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NORMAS DE ORGANIZACIÓN E 

FUNCIONAMENTO 

IES  PLURILINGÜE EUSEBIO DA GUARDA 

A CORUÑA 
 
 Para conseguir algúns dos obxectivos trazados no Proxecto Educativo de Centro deben 

existir unhas normas de comportamento e de disciplina baseadas no respecto mutuo entre os 

membros da Comunidade Educativa. Con esta finalidade foi confeccionado unhas Normas de 

Organización e Funcionamento, que poderán ser modificadas cando fora preciso co fin de adecuar 

os seus contidos ao desenvolvemento legal ou á práctica cotiá da vida do Centro. As Normas son as 

seguintes: 

 

I. INTRODUCIÓN 

 

 De conformidade co Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG 9.8.96) polo que se aproba o 

regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria, coa Orde do 1 de agosto de 1997 

(DOG 2.9.97) que o completa e coa Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa, que ten por obxecto regular as normas básicas de convivencia nos centros 

docentes comprendidos no seu ámbito de aplicación e a participación directa das familias, así como 

do resto da comunidade educativa no ensino e no proceso educativo, redáctase o presente Normas 

de Organización e Funcionamento do I.E.S. Plurilingüe “Eusebio da Guarda” coa finalidade de 

propiciar un axeitado nivel de convivencia entre os diferentes integrantes da Comunidade 

Educativa.  

Este documento deberá ser difundido entre tódolos membros da Comunidade Educativa. 

Para que poida ser revisado, deberá solicitalo polo menos por unha terceira parte dos membros do 

Consello Escolar. 
 

II.  A COMUNIDADE EDUCATIVA 

A Comunidade Educativa está constituída polo alumnado, profesorado, pais e nais ou titores/ras 

legais do alumnado e polo persoal de administración e de servizos.  

 

III. NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA 

 

1. Respecto a toda a Comunidade Educativa. 

2. A asistencia ás clases é obrigatoria. 

3. Puntualidade á hora de entrada e saída das clases. 

4. Corrección no modo de falar, xestos, posturas, actitudes... na relación con todos os membros 

da Comunidade Educativa. 

5. Limpeza nas instalacións e coidado do mobiliario e material de traballo. Os pupitres e as 

paredes deberán estar limpos e sen escritos e pintadas. Non tirar xices, papeis, xornais... no 

chan. 

6. Todos os membros da Comunidade Educativa están obrigados a velar pola adecuada 

utilización e conservación do material do Centro.  

7.  O alumnado absteranse de comer ou beber nas aulas e lugares de traballo. 

8. Non consumir substancias nocivas para a saúde (tabaco, alcol ou outro tipo de droga).  

9. Non usar teléfonos móbiles nin aparellos electrónicos, que estarán apagados, agás nos 

recreos. O Centro non se responsabilizará de ningunha perda ou roubo. 
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10. Calquera alumno ou alumna deberá mostrar as súas pertenzas a calquera membro do Equipo 

Directivo ou  aos seus representantes, cando a ocasión así o requira. 

11. O profesorado está facultado para requirir ao alumnado, dentro do recinto escolar e tamén 

durante a realización de actividades complementarias e extraescolares, a entrega de calquera 

obxecto, substancia ou produto que porte e que estea expresamente prohibido polas normas 

do centro, que resulte perigoso para a súa saúde ou integridade persoal ou a dos demais 

membros da comunidade educativa ou que  poida perturbar o normal desenvolvemento das 

actividades docentes, complementarias ou extraescolares. 

O requirimento previsto neste punto obriga a alumna ou alumno requirido á inmediata 

entrega do obxecto, que será depositado polo profesorado na dirección do centro coas 

debidas garantías, quedando á disposición da nai ou pai ou da titora ou titor (se a  alumna ou 

alumno que o porta for menor de idade) ou da propia alumna ou alumno (se for maior de 18 

anos) unha vez terminada a xornada escolar ou a actividade complementaria ou extraescolar; 

dito o anterior sen prexuízo das correccións disciplinarias que poidan corresponder. 

12. A vestimenta ou o xeito de presentarse do alumnado respectará a corrección que lle 

corresponde a un Centro Educativo garantindo que non atente contra a súa dignidade, non 

supoña unha discriminación por razón de sexo ou un risco para a súa saúde e integridade 

persoal e a dos demais membros da comunidade educativa ou non impida ou dificulte a 

normal participación do alumnado nas actividades docentes. 

13. Co fin de evitar ou/e de controlar o acceso ás instalacións do Centro de persoas alleas a el,  

así como as faltas non xustificadas, tanto os  profesorado como o persoal non docente 

poderán requirir do alumnado a presentación do correspondente carné escolar identificativo. 

14. Respectaranse as plantas, sen depositar lixo nelas. 

15. Usaranse os servizos tendo en conta a distinción por sexos. 

 

IV. NORMAS ACADÉMICAS 

 

1. A asistencia a todas as clases é obrigatoria.. 

2. O alumnado seguirá as orientacións do profesorado respecto á súa aprendizaxe e mostraralle 

o debido respecto e consideración, tanto ao profesorado como aos compañeiros tendo en 

conta, de maneira especial, o dereito ao estudo. 

