As  atribucións  das  Xuntas  de  delegados  serán  as  que  lles  asignen  os  correspondentes
regulamentos  orgánicos  [Artículo  21].  Os  alumnos  non  poderán  ser  sancionados  polo  exercicio  das  súas
funcións coma portavoces dos alumnos, nos termos da normativa vixente [Artículo 22].

11. Os alumnos  terán  dereito  a  asociarse  creando asociacións,  federacións e  confederacións de  alumnos,  que
poderán receber axudas nas condicións previstas pola lei [Artículo 23]. Os alumnos terán dereito a asociarse
unha vez rematada a súa relación co centro en entidades que reúnan aos antigos alumnos e colaborar a través
delas no desenvolvemento das actividades do centro [Artículo 24].

12. Os alumnos terán dereito a ser informados polas Xuntas de delegados e polos representantes das asociacións de
alumnos  tanto  das  cuestións  propias  do  seu  centro  coma das  que  afecten  a  outros  centros  e  ao  sistema
educativo en xeral [Artículo 25].

13. Os  alumnos  terán  dereito  á  liberdade  expresión,  sen  prexuízo  dos  dereitos  dos  membros  da  comunidade
educativa  e  o  respecto  que  merecen  as  institucións,  de  acordo  cos  principios  e  dereitos  constitucionais
[Artículo 26].

14. Os alumnos terán dereito a manifestar a súa discrepancia coas decisións que lles afecten. As discrepancias
colectivas serán canalizadas a través dos representantes dos alumnos nas formas establecidas na normativa
vixente [Artículo 27].

15. Os alumnos terán dereito a reunirse nos centros docentes para as actividades de carácter escolar ou extraescolar
que formen parte do Proxecto educativo de centro, así como para aquelas outras ás que poida atribuírse unha
finalidade educativa ou formativa [Artículo 28].

16. Os alumnos terán dereito a utilizar as instalacións dos centros coas limitacións derivadas da programación das
actividades escolares e extraescolares e coas precaucións necesarias en relación á seguridade das persoas, á
adecuada conservación dos recursos e correcto destino dos mesmos [Artículo 29].

17. Os alumnos poderán actuar como voluntarios nas actividades dos Centros [Artículo 30].
18. Os alumnos terán dereito a percibir as axudas precisas para compensar posibles carencias de tipo familiar,

económico e sociocultural, de maneira que se promova o seu dereito de acceso aos diferentes niveis educativos
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[Artículo 31.1]. Nas condicións que se establezan, os alumnos que padezan infortunio familiar terán dereito á
protección social oportuna para que aquel non determine a imposibilidade de continuar e finalizar os estudos
que se atope cursando [Artículo 32.1].

5B. Deberes do alumnado

     Están determinados legal e regulamentariamente como principais deberes dos alumnos o estudio, o respecto os
dereitos e liberdades dos demais membros da comunidade educativa, o coidado das instalacións e medios educativos e a
participación nas actividades e funcionamento do Centro. Específicamente, son deberes do alumnado os recollidos no
Título III do referido Real Decreto 732/1995:

1. O estudo é o deber básico dos alumnos e concrétase nas seguintes obrigas [Artículo 35].
2. Asistir  a  clase con puntualidade e participar  nas  actividades orientadas ao desenvolvemento dos plans de

estudo.
3. Cumplir e respectar os horarios aprobados para o desenvolvemento das actividades do centro.
4. Seguir  as  orientacións  do  profesorado  respecto  da  súa  aprendizaxe  e  mostrarlle  o  debido  respecto  e

consideración.
5. Respectar o exercicio do dereito ao estudo dos seus compañeiros.
6. Os  alumnos  deben  respectar  a  liberdade  de  conciencia  e  as  conviccións  relixiosas  e  morais,  así  como a

dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da comunidade educativa [Artículo 36].
7. Constitúe un deber de todos os alumnos a non discriminación de ningún membro da comunidade educativa por

razón de nacemento, raza, sexo ou por calquera outra circunstancia persoal ou social [Artículo 37].
8. Os alumnos deben respectar o Proxecto educativo e o carácter propio do centro [Artículo 38]. 
9. Os alumnos deben coidar e utilizar correctamente os bens móbles e as instalacións do centro e respectar as

posesións dos demais membros da comunidade educativa [Artículo 39].
10. Os alumnos teñen o deber de participar na vida e funcionamento do centro [Artículo 40].

22



San José de Calasanz, 6

15008  A CORUÑA

 881 961 061  881 961 065

ies.elvina@edu.xunta.es

www.edu.xunta.gal/centros/ieselvina

PARTE 6. Normas de convivencia

6A. Respecto do alumnado

6A1. Normas xerais de comportamento nas aulas e no centro

     O alumnado do IES Plurilingüe Elviña respectará as seguintes normas básicas de convivencia:

• Está totalmente prohibido consumir e portar tabaco ou calquera tipo de substancia ilegal en todo o recinto do
centro.