3. Calquera ausencia prevista  do alumnado ten que comunicarlla ao seu titor. 

4. Se a ausencia vai ser prolongada (por motivos xustificados) deberá ser aprobada polo Xefe/a 

de Estudos ou  Director/a. 

5. As faltas de asistencia por enfermidade, indisposición, etc. deben ser  xustificadas 

persoalmente ou  por escrito ante o titor/a  polos pais ou titores/ras legais do alumnado nos 

dous días seguintes á súa volta. 

6. O alumnado non poden abandonar o recinto escolar. Para facelo deberán ser recollidos por 

algún adulto que se faga responsable da súa ausencia. En caso de non ser posible, o alumno 

ou alumna deberá traer unha xustificación por escrito que debe ser confirmada 

telefonicamente.  

7. Ante un imprevisto, á chamada telefónica deberase engadir, sempre que sexa posible, un 

correo electrónico confirmando o permiso.  

8. As ausencias á primeira hora ou por toda a xornada académica, sexa por enfermidade, 

compromisos médicos, xudiciais, persoais... deberán ser notificados telefonicamente ao 

Centro entre as 8:30 e 9:20. Posteriormente entregaráselle  a xustificación por escrito ao 

titor/a. 

9. O alumnado, previa información e consentimento dos seus pais ou titores/ras, poderán 

atrasar a súa hora de entrada no Centro no caso de ausencia confirmada dun profesor/a. Os 

restantes serán atendidos polo profesorado de garda. 
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10. O alumnado cuxos pais/nais ou titores/as así o autoricen, poderán abandonar o 

Centro en caso de adiantarse a hora de saída por mor de ausencia confirmada dun/dunha 

profesor/a. Os restantes serán atendidos polo profesorado de garda. 

11. Tendo en conta a tradición do centro, as limitacións nos espazos de recreo para a 

grande cantidade de alumnado escolarizado en diúrno,  e sempre que os pais, nais ou titores/as 

o autoricen por escrito no impreso de matrícula, o alumnado de Bacharelato poderá saír á Praza 

de Pontevedra durante os recreos. Haberá profesorado de garda dentro do centro para atender 

ao alumnado que non saía do mesmo. Durante as clases non se poderá saír das aulas sen causa 

xustificada. 

12. Entre clase e clase o alumnado permanecerán na aula gardando un comportamento 

correcto e coa porta aberta. 

13. En caso de ausencia dun profesor/a o alumnado permanecerá dentro da aula coa porta 

aberta esperando a chegada do profesorado de garda encargado de cubrir a ausencia. 

14. Se o ou alumna é expulsado ó corredor durante uns minutos o profesor/a deberá telo 

controlado coa porta aberta. Se a expulsión implica a intervención do Equipo Directivo o ou 

alumna irá acompañado polo delegado ata a Conserxería, onde o persoal responsable levará ao 

alumno ou alumna ante un membro da  Dirección de garda, preferentemente o Xefe/a de 

Estudos, quen tomará as medidas pertinentes.  

15. Naqueles casos en que o alumnado teña rematado un exame antes da hora de saída da 

clase, deben permanecer na aula.  

16. Procurarase que, co acordo entre  profesorado e  alumnado, non coincidan máis de 

dous exames nun mesmo día. 

17. Os boletíns de notas entregaranse TRES veces ao longo do curso, unha vez 

rematadas as avaliacións.   entregaranlles o boletín aos seus pais  ou titores/ras tendo que 

devolver o resgardo, debidamente asinado, aos titores/ras no prazo que estes sinalen.  

18. A Biblioteca do centro réxese por unhas normas ás que deben someterse o alumnado 

que queira utilizar os seus servizos.  

19. Os exames poderán realizarse, a proposta do  profesorado, en horario de tarde. 

20. Os escolares sairán sos do centro ao remate das actividades lectivas. 

 

V. ÓRGANOS DE GOBERNO 
 
Os diferentes órganos de goberno do Instituto, colexiados e persoais, axustaranse en canto á 

súa constitución, funcións e atribucións ao disposto na lexislación vixente. 

 

VI. PROFESORADO 

 

VI.1 Dereitos e deberes do profesorado. 
 

No exercicio das funcións directivas e organizativas, docentes e de corrección disciplinaria, 

o profesorado ten a condición de autoridade pública e goza da protección que o ordenamento 

xurídico lle recoñece. 

No exercicio das funcións de corrección disciplinaria, os feitos constatados polo profesorado 

e que se formalicen por escrito en documento que conte cos requisitos establecidos 

regulamentariamente (amoestacións) teñen presunción de veracidade, sen prexuízo das 

probas que na súa defensa poida sinalar ou achegar o alumnado ou os seus representantes 

legais cando sexa menor de idade. 

 

VI.1.1  Ao profesorado, dentro do marco legal establecido e no ámbito da convivencia 

escolar, recoñécenselle os seguintes dereitos: 

a) A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade 

educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. 
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b) A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no que se 

preserve en todo caso a súa integridade física e moral. 

c) A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia escolar e da 

educación integral do alumnado. 

d) A que se lle recoñezan as facultades precisas para manter un adecuado ambiente de 

convivencia durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e extraes- 

colares. 

e) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes. 

f) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa, nos termos previstos no título IV da Lei 4/2011, do 30 de xuño, 

de convivencia e participación da comunidade educativa. 

g) A acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na conflitividade escolar e 

recibir os estímulos máis axeitados para promover a implicación do profesorado en 

actividades e experiencias pedagóxicas de innovación educativa relacionadas coa 

convivencia e a mediación. 

h) O profesorado está facultado para requirir ao alumnado, dentro do recinto escolar e tamén 

durante a realización de actividades complementarias e extraescolares, a entrega de calquera 

obxecto, substancia ou produto que porte e que estea expresamente prohibido polas normas 

do centro, que resulte perigoso para a súa saúde ou integridade persoal ou a dos demais 

membros da comunidade educativa ou que  poida perturbar o normal desenvolvemento das 

actividades docentes, complementarias ou extraescolares. 