• Está totalmente prohibida a venda e o consumo de alcohol dentro do recinto do centro.
• Está totalmente prohibido portar armas ou obxectos perigosos dentro do recinto escolar.
• Debe haber puntualidade en todas as clases.
• Entre clase e clase non se pode saír da aula, unicamente, en caso necesario e con permiso do profesor, ao

servizo sanitario máis próximo.
• Nos intercambios de clase que precisen un desprazamento á aula materia, este realizarase sen perda de tempo e

polo traxecto máis curto posible do recinto escolar.
• Actitude na clase: non se pode interromper o desenvolvemento da clase e, para facer preguntas relativas á

clase, débese levantar a man.
• Débese permanecer sentado en posición correcta e en disposición de traballo.
• Non se  debe  permanecer  en  clase  con  gorros,  viseiras,  capuchas  ou,  en  xeral,  prendas  que  dificulten  o

recoñecemento do alumnado.
• Non se permitirá a asistencia con prendas de vestir que atenten contra o mínimo decoro esixible (en todo caso,

a determinación do grao de decoro esixible non poderá ser cuestión da decisión persoal dun só docente).
• Non se permite comer na aula nin mascar chicles. Poderase levar a aula botellíns de auga.
• O alumnado debe obedecer as indicacións de calquera membro do profesorado dentro da aula e nos pasillos.
• O alumnado dirixirase coa educación debida a calquera membro do persoal do centro.
• É responsabilidade do alumno traer e coidar o seu material escolar e respectar o material do centro.
• O alumnado deberá vir a clase provisto soamente do material didáctico correspondente.
• Como norma xeral, non se permite o uso de teléfonos móbiles dentro do recinto escolar [ver punto 6A3g].
• Os alumnos da ESO non poderán saír sen a compaña dun adulto do recinto escolar do IES Plurilingüe Elviña

no horario lectivo, agás nos casos indicados no epígrafe de asistencia a clase

6A2. Danos  a material do centro

     Tanto a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa coma o Decreto 8/2015,
do 8 de xaneiro establecen que os danos ao material do centro non achacables a un uso normal poderán ser reclamados
ás  familias  ou  responsables  legais  do  alumnado  como  parte  da  corrección  dunha  conduta  non  axeitada  para  a
convivencia.
     En  calquera  caso,  o  alumnado  que,  individual  ou  colectivamente,  cause  danos  de  maneira  intencionada  nas
instalacións do instituto ou no seu material (mobiliario ou técnico) estará obrigado a reparar o dano causado ou de
facerse cargo do custo económico da reparación (na súa persoa ou na dos seus responsables legais). No caso de que a
persoa causante dos danos non aparecese e existise evidencia dunha ocultación deliberada do seu nome, podería esixirse
a responsabilidade colectiva de toda a clase na reparación.

6A3. Asistencia a clase e puntualidade

6A3a. Saída do centro

Alumnado de ensino non obrigatorio

Tempos de lecer
     Ningún alumno menor de idade poderá abandonar o recinto do centro en horario lectivo sen a
compaña dun adulto. Nos recreos,  o alumnado permanecerá nas dependencias do centro (patio de
lecer, cafetería, planta soto) ou no porche exterior do edificio sen abandonar en ningún caso o recinto
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pechado do aparcadoiro. Excepcións:

a)  O alumnado de  2º  de Bacharelato  poderá  saír  do  centro  nos recreos  se  entrega  unha
autorización firmada polos seus pais consonte ao formulario modelo [vid. Anexos].
b) O alumnado de calquera outro grupo maior de idade poderá abandonar o centro.

Primeiras e últimas horas
     Cando algún profesor dos cursos de ensino non obrigatorio falte a clase e a súa falta coincida
cunha primeira ou última hora, o alumnado que non sexa maior de idade deberá estar no centro co
profesor de garda, quen será encargado de pasar lista e tomar nota de todos os ausentes. O profesorado
titor pasará esas faltas como non xustificadas ata posterior xustificación formal de acordo cos criterios
habituais.

Alumnos de ensino obrigatorio

     Ningún alumno menor de idade poderá abandonar o recinto do centro en horario lectivo sen a
compaña  dun  adulto.  Nos  recreos,  o  alumnado  de  ESO  permanecerá  dentro  do  edificio,  nas
dependencias  habilitadas  para  o tempo de  lecer  (cafetería,  planta  soto,  planta  baixa)  ou  no  patio
interior.

6A3b. Control de asistencia e abandono do centro

    O profesorado de aula será o encargado de poñer as faltas do alumnado que correspondan á súa materia a
través do XADE. O profesorado titor comprobará periodicamente as faltas e iniciará, se procede, os protocolos
de absentismo que correspondan, informando á Xefatura de estudos e seguindo o procedemento oficial de
educonvives. As faltas remítense aos pais a través da aplicación Abalar móbil. Os pais que así o soliciten ao
formalizar a matrícula recibirán as faltas por correo ordinario.
      O abandono irregular do centro polo alumnado menor de idade será sancionado coma unha falta grave
contra  a  convivencia.  Todo  o  alumnado  menor  de  idade  que  desexe  abandonar  o  centro  por  unha causa
xustificada deberá facelo na compaña dun adulto responsable co permiso da súa familia. O alumnado que o
precise poderá chamar polo teléfono da conserxería á súa casa para que veñan a recollelo.