O requirimento previsto neste punto obriga a alumna ou alumno requirido á inmediata 

entrega do obxecto, que será depositado polo profesorado na dirección do centro coas 

debidas garantías, quedando á disposición da nai ou pai ou da titora ou titor (se a  alumna ou 

alumno que o porta for menor de idade) ou da propia alumna ou alumno (se for maior de 18 

anos) unha vez terminada a xornada escolar ou a actividade complementaria ou extraescolar; 

dito o anterior sen prexuízo das correccións disciplinarias que poidan corresponder. 

 

VI.1.2  Son deberes do profesorado: 

a) Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e 

dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa. 

b) Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado ambiente de 

convivencia durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e extraes- 

colares, corrixindo, cando lle corresponda a competencia, as condutas contrarias á 

convivencia do alumnado ou, no caso contrario, poñéndoas en coñecemento dos membros 

do equipo directivo do centro. 

c) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias á 

convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

d) Informar ás nais e pais ou ás titoras ou titores sobre o progreso da aprendizaxe e 

integración socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, cumprindo as 

obrigas de dispoñibilidade dentro do horario establecido no centro para a atención a aqueles 

que lle impoña a normativa aplicable. Daranlles a coñecer os criterios de cualificación antes 

dos distintos traballos e exames. E tamén aos seus representantes legais se así o requirisen. 

e) Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á Administración educativa 

das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a información e 

as circunstancias persoais e familiares do alumnado. 

f) Asistir puntualmente a tódalas actividades escolares, tendo que xustificar as ausencias de 

forma regulamentaria. 

g) Cumprir o seu horario lectivo no Centro, aínda no caso de non ter alumnado. Neste caso 

solicitarase a súa colaboración no reforzo das gardas. 

 h) Motivar e fomentar a asistencia do alumnado ás actividades extraescolares e 

complementarias. 



 

6 

 

 i) Avisar con antelación das súas ausencias sempre que sexa posible. 

 

 

 

 VI.2 Profesorado Titor. 

1. O Director/a nomeará, para cada grupo de alumnos/as, un Profesor/a Titor/a de entre 

o profesorado que, preferiblemente, imparta clase á totalidade do grupo. 

2. As funcións principais do Profesor/a Titor/a son: 

2.1. Organizar e presidir as sesións de avaliación do seu grupo. 

2.2. Facilitar la integración do alumnado no grupo e fomentar a súa participación nas 

actividades do Centro. 

2.3. Orienta-las demandas e inquedanzas do alumnado e mediar nos problemas que se 

presenten, en colaboración co delegado/a do grupo, ante o resto do profesorado, 

alumnado e equipo directivo. 

2.4. Informar aos pais e nais ou titores/as legais, profesorado e alumnado do grupo de 

todo aquilo que lles concerne en relación co rendemento académico, 

comportamento e actividades complementarias e extraescolares. 

2.5. Facilita-la cooperación educativa entre o profesorado e os pais ou nais ou titores/as 

legais do alumnado. 

2.6. Controlar a asistencia e a puntualidade do alumnado e ter informados aos pais ou 

nais ou titores/as legais e á Xefatura de Estudos das faltas do alumnado, polo 

menos cada quince días. 

2.7. Aceptar ou non a xustificación das faltas presentadas polo alumnado. 

2.8. Participar no desenvolvemento do Plano de Acción Titorial (P.A.T.) e nas 

actividades de orientación, baixo a coordinación da Xefatura de Estudos e en 

colaboración co Departamento de Orientación. 

2.9. Coordinar as datas dos exames de avaliación do alumnado da súa titoría. 

 

 VI.3  Profesorado de Garda. 

O número de profesores/as de garda durante o horario lectivo ou de lecer estará en función 

da dispoñibilidade da plantilla establecida para o Centro pola Consellería. Procurarase ter o 

máximo de profesores/as para cubrir o servizo. O seu labor consistirá basicamente no seguinte: 

1. Ao comezo de tódalas clases o profesorado de garda percorrerán o recinto do Instituto 

procurando manter a orde. No percorrido darase a preferencia aos cursos máis baixos. 

2. Comprobarán se falta algún profesor/a, e, unha vez confirmada a súa ausencia, un deles 

ficará na aula facendo constar a súa presencia asinando o parte de faltas. 

3. Anotarán nos partes de faltas o alumnado ausente e no libro de gardas, as ausencias do 

profesorado, así como calquera incidencia que se produza no Centro. Así mesmo 

comunicaralle á Xefatura de Estudos os reiterados atrasos do profesorado. 

4. O profesorado ficará no Centro durante a garda. Se por calquera razón, algún deles non 

estivera na Sala de Profesores/as, indicaralle ó persoal subalterno o lugar onde 

localizalo. 

5. En caso de accidente ou indisposición, serán o  profesorado de garda o encargado de 

atender o alumnado afectado. Os conserxes colaborarán tamén neste labor. 
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En caso de consideralo necesario, á parte de avisar aos familiares ou titores/as do 

alumno/a, deberanse solicitar, o máis pronto posible, os servizos médicos ou de 

ambulancia así como comunicalo ao Equipo Directivo, que asumirá a responsabilidade 

desde ese momento. 

O  profesorado de garda de recreo cumprirá as súas funcións preferentemente en patios e 

corredores. Prestarase especial atención á puntualidade. 

 

 VI.4  O Equipo Directivo. 

As súas competencias están desenvolvidas no Decreto 324/1996 do 26 de xullo (DOG 9 de 

agosto de 1996). Do artigo 7 ao artigo 35. 

 

 VI.5  Xefatura de Departamento. 

As súas competencias están desenvolvidas no Decreto 324/1996 do 26 de xullo (DOG 9 de 

agosto de 1996). Do artigo 53 ao artigo 76. 

 

     VII.  PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E DE SERVIZOS 

 

Dereitos e deberes do persoal de administración e de servizos. 

VII.1 Ao persoal de administración e de servizos dos centros docentes, dentro do 

marco legal establecido e no ámbito da convivencia escolar, recoñécenselle os seguintes 

dereitos: 

1) A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade 

educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. 

2) A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve en todo 

caso a súa integridade física e moral. 

3) A participar, no exercicio das súas funcións, na mellora da convivencia escolar. 

4) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións. 

5) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa, nos termos previstos no título IV da Lei 4/2011, do 30 de 

xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. 

6) A participar na vida do Centro a través do seu representante no Consello Escolar. 

7) A organizar reunións no Centro, previa comunicación ao Director/a ou ao 

Secretario/a. 

8) A ser informado das resolucións dos órganos de goberno do Centro. 

VII.2 No ámbito da convivencia escolar son deberes do persoal de administración e de 

servizos: 

a) Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que se respecten as 

normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de 

tódolos os membros da comunidade educativa. 

b) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas 

contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

c) Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á Administración 

educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a 

información e as circunstancias persoais e familiares do alumnado. 
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d) Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co ámbito 

educativo das que teña coñecemento. 

 

Fóra do ámbito da convivencia escolar os deberes conferidos pola lei en cada caso, que 

basicamente son os seguintes: 

1. Persoal administrativo: 

1.1. Cumprir as funcións encomendadas e regulamentadas pola Lei da Función Pública 

e as ordes que, por razón de servizo, reciba da Dirección. 

1.2. Proporcionar, correcta e puntualmente, información sobre matrícula, bolsas, 

certificacións e calquera outra que sexa necesaria para a tramitación de 

documentos oficiais. 

2. Persoal subalterno: 

2.1. Custodiar a moblaxe, máquinas, instalacións e locais. 

2.2. Controlar a entrada de persoas alleas ao Centro, recibi-los seus pedimentos 

relacionados co Centro e indicarlles a oficina ou despacho ao que deben dirixirse. 

2.3. Custodiar as chaves do Centro. 

2.4. Recibir, conservar e distribuír os documentos, obxectos e correspondencia que para 

estes efectos lle sexan encomendados. 

2.5. Realizar, dentro do Centro, os traslados de material, moblaxe e enseres, que fosen 

necesarios. 

2.6. Efectuar os encargos relacionados co servizo que se lle encomende dentro ou fóra 

do Centro. 

2.7. Manexar multicopistas, fotocopiadoras, encadernadoras e outras máquinas 

análogas, cando sexan autorizados para iso polo Director/a ou polo Secretario/a. 

2.8. Atender e coidar o alumnado. 

2.9. En xeral, realizar calquera outra tarefa de carácter análogo que, por razón de 

servizo, se lle encomende. 

3. Persoal de limpeza: 

Os regulamentados por Lei ou convenio. 

 

VIII. PAIS OU NAIS OU TITORES/AS LEGAIS DO ALUMNADO 

 

VIII.1.  Dereitos e deberes das nais e pais ou das titoras ou titores. 
 

 

VIII.1.1 As nais e pais ou as titoras ou titores, en relación coa educación dos seus fillos ou 

fillas ou pupilos ou pupilas, son titulares dos seguintes dereitos de convivencia e 

participación, sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación: 

a) A ser respectados e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade educativa. 

b) A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración socioeducativa dos seus 

fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, para o que se lles facilitará o acceso ao profesorado e 

aos membros dos equipos directivos dos centros docentes. O pai, a nai ou o titor/a solicitarán 

previamente a súa visita. 

c) A recibir información sobre as normas que regulan a convivencia nos centros docentes. 
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d) A ser oídos, nos termos previstos por esta lei, nos procedementos disciplinarios para a 

imposición de medidas correctoras de condutas contrarias á convivencia dos seus fillos ou 

fillas ou pupilos ou pupilas. 

e) A participar no proceso educativo a través de consultas e outros procedementos de 

participación directa que estableza a Administración educativa segundo o establece o Título 

IV da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. 