6A3c. Xustificación das faltas de asistencia

     O profesorado titor computa as faltas de asistencia e as xustifica segundo os criterios acordados dentro desta
normativa de centro. Para xustificar unha falta, o alumnado ou os seus responsables legais deberá entregar os
documentos que xustifican a ausencia no día en que se reincorpore ao labor académico. O prazo máximo para
presentar a documentación xustificativa será de tres días lectivos a partir da falta. O profesorado titor fará
constar a xustificación da ausencia no XADE.
     O profesorado titor será quen, en última instancia, determine se unha falta merece constar coma xustificada
ou non, unha vez recibido o xustificante. En xeral, só se aceptarán os xustificantes que conten co visto e prace
dos pais/nais/representantes legais do/a alumno/a e que presenten garantías legais suficientes para ser atendidos
como xustificación formal da obriga de asistir a clase. 
    Aínda que o titor é quen determinará en cada caso a validez dos xustificantes presentados, para o caso de
enfermidades longas ou de faltas de asistencia reiteradas por enfermidade ou outras causas, non bastará cunha
mera xustificación verbal dos responsables legais do alumnado.
      Nas ausencias do centro puntuais (unha hora ou dúas nun día por algunha causa persoal non precisada), o
alumnado maior de 14 anos poderá xustificar a súa ausencia ante o titor cun formulario de ausencia [vid.
Anexos] asinado polos pais ata en tres ocasións ao longo do curso.
     Cando unha falta debidamente xustificada coincida cunha data de exame, o alumnado terá dereito a facer
ese exame nunha data diferente.

6A3d. Folgas de estudantes

     O alumnado de 3º e 4º de ESO e de 1º e 2º de Bacharelato poderá exercer o seu dereito ás  folgas
oficialmente declaradas e aprobadas polas asociacións de estudantes. O alumnado de 1º e 2º de ESO non ten
dereito á folga. 
     O alumnado que secunde a folga deberá entregar asinado polos seus pais (ou por el mesmo, no caso de ser
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maior de idade) o formulario de ausencia por folga que estará á súa disposición na conserxería do centro. Este
documento seralle entregado ao profesorado titor nun prazo máximo dun día lectivo a patir da folga.
     O alumnado que non secunde a folga terá clase normal e, de non asistir, computará con faltas de asistencia
non xustificadas nas horas de ausencia.
     En xeral, os exames en día de folga respectaranse. Secundar a folga non constituirá causa suficiente para a
repetición dun exame.

6A3e. Ausencia dun profesor
 
     Cando falte algún profesor/a, o alumnado permanecerá nas súas aulas agardando ao profesorado de garda,
quen  se  quedará  con  eles,  anotando  as  ausencias  de  alumnos  e  comunicándoas  ao  profesorado  titor
correspondente ou á xefatura de estudos.

6A3f. Casos de absentismo escolar: protocolos de absentismo

     O alumnado menor de 16 anos con faltas de asistencia reiteradas e non xustificadas será obxecto da
incoación dun protocolo de absentismo. Este protocolo abrirase cando as faltas de asistencia do/a alumno/a
alcance o 10% do horario lectivo mensual (ausencia non xustificada en 13 períodos lectivos dun mes).  O
profesorado titor será o encargado de iniciar os procesos correspondentes, en colaboración coa Xefatura de
estudos, e seguindo os formularios normalizados que, ao efecto, se inclúen nos anexos do protocolo oficial de
absentismo do portal da Xunta de Galicia educonvives. [vid. Anexos]

6A3g. Uso de teléfonos móbiles

     Como queda indicado nas normas xerais de conduta, o uso de teléfonos móbiles non está permitido dentro
do  recinto  escolar.  Extraordinariamente,  só  naquelas  aulas  onde  o  profesorado  o  inclúa  como  parte  da
metodoloxía da súa materia, poderá permitirse o seu uso.
      O profesorado do centro, na súa función docente ou durante as gardas, poderá apercibir por falta leve ao
alumnado que contraveña esta norma e requisar temporalmente o aparato. Neste último caso, o teléfono móbil
quedará custodiado en dirección (xefatura de estudos) ata a última hora de clase, cando lle será devolto ao
alumnado infractor. No caso do incumprimento reiterado desta norma por parte dun/ha mesmo/a alumno/a,
aplicaráselle unha comparecencia por falta grave.