 

VIII.1.1.2 Así  mesmo, como primeiros responsables da educación dos seus fillos ou fillas 

ou pupilos ou pupilas, teñen os seguintes deberes: 

a) Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en colaboración co 

profesorado e cos centros docentes. 

b) Coñecer as normas establecidas polos centros docentes, respectalas e facelas respectar, así 

como respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou orientacións 

educativas do profesorado no exercicio das súas competencias. 

c) Solicitar do Centro canta información atinxa á vida escolar do alumno/a. 

d) Xustificar, no seu caso, adecuadamente, as faltas de asistencia á clase. 
 

 IX. ALUMNADO 

 

IX.1 Dereitos e deberes básicos de convivencia escolar do alumnado. 

 

IX.1.1 Recoñécenselle ao alumnado os seguintes dereitos básicos de convivencia escolar, 

sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación: 

a) A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno desenvolvemento 

da súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia, liberdade e respecto mutuo. 

b) A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais. 

c) Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular contra as 

situacións de acoso escolar. 

d) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa, nos termos previstos no título IV desta lei. 

e) A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica de 

conflitos e, en xeral, a participar na toma de decisións do centro en materia de convivencia. 

 

IX.1.2 Son deberes básicos de convivencia do alumnado: 

a) Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun adecuado 

clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros ou compañeiras á 

educación. 

b) Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no exercicio das súas 

competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro. 

c) Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a igualdade de 

dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, integridade e intimidade dos restantes membros 

da comunidade educativa. 

d) Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro docente. 

e) Conservar e facer un bo uso das instalacións e dos materiais do centro. 

f) Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte a convivencia dos 

seus respectivos centros docentes. 

g) Seguir as directrices do profesorado respecto da súa educación e aprendizaxe. 

 h) Asistir á clase con puntualidade e co material preciso. 
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 IX.2  Representantes  
 

IX. 2 .1 O Real Decreto 732/1995, no seu artigo 107 di: “Nos institutos de Educación 

Secundaria existirá unha Xunta de delegados integrada polos representantes do alumnado/as dos 

distintos grupos e polos representantes do alumnado no Consello Escolar”. E o artigo 108: “A 

Xunta de delegados estará presidida por un dos seus membros elixido entre os seus 

compoñentes”. 

IX.2.1 En consecuencia, a composición e funcións da Xunta de delegados do IES Plurilingüe    

Eusebio da Guarda fica regulada do modo seguinte: 

a) Xa que o alumnado/as están organizados en grupos, cada grupo elixirá, mediante 

votación nominal e secreta, un delegado e un subdelegado. Para iso constituirase unha 

mesa que presidirá o titor/a do grupo e da que formarán parte dous  alumnos/as elixidos 

por sorteo, o máis novo dos cales actuará como secretario. A elección farase mediante 

dúas votacións: na primeira, cada votante escribirá nunha papeleta os nomes de dous 

candidatos;  na segunda tan só se porá un nome entre os cinco anteriormente máis 

votados. A persoa que acade maior número de votos será o delegado e o seguinte o 

subdelegado. No caso de se producir igualdade de votos entre dous ou máis candidatos, 

procederase a unha votación de desempate, e se, realizada esta, persistise o empate, 

resolverase este por sorteo entre os empatados. 

b) Os delegados/as de grupo elixirán entre eles un delegado e un subdelegado de curso. 

A elección levarase a cabo escribindo o nome de dous candidatos nunha papeleta. O 

máis votado será o delegado/a e o seguinte o subdelegado/a. A mesa electoral estará 

presidida polo Xefe/a de Estudos, a quen acompañarán como vogais dous alumnos/as 

delegados de grupo, actuando como secretario o máis novo deles. 

c) Os casos de empate resolveranse segundo a normativa exposta no punto anterior. 

d) Os delegados/as, tanto os de grupo como os de curso, poderán ser obxecto de 

revogación (art. 111.3 do Decreto 324/1996 do 26 de xullo). 

IX.2.2 As funcións da Xunta de delegados serán as que sinala o Decreto 324/1996 no seu 

artigo 112. 

IX.2.3 Polo que se refire aos delegados de grupo, as súas funcións serán, entre outras: 

a) colaborar co profesorado 

b) colaborar coa Xunta de delegados 

c) exporlle ao profesorado as reclamacións ou suxestións do 

grupo ou viceversa. 

d) asistir ás xuntanzas ás que sexan convocados e informar, 

despois, aos seus compañeiros/as. 

e) velar polo parte de faltas de clase, entregándoo na Conserxería 

ao remate da xornada lectiva ou directamente na Xefatura de 

Estudos. 

IX.2.4 As reunións convocadas pola Xunta de delegados celebraranse nos recreos e en horario 

non lectivo, dentro do horario escolar do Centro, previo coñecemento da Xunta directiva e nos 

locais que esta sinale. Esta mesma norma rexerá para calquera outro tipo de reunión de 

alumnos/as. 

 

 IX.3 Asistencia á clase. 
 

IX.3.1 Todo o alumnado ten a obriga de asistir, e con puntualidade, a tódalas clases do 

grupo ao que pertence. No caso do alumnado, que logo de asistir á primeira clase, se 

ausentara da aula sen avisar, o  profesorado deberá poñelo en coñecemento, no mesmo 

momento e a través dos conserxes e coa colaboración dos delegados de aula, do Directivo de 

Garda para que o comunique canto antes aos seus pais ou titores legais. 
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IX.3.2 O profesorado anotará a relación do alumnado que falte á súa clase, de acordo cos 

criterios establecidos no Claustro ao comezo do curso. 