6A4. Corrección de condutas contrarias á convivencia

6A4a. Tipos de condutas contrarias á convivencia

Condutas contrarias a convivencia de carácter leve

   Segundo o artigo 42 do Decreto 8/2015 de convivencia e participación son condutas leves contrarias á
convivencia as que se enumeran a continuación (coas referencias ao devandito Decreto):

a) As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa na alínea a), os actos de discriminación da
alínea b), os actos de indisciplina da alínea c), os danos da alínea g) os actos inxustificados da alínea
h) e as actuacións prexudiciais descritas na alínea i) do artigo 15 da Lei 4/2011 que non alcancen a
gravidade requerida no dito precepto.

b) Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas normas do centro que
sexa  perigoso  para  a  saúde  ou  integridade  persoal  do  alumnado  ou  dos  demais  membros  da
comunidade  educativa,  ou  que  perturbe  o  normal  desenvolvemento  das  actividades  docentes,
complementarias  ou  extraescolares,  cando  non  constitúa  conduta  gravemente  prexudicial  para  a
convivencia de acordo coa alínea j) do artigo 15 da Lei 4/2011.

c)  A falta  de  asistencia  inxustificada  á  clase  e  as  faltas  reiteradas  de  puntualidade,  nos  termos
establecidos polas normas de convivencia de cada centro.

d) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento precisos para participar activamente
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no desenvolvemento das clases.

e)  As  demais  condutas  que  se  tipifiquen  como tales  nas  normas  de  convivencia  de  cada  centro
docente.

NOTA: as aliñas citadas na listaxe refírense ao artigo 38 do mesmo Decreto, onde se reflicten as
condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, que se copian aquí no punto seguinte.

Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro

     Segundo o artigo 38 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de
xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar son condutas
gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes as que se enumeran a continuación:

a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as coaccións contra
os demais membros da comunidade educativa.

b)  Os  actos  de  discriminación  grave  contra  membros  da  comunidade  educativa  por  razón  de
nacemento,  raza,  sexo,  orientación  e  identidade  sexual,  capacidade  económica,  nivel  social,
conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera
outra condición ou circunstancia persoal ou social.

c)  Os  actos  individuais  ou  colectivos  de  desafío  á  autoridade  do  profesorado  e  ao  persoal  de
administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave.

d) A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que atenten
contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe dos
demais membros da comunidade educativa.

e) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da Lei 4/2011.

f)  A  suplantación  de  personalidade  en  actos  da  vida  docente  e  a  falsificación,  alteración  ou
substracción de documentos académicos.

g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións e aos
materiais dos centros docentes, incluídos os equipamentos informáticos e o software, ou aos bens
doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción.

h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades do
centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar.

i)  As  actuacións  gravemente  prexudiciais  para  a  saúde  e  integridade  persoal  dos  membros  da
comunidade educativa do centro ou a incitación a elas.

j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou integridade
persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, reputarase indisciplina grave a
resistencia ou negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto terceiro do artigo 11 da Lei
4/2011 cando é requirido para iso polo profesorado.

k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia.

l) O incumprimento das sancións impostas.

6A4b. Procedementos de corrección de condutas prexudiciais para a convivencia

Apercibimentos e comparecencia
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    Levantarase acta das faltas de conduta dos alumnos cos formularios oficiais de  apercibimento
(faltas  leves  de  conduta)  e  de  comparecencia (faltas  graves  de  conduta)  [vid.  Anexos].  Dos
formularios  de  apercibimento  faranse  tres  copias  (unha quedará  na  aula  de  convivencia  para  ser
rexistrada, outra entregarase ao profesor titor do alumno amonestado, outra para a xefatura de estudos
e  o  orixinal  para  a  alumnado  infractor,  que  deberá  devolvelo  asinado  polo  pai/nai/titor/a  ao
profesorado titor no prazo de tres días). 
     A Xefatura de estudios levará diariamente o cómputo de apercibimentos e/ou comparecencias do
alumnado e tomará as decisións oportunas respecto ás posibles sancións.

Acumulación de apercibimentos e condutas graves
   A acumulación de 3 apercibimentos por faltas de conduta leve contrarias á convivencia
suporá unha comparecencia posta pola Xefatura de estudios. A comparecencia implicará a
citación formal do/a alumno/a coa presenza dos pais ou titores legais ante a Xefatura de
estudios para a comunicación da sanción correspondente. Na acta da comparecencia, asinada
polos comparecentes, sinalaranse as medidas correctoras que se lle aplican ao alumno (puntos
g/h do Decreto 8/2015).
     Unha  única  conduta  pode  supoñer  unha  comparecencia  directa  se  é  considerada
gravemente prexudicial para a convivencia.

Procedemento xeral por acumulación de apercibimentos
    Como norma xeral, aplicaranse estes criterios para a acumulación de faltas de conduta:

• a primeira comparecencia suporá 3 días na aula de convivencia.
• a  segunda  comparecencia  tanto  por  reiteración  de  condutas  leves  contrarias  á

convivencia (3 apercibimentos) como por conduta grave directa suporá 3 días de
suspensión do dereito a asistencia ás clases (medida aplicada pola Dirección).

• a  terceira  comparecencia  e  seguintes  tanto  por  reiteración  de  conductas  leves
contrarias á convivencia (3 apercibimentos) como por conduta grave directa suporá
a  incoación  dun  procedemento  corrector  por  parte  dun/ha  profesor/a  instrutor/a.
Dependendo  da  gravidade  da  conduta,  o  director  do  centro  determinará  se  o
procedemento corrector máis conveniente é conciliado ou común.

• unha  vez  incoado  o  procedemento,  seguiranse  os  procesos  e  formularios
normalizados que, ao efecto, se determinan na plataforma educonvives da Xunta de
Galicia [vid. Anexos]. 

    Dentro do procedemento de corrección de condutas, o instrutor proporá unha sanción para
o alumno entre as propostas por falta grave nos puntos  a, b, c, d, e, f do Decreto 8/2015.
Como norma xeral, a terceira acumulación de sancións leves conlevará unha privación de
asistencia á clase de entre 15 e 30 días.

6A5. Notificacións

     Calquera  medida correctora,  ou as  faltas  de  asistencia  non xustificadas,  serán notificadas aos pais  polo titor
correspondente ou pola Xefatura de estudos. Unha copia de todas as notificacións quedarán en posesión do profesor
titor (Decreto 324/1996 no seu Título III, capitulo 1, artigo 57, r, s).
     As faltas de asistencia comunicaranse diariamente a través da aplicación Abalar móbil. O profesorado titor farase
cargo de comunicar as faltas de asistencia por escrito aos pais/nais/responsables legais que así o soliciten a principio de
curso. 
   Os  apercibimentos  escritos  que  poden  facer  os  profesores  como medidas  correctoras  de  condutas  contrarias  á
convivencia,  serán comunicadas aos pais polo profesorado titor o máis rapidamente posible.  A xefatura de estudos
comunicará aos pais a comisión de faltas graves (comparecencia). 
     De acordo coa normativa administrativa, as sancións propostas polo instrutor dun procedemento de corrección de
condutas  e  impostas  pola  dirección  do centro  deberán  serlle  comunicadas  ao  pai/nai/titor/a  legal  do  alumnado.  A
comunicación  poderá  ser  persoal  (o  procedemento  habitual)  ou  mediante  carta  certificada  no  enderezo  familiar
declarado nos datos de matrícula (casos de incomparecencia do/a responsable). A non resposta non será causa para non
aplicar as medidas correctoras. 
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6A6. Aula de convivencia

     A Aula  de  Convivencia  é  un  espazo  que  trata  de  facilitar  a  reflexión  do  alumnado  que  impide  o  normal
desenvolvemento do grupo clase. A súa utilización supón encher de contido pedagóxico e sistematizar o tratamento dos
alumnos e alumnas que son “expulsados” da aula, facilitando nela a reflexión sobre a súa conduta.
     Por outra parte, o alumnado que, polas repetidas condutas contrarias ás normas, fora obxecto de privación do seu
dereito de asistencia por períodos, horas ou días, pode ser atendido nesta aula no lugar de cumprir a sanción no seu
domicilio, segundo decisión da dirección do centro, combinando traballos curriculares e de modificación de conduta.

6A6a. Obxectivos da aula de convivencia

• Aproveitar o espazo para aprender a resolver os conflitos de xeito pacífico, reflexivo, dialogado na
procura do cambio de actitudes.

• Atender ao alumnado que por problemas de conduta non pode permanecer na súa aula de referencia.
• Derivar os casos atendidos a outras instancias do Centro.
• Medir a conflitividade no Centro, xa que por ela pasan todos os conflitos e pódense valorar non só

cualitativa senón tamén cuantitativamente.

6A6b. Funcionamento

     A Aula de Convivencia estará atendida en horario lectivo polo profesorado que elixiu de maneira voluntaria
realizar esta función nas súas horas de garda. Co alumnado que  impida o desenvolvemento normal da clase,
logo de pór en práctica outras medidas e estratexias sen acadar resultados, o profesor pode decidir envialo a
Aula  de  Convivencia.  O  alumnado  enviado  á  aula  de  convivencia  irá  sempre  con  apercibimento  do/a
profesor/a.

     O alumnado sancionado terá que acudir con apercibimento e o material didáctico da materia que estaba a
realizar nese momento.  O protocolo a seguir será o seguinte:

• O  profesorado  que  bota  fóra  da  súa  aula  a  un/unha  alumno/a,  ten  que  cubrir  o  impreso  de
“Apercibimento” ou “Comparecencia”,  segundo a gravidade da falta,  e  darlle  traballo para que o
realice na Aula de convivencia.

• O/a alumno/a amósalle o impreso do “Apercibimento” ao profesor/a que nese momento atende a Aula
de Convivencia.

• O profesor/a responsable da “Aula”, manda ao/á alumno/a as fotocopias necesarias do documento de
amonestación.

6A6c. Alumnado que perde o dereito de asistencia á clase

     O alumnado que cometa algunha conduta grave contraria ás normas de convivencia pode ser sancionado
coa obriga de acudir á aula de convivencia con traballo durante as xornadas lectivas que determine a dirección
ou a xefatura de estudos. Tamén poderá ser obxecto desta medida correctora o alumnado que, por acumulación
de faltas leves de conduta ou despois da instrución dun expediente, sexa correxido con perda de dereito de
asistencia a clase en determinadas horas, materias ou días. Esta corrección de conduta poderá ser adoptada por
resolución da dirección ou á proposta do profesorado instutor do procedemento de corrección de condutas,
segundo proceda.