IX.3.3 As faltas de asistencia á clase deberanse xustificar, se procede, de forma adecuada ao 

Profesor/a Titor/a, e ao profesor/a da materia correspondente se este o considera oportuno, 

no prazo de dous días lectivos a partir da súa volta ao Centro.  

IX.3.4 Serán consideradas como xustificadas aquelas faltas causadas por motivos que, a 

xuízo do titor/a, sexan xustificables; como doenzas, visitas médicas, problemas familiares 

graves, indisposicións, etc. Será, pois, o titor/a, en primeira instancia, a persoa que decida 

sobre a conveniencia ou non de considerar a falta xustificada, despois de escoitar os  

profesorado da materia. 

IX.3.5 En bacharelato, as seguintes ausencias á clase sen xustificar, poderán provocar a 

imposibilidade de aplicación dos criterios xerais de avaliación, e a propia avaliación 

continua: dúas ausencias inxustificadas á clase dunha materia dunha hora semanal, catro 

ausencias á clase dunha materia de dúas horas semanais, cinco ausencias nunha materia de 

tres horas, e seis nunha materia de catro horas ou un total de vinte no conxunto de todas as 

materias, en cada período de avaliación. Cada Departamento Didáctico establecerá o sistema 

de avaliación extraordinaria para este alumnado. 

Nas ensinanzas de adultos considerarase o duplo de faltas e terá carácter orientativo. 

 

 IX.4.     Programa de Libros Gratuítos. 

Mentres siga vixente o programa de gratuidade os beneficiarios deberán conservar e 

devolver os libros e material de apoio, recibidos ao comezo de curso como préstamo, en 

perfecto estado. 

 

 IX.5      Reclamacións das Cualificacións. 

Os criterios a seguir  serán os da lexislación vixente. 

 

   IX.6     Condutas contrarias á Convivencia e a súa corrección. 
 

A finalidade primordial das sancións, ademais de promove-la exemplaridade, é contribuír á 

formación persoal do alumnado. 

 

IX.6.1.    Clases de condutas contrarias á convivencia. 

 

1. As condutas contrarias á convivencia nos centros docentes clasifícanse en condutas 

gravemente prexudiciais para a convivencia e condutas leves contrarias á convivencia, de 

acordo co establecido nesta sección. 

 

2. Cando calquera membro da comunidade educativa entenda que os feitos poden ser 

constitutivos de delito ou falta, deberá comunicarllo á dirección do centro educativo para a súa 

remisión á Administración educativa e ao Ministerio Fiscal, sen prexuízo de tomar as medidas 

cautelares oportunas. 

 

 

IX.6.1.1   Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia. 

 

Considéranse condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes: 
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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 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, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes ou informacións 

que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a 

propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa.  

e) Calquera gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou 

informacións que afecten ao IES Plurilingüe Eusebio da Guarda e aos membros da súa 

comunidade educativa sen permiso expreso da dirección do centro. 

f) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da Lei 

4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. 

g) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou 

subtracción de documentos académicos. 

h) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións 

e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipos informáticos e o software, ou aos 

bens doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción. 

i) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das 

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

l) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros 

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

     m) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou a 

integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, reputarase 

indisciplina grave a resistencia ou a negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto 

terceiro do artigo 11 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa cando se é requirido para iso polo profesorado. 

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

o) O incumprimento das sancións impostas. 

 

IX.6.1.2     Condutas leves contrarias á convivencia. 

 

 Considéranse condutas leves contrarias á convivencia: 

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 h), os actos 

inxustificados da alínea i) e as actuacións prexudiciais descritas na alínea l) do apartado 

IX.6.1.1. que non alcancen a gravidade requirida no devandito precepto. 

b) Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas normas do 

centro perigoso para a saúde ou a integridade persoal do alumnado ou dos demais membros da 

comunidade educativa ou que perturbe o normal desenvolvemento das actividades docentes, 

complementarias ou extraescolares, cando non constitúa conduta gravemente prexudicial para a 

convivencia de acordo coa alínea l) do apartado IX.6.1.1. 

c) A non asistencia inxustificada á clase e as faltas reiteradas de puntualidade, nos termos 

establecidos polas normas de convivencia de cada centro docente. 

d) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso para participar 

activamente no desenvolvemento das clases.  

e) Outras condutas contrarias á convivencia: 

1. Non respectar a outros membros da comunidade educativa. 

2. Non seguir as directrices do profesorado respecto da súa educación e aprendizaxe. 
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3. Non respectar o dereito ao estudo dos compañeiros. 

4. Saír do centro sen autorización expresa. 

5. Permanecer nas aulas ou corredores durante os períodos de lecer, salvo autorización 

expresa. 

6. Non manter a orde e o silencio nas aulas (tanto en período lectivo coma nos períodos 

de lecer para o alumnado autorizados a estar na aula), aínda en ausencia do 

profesor/a. 

7. Non manter a orde e o silencio nos corredores en períodos lectivos. 

8. Non permanecer no lugar asignado (1º e 2º ESO: patio e pista; 3º ESO: aula Picasso; 

4º ESO: corredor da 1ª planta do edificio principal; Bacharelato: edificio principal ou 

praza de Pontevedra) durante os períodos de lecer, salvo autorización expresa. 