6A6d. Coordinación

     A aula de convivencia contará cunha persoa coordinadora, con asignación de horas dentro do seu horario
laboral para tal fin. Procurarase unha cordinación constante mediante:

• Reunións  formais  o  informais  de  carácter  continuo entre  a  xefatura  de  estudios,  orientación  e  o
coordinador/a da Aula.

• Reunións  do coordinador/a cos Titores/as dos grupos.
• Reunións entre o profesorado que atende a Aula, sempre que sea necesario.
• Informes ás familias dos alumnos que asistiran á Aula de Convivencia.
• Informe os titores do alumnado que asistirán a Aula de Convivencia.
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• Informe trimestral xeral ao Observatorio de Convivencia de Centro e á CCP.

6A6e. Responsabilidades

Coordinador/a da Aula:

• Promover a formación do profesorado dda Aula de Convivencia sobre a temática de resolución de
conflitos.

• Informar sobre o funcionamento da Aula de Convivencia.
• Redactar os informes trimestrais de información á comunidade educativa, xestionados dende a Base

de Datos da Aula de Convivencia. 
• Facer o seguimento, xunto coa xefatura de estudios e orientación do alumnado que pasa pola Aula de

Convivencia.
• Convocar cantas reunión se precisen para a correcta coordinación do profesorado que atende a Aula.
• Velar polo arquivo de datos e do correcto uso.
• Proporcionar materiais para a formación do profesorado da Aula de Convivencia sobre estratexias de

resolución de conflictos.

Profesorado da Aula de Convivencia:

• Arquivar correctamente ó alumnado na Base de Datos da Aula de Convivencia.
• Axudar a reflexionar ao alumnado que acode a este servizo, impulsándoo á redacción de compromisos

de mellora.

Profesorado  titor:

• O profesorado titor, visto os informes individualizados dos alumnos/as, poderá intervir sobre o caso:
• Falando individualmente co alumno/a.
• Propoñendo unha entrevista titor/a-familia.
• Derivándoo ao departamento de orientación.
• Traballando o tema na reunión semanal de titoría cos alumnos/as.

Xefatura de estudios:

• Colaborar co coordinador/a da aula no seguimento do alumnado que acode a Aula de Convivencia.
• Informar ó profesorado das expulsións á Aula de Convivencia.
• Revisar as sancións que son obxecto de atenuación ou incremento, froito do cumprimento ou non dos

contratos establecidos co alumnado.

Profesor que expulsa:

• Cubrir o parte de conduta, especificando o motivo e a súa gravidade
• Informar ao titor/a correspondente.
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6B. Respecto do profesorado

6B1. Normas xerais

     O profesorado, sobreentendida a docencia, desenvolverá as funcións que lle correspondan en función dos diversos
cargos que poida desempeñar dentro do centro (xefe de departamento, coordinador de biblioteca, responsable de TICs,
coordinador de actividades, etc.). No desenvolvemento da súa labor atenderá as obrigas e funcións que se estipulen nas
normativas legais vixentes sobre réxime orgánico de centros.

6B2. Gardas: de centro, de lecer, de convivencia, de biblioteca, de transporte

     No horario do profesorado aparecerán indicadas as gardas que lle correspondan e que poderán ser de varios tipos,
cada unha cunhas implicacións diferentes:

a) gardas  de  centro:  coas  que  se  cubrirá  as  ausencias  do  resto  do  profesorado  nas  horas  de  docencia.  O
procedemento para a súa correcta realización desenvólvese no punto 6B3.

b) gardas de lecer ou de patio: se exercen no patio exterior durante os dous tempos de lecer. Teñen valor de
media  hora  lectiva  dentro  do  horario  do  profesorado.  Sempre  haberá  un  mínimo  de  dous  membros  do
profesorado de garda durante os recreos.  O procedemento para a súa correcta realización desenvólvese no
punto 6B3.

c) gardas de biblioteca: só as desenvolverá o coordinador do Plan B durante os dous tempos de lecer. Teñen un
valor de media hora lectiva.

d) gardas de convivencia: fanse na aula de convivencia da planta baixa. O procedemento para a súa realización
desenvólvese no punto 6B3.

e) gardas de transporte: son gardas de vixilancia destinadas a controlar que a entrada e saída do alumnado que
utiliza o transporte sexa realizada sen incidencias. Teñen unha duración dun cuarto de hora antes e despois do
horario lectivo e contan coma media hora lectiva.  Desenvólvense no aparcadoiro frontal,  onde aparcan os
autobuses.

6B3. Procedemento para a realización das gardas

Profesorado que falte

• Comunicará  con  antelación  as  faltas  de  asistencia  previstas  comunicándoas  á  Xefatura  de  estudos,  quen
apuntará as ausencias previstas no Libro de gardas que estará en lugar visible da sala de profesores.

• No caso de ausencias imprevistas, o profesorado ausente comunicará telefonicamente, de ser posible, as horas
das faltas para que o profesorado de garda as anote previamente no Libro de faltas unha vez que llo indique
quen recolla o recado.

• A Xefatura de estudos anotará tamén previamente no Libro de faltas as faltas dos que estean de baixa ou teñan
permisos concedidos.

• O profesorado que teña prevista a súa ausencia debe deixar exercicios ou materiais de repaso para o alumnado
coas indicacións pertinentes para o profesorado de garda xunto ao Libro de gardas.

Profesorado de garda

a. Gardas de centro

• O profesorado de garda comprobará no  Libro de gardas  da sala de profesores  as  ausencias  previstas e  o
profesorado de garda dispoñible para cubrilas, repartíndose o traballo como mellor se considere. Se é o caso,
recollerán o material que deixaron os profesores ausentes e se encargarán da súa distribución entre o alumnado
e da súa recollida.

• O profesorado de garda libre estará nos corredores en canto soe o timbre e comprobará que o alumnado se
distribúe nas aulas sen incidencias, fixándose nas aulas que fiquen baleiras ou nas aulas sen profesorado. De
preferencia, o profesorado acudirá en primeiro lugar aos andares de 1º e 2º de ESO.

• O profesorado de garda deberá estar localizable durante toda a hora de garda e atender as posibles incidencias
que se produzan nese tempo.

• Na aula, o profesorado de garda pasará lista utilizando unha listaxe recollida de conserxería e porá as faltas ao
alumnado ausente. Despois levará o parte de faltas ao profesorado titor do grupo.
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• Cando o profesor de garda deba atender a alumnos que tiñan que estar na polideportiva, tecnoloxía, música...
levaraos á biblioteca ou a súa aula se está libre e encargarase da súa atención.

• De non existir  suficiente profesorado para atender a todos os ausentes,  buscarase un medio de atender as
ausencias coa axuda da Xefatura de estudos: baixar ao alumnado ao patio, levar ao alumnado á biblioteca ou ao
ximnasio, atender a un posible cambio de hora en 2º de Bacharelato, etc.

• O profesorado que, estando en horario lectivo, estea sen alumnado por algunha causa (remate de clases de 2º
de Bacharelato, alumnado ausente por algunha actividade complementaria ou extraescolar, etc.) poderá ser
requerido para realizar labores de apoio nas gardas, de ser o caso.

• Despois da garda, o profesorado apuntará no Libro de gardas as posibles incidencias detectadas: 
- grupos que se atenderon especificando os profesores concretos que os   atenderon. 
- indisposición, accidente, enfermidade dun alumno, facendo constar o nome do alumno.
- outras incidencias de importancia que se desexen facer constar.

• O profesor de garda pode levar aos alumnos á biblioteca, se o considera conveniente, sempre que estea con
eles. (Claustro do 28/05/07).

b. Gardas de lecer ou de patio

• Cando soe o timbre do recreo, o profesorado de teña garda de lecer baixará rapidamente ao portalón de saída
ao patio e atenderá que o alumnado de ESO saia con orde.

• No patio, o profesorado de garda, na medida das súas posibilidades, atenderá ás diferentes zonas do patio e
vixiará que non se produza ningunha situación anormal (acoso, pelexas, fugas...). Prestará especial atención ás
zonas escondidas e ás zonas polas que o alumnado puidese establecer contacto con persoas alleas ao centro.

• Na medida do posible, vixiará tamén que non se producen altercados nen problemas nas zonas comúns do
edificio non atendidas polo persoal subalterno onde o alumnado poida estar no período de lecer.

c. Gardas de convivencia

• O profesorado que teña garda na aula de convivencia collerá a chave da aula e dirixirase á aula en canto soe o
timbre.

• Alí  atenderá  ao  alumnado  privado  de  asistencia  a  clase,  dispoñéndoo  na  aula  ao  seu  mellor  parecer  e
encomendándolle os traballos que, a tal efecto, deixen os xefes dos departamentos didácticos e os profesores e
profesoras. O profesorado de garda procurará que o alumnado da aula de convivencia non estea ocioso nen
moleste, amonestándoo novamente se e preciso.

• Na aula de convivencia só pode haber cinco alumnos. O profesorado de garda redirixirá ao alumnado que
exceda deste número consultando coa Xefatura de estudos ou coa Dirección a través do teléfono do que dispón
a aula.

• Cando algún alumno sexa expulsado da aula, o profesorado con garda de convivencia tomará nota do envío e
do formulario cuberto de apercibimento ou comparecencia. Mandará ao alumno facer as copias necesarias,
clasificará esas fotocopias (titor, convivencia, xefatura e alumno) e encherá os datos do alumno expulsado na
base de datos do ordenador da aula. Atenderá, asimesmo, que o/a alumno/a expulsado/a dispoña de traballo.