9. Usar o móbil ou outros aparellos electrónicos durante as sesións lectivas salvo 

autorización expresa do profesor. 

10. Usar inadecuadamente (gravación, difusión...) móbiles ou outros aparellos 

electrónicos cando constitúan unha falta de respecto  aos demais membros da 

comunidade educativa. 

 

IX.6.2     Prescrición das condutas contrarias á convivencia. 

 

1. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes tipificadas 

nesta sección prescriben aos catro meses da súa comisión e as condutas leves contrarias á 

convivencia, ao mes. 

2. O prazo de prescrición comezará a contar desde o día en que a conduta se leve a cabo, 

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

empezará a computar mentres aquela non cese. 

3. No caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, interromperá a 

prescrición a iniciación, con coñecemento do interesado ou da interesada, do procedemento para 

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

producirse a caducidade do procedemento. 

 

IX.6.3     Medidas correctoras. 

 

IX.6.3.1     Principios xerais das medidas correctoras. 

 

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

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

procurarán a mellora da convivencia no centro docente. 

2. En todo caso, na corrección das condutas contrarias á convivencia aplicaranse os 

seguintes principios: 

a) Ningún alumno ou alumna poderá ser privado do exercicio do seu dereito á educación, 

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

entenderá como privación do dereito á educación a imposición das correccións previstas nesta 

sección que supoñen a suspensión da asistencia ás clases ou o cambio de centro. 

b) Non se poderán impoñer correccións contrarias á integridade física e á dignidade 

persoal do alumnado. 

c) A imposición das correccións previstas nesta sección respectará a proporcionalidade coa 

conduta do alumnado e deberá contribuír á mellora do seu proceso educativo. 

d) Terase en conta a idade do alumnado e as demais circunstancias persoais, familiares e 

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

mencionadas circunstancias e recomendar, de ser o caso, ás nais e pais ou ás titoras ou titores ou 

ás autoridades públicas competentes a adopción das medidas necesarias. 
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IX.6.3.2     Programas e actuacións complementarias ás medidas correctoras. 

 

1. Como complemento das medidas correctoras previstas nesta sección, o Departamento de 

orientación elaborará e desenvolverá un programa de habilidades sociais dirixido ao alumnado 

que incorra reiteradamente en condutas disruptivas, coa finalidade de mellorar a súa integración 

no centro docente. Así mesmo, elaborará e desenvolverá un programa de habilidades sociais 

para aquel alumnado que, como consecuencia da imposición das medidas correctoras previstas 

nesta sección, se vexa temporalmente privado do seu dereito de asistencia ao centro. 

2. Estes programas aplicaranse en colaboración co profesorado titor/a e, de ser o caso, cos 

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

conxuntamente, o desenvolvemento adecuado do proceso educativo e das accións propostas. 

3. Procurarase crear aulas de convivencia inclusiva, non estables e con vocación de 

substituír o tempo de expulsión, con apoios e formación específica, que busquen reincorporar o 

alumnado á súa propia aula no menor tempo posible. 

 

IX.6.3.3    Procedementos conciliados de resolución dos conflitos. 

 

1. Regulamentariamente determinarase un procedemento conciliado para a resolución dos 

conflitos de convivencia. A participación do alumnado ou dos seus representantes legais terá 

carácter voluntario, por solicitude do alumnado ou dos seus representantes legais, e esixirá o 

compromiso de cumprimento das accións reparadoras. 

2. A opción pola conciliación suspende o inicio do procedemento disciplinario de corrección 

da conduta, que se retomará no caso de que a conciliación sexa infrutuosa. O cumprimento das 

accións reparadoras dará lugar á finalización do procedemento de corrección da conduta 

contraria á norma de convivencia. 

3. No procedemento, formalizado por escrito, incluirase a intervención dunha persoa 

instrutora e dunha persoa mediadora. 

4. O procedemento formalizado será o que determine o centro, coa aprobación do consello 

escolar, e que figurará nas Normas de Organización e Funcionamento. 

 

IX.6.3.4     Medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia. 

 

As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes poden ser 

corrixidas coas seguintes medidas: 

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

desenvolvemento das actividades do centro. 

b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do 

centro por un período de entre dúas semanas e un mes. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre catro 

días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá 

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

formativo. 

e) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro días 

lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os 

deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

f) Aplicación do punto IX.6.6. 

g) Cambio de centro. 

h) Se o alumno ou alumna fora sancionado con falta grave perderá o dereito a saídas e 

viaxes de estudo, salvo que se constate un cambio significativo na súa actitude e 

comportamento. 
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IX.6.3.5     Medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia. 

 

As condutas leves contrarias á convivencia poden ser corrixidas coas seguintes medidas: 

a) Amoestación privada ou por escrito. 

b) Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a xefatura de estudos ou persoa que 

exerza funcións equivalentes nos centros concertados. 

c) Realización de traballos específicos en horario lectivo. 

d) Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao 

desenvolvemento das actividades do centro. 

e) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do 

centro por un período de ata dúas semanas. 

f) Cambio de grupo por un período de ata unha semana. 

g) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de ata tres días 

lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou 

traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

h) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata tres días 

lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou 

traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

i) Se o alumno ou alumna fora sancionado con falta leves de forma reiterada poderá perder o 

dereito a saídas e viaxes de estudo, salvo que se constate un cambio significativo na súa actitude 

e comportamento. 