6C. Respecto do persoal non docente

6C1. Dereitos e deberes

O persoal non docente terá os seguintes dereitos:

a) O persoal non docente ten dereito a ser tratado con respecto por todos os membros da comunidade educativa
no desempeño das súas funcións.

b) O persoal non docente ten dereito a contar con medios materiais axeitados para a realización do seu traballo.
c) O persoal non docente ten dereito a estar informado do funcionamento do centro no que traballa.
d) O persoal non docente ten dereito a elixir os seus representantes nos órganos colexiados de goberno e a ser

elixido membro dos mesmos, segundo a normativa vixente.
e) O persoal  non  docente  ten  dereito  a  formular  diante  dos  órganos  de  goberno  as  indicacións,  queixas  ou

peticións que considere oportunas, debendo ser escoitado e atendido.
f) O persoal non docente ten dereito a que sexan escoitadas as súas suxestións sobre a distribución das tarefas que

lles corresponda desenvolver colectivamente.
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g) O persoal non docente ten dereito a reclamar por escrito, ante a Secretaría do centro en primeira instancia e
ante a Dirección en segunda instancia, calquer desacordo ou reclamación sobre as ordes recibidas.

O persoal non docente estará suxeito aos seguintes deberes:

a) O persoal non docente ten o deber de asistir puntual e regularmente ao centro de traballo.
b) O persoal non docente ten o deber de realizar as tarefas para as que foi nomeado, segundo consta no seu

nomeamento, convenio laboral ou contrato de traballo.
c) O persoal non docente ten o deber de desenvolver, dentro do respecto aos dereitos e obrigas marcados por lei,

o traballo que lle solicite o profesorado para cumplir co seu labor docente,  e a realizar as tarefas que lle
encomende o equipo directivo para o axeitado funcionamento do centro.

d) O persoal non docente ten o deber de cumprir as obrigas establecidas na lei. A Secretaría do centro é o órgano
de goberno encargado de exercer a xefatura do persoal non docente.

e) O persoal non docente ten o deber de tratar con respecto e consideración a todos os membros da comunidade
educativa.

f) O  persoal  non  docente  da  Conserxería  terá  o  deber  de  encargarse  da  reprografía  do  centro  mediante  a
fotocopiadora da Conserxería, cumprindo os encargos que, por causa desta encomenda, lle faga o profesorado
cunha mínima antelación (unha hora) e o alumnado nos tempos de lecer.

6C2. Funcións do persoal non docente

     O persoal subalterno, o persoal administrativo e o persoal de limpeza dependen da Dirección do centro e, por
delegación, da Secretaría.

O  persoal  administrativo estará  supeditado  ao  cumplimento  das  funcións  que  lle  impoñen  as  leis
administrativas e da Función Pública Galega.

O persoal subalterno terá as seguintes funcións:

• estará encargado, á primeira hora de cada día, de abrir o portalón da planta baixa como medida de
seguridade ante unha posible evacuación do centro en caso de urxencia.

• custodiar o mobiliario, máquinas, instalacións e locais.
• controlar  a  entrada de persoas alleas ao centro,  recibir as  súas  peticións relacionadas co centro e

informarlles do lugar ao que deben dirixirse.
• custodiar as chaves dos despachos, oficinas e locais.
• recibir, conservar e distribuír os documentos, obxectos e correspondencia que, a tales efectos, se lles

confíen.
• realizar, dentro das dependencias, os traslados de material, mobiliario e enseres que fosen necesarios.
• realizar os encargos relacionados co centro que se lles encomenden, dentro ou fóra do edificio.
• manexar  as  máquinas  reproductoras,  multicopistas,  fotocopiadoras,  encadernadoras  ou  outras

análogas.
• colaborar na atención e coidado do alumnado.
• abrir e pechar o centro dentro do seu horario de traballo atendendo as necesidades do horario lectivo e

das súas necesidades administrativas. 
• en xeral, calesquera outras tarefas de carácter semellante ás xa descritas que, por razón do servizo do

centro, se lles puideran encomendar.

O persoal de limpeza terá as seguintes funcións:

• a  limpeza  diaria  de  todas  as  dependencias  do  centro:  chan,  mobiliario,  aseos,  papeleiras,  patios
anexos, entrada, despachos, etc.

• a limpeza xeral de todas as dependencias do centro, incluíndo chan, portas, fiestras, paredes, patios
anexos, etc. nos períodos non lectivos en que o centro deba permanecer aberto.
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PARTE 7

ANEXOS

FORMULARIOS PARA PROCEDEMENTOS INTERNOS

I. Documento de reserva de aula de informática
II. Documento de incidencia nas aulas de informática

III. Documento de reserva de aulas de vídeo
IV. Formularios de instancia e solicitude

IV. Formularios de apercibimento e comparecencia

V. Formularios do protocolo de absentismo escolar

VI. Formularios dos procedementos correctores de condutas:
A. procedemento corrector conciliado

B. procedemento corrector común

VII. Formularios xustificantes para saídas, folgas, etc.
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