 

IX.6.3.6     Graduación das medidas correctoras. 

 

Para a gradación das medidas correctoras previstas nesta sección tomaranse en con- 

sideración especialmente os seguintes criterios: 

a) O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, se é o caso, o 

cumprimento igualmente espontáneo da obriga de reparar os danos producidos nos termos 

previstos polo artigo 13 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa. 

b) A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas. 

c) A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos, da 

conduta, das súas imaxes ou da ofensa. 

d) A natureza dos prexuízos causados. 

e) O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, se se trata dun alumno ou 

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

circunstancia. 

 

IX.6.3.7     Prescrición das medidas correctoras. 

 

As medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos 

centros docentes previstas nesta sección prescriben ao ano da firmeza en vía administrativa da 

resolución que as impón. As medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia 

prescriben aos catro meses da súa imposición. 

 

IX.6.4     Procedemento para a imposición das medidas correctoras. 

 

IX.6.4.1     Procedemento para a imposición de medidas correctoras de condutas 

gravemente prexudiciais para a convivencia. 

 

1. As medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia só se 

poden impoñer logo da tramitación do procedemento disciplinario regulado neste artigo. 
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2. Corresponde acordar a incoación do procedemento á persoa titular da dirección do centro 

docente, por propia iniciativa, por petición motivada do profesorado ou da titora ou titor da 

alumna ou alumno ou da persoa que ocupe a xefatura de estudos ou persoa que exerza funcións 

equivalentes nos centros concertados, ou logo da denuncia doutros membros da comunidade 

educativa. 

3. A incoación do procedemento notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou 

alumno, ou a este se é maior de idade, con indicación da conduta que o motiva, as correccións 

que poden corresponder e o nome da profesora ou profesor que actuará como persoa instrutora. 

Así mesmo, comunicarase á inspección educativa. 

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

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

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

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

actividades, por un período non superior a cinco días lectivos. A adopción de medidas 

provisionais notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno, ou a este se é 

maior de idade. 

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

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

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

o actuado e da cal se estenderá acta. No caso de incomparecencia inxustificada, o trámite de 

audiencia terase por realizado para todos os efectos legais, sen prexuízo do previsto no artigo 27 

da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. 

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

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

correspondente corrección, así como a obriga de reparar os danos producidos nos termos 

previstos polo artigo 13 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa. 

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

se é maior de idade, nun prazo máximo de doce días lectivos desde que se tivo coñecemento dos 

feitos que deron lugar á incoación do procedemento, e comunicarase á inspección educativa. 

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

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

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

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

 

IX.6.4.2     Procedemento para a imposición de medidas correctoras de condutas leves 

contrarias á convivencia. 

 

1. A imposición das medidas correctoras de condutas leves contrarias á convivencia levaraa 

a cabo: 

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

xefatura de estudos ou persoa que exerza funcións equivalentes nos centros concertados, no caso 

das medidas previstas nas alíneas a), b) e c) do artigo 22 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de 

convivencia e participación da comunidade educativa. 

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

xefatura de estudos ou persoa que exerza funcións equivalentes nos centros concertados, no caso 

das medidas previstas nas alíneas a), b), c) e d) do artigo 22 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de 

convivencia e participación da comunidade educativa. 

c) A persoa que ocupe a xefatura de estudos ou persoa que exerza funcións equivalentes nos 

centros concertados, ou a persoa titular da dirección do centro, oídos a alumna ou alumno e a 

súa profesora ou profesor ou titora ou titor, no caso das medidas previstas nas alíneas a), c), d), 
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e) e f) do artigo 22 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa. 

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

profesor ou titora ou titor, no caso das medidas previstas nas alíneas g) e h) do artigo 22 da Lei 

4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. A imposición 

destas medidas correctoras comunicarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno 

antes de que estas se fagan efectivas, así como ao Observatorio da Convivencia Escolar do 

centro. 

2. As resolucións que impoñen as medidas correctoras ás que se refire o artigo 22 da Lei 

4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa poñen fin á vía 

administrativa e son inmediatamente executivas. 

 

IX.6.4.3     Responsabilidade das nais e pais ou das titoras ou titores. 

 

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

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

a súa desatención reiterada e inxustificada será comunicada ás autoridades competentes para os 

efectos da súa posible consideración como incumprimento dos deberes inherentes á patria 

potestade ou á tutela. 

 

IX.6.5     Incumprimento das normas de convivencia. 

 

1. Serán obxecto de corrección disciplinaria as condutas contrarias ás normas de convivencia 

realizadas polo alumnado dentro do recinto escolar ou durante o desenvolvemento de 

actividades complementarias e extraescolares. 

 

2. Así mesmo, poderán corrixirse disciplinariamente as condutas do alumnado que, aínda 

que realizadas fóra do recinto escolar, estean motivadas ou directamente relacionadas coa vida 

escolar e afecten aos seus compañeiros ou compañeiras ou a outros membros da comunidade 

educativa e, en particular, as actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido 

polo artigo 28 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa. 

 

As posibles condutas contrarias ás normas de convivencia realizadas mediante o uso de 

medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan conexión coa actividade escolar 

considéranse incluídas no ámbito de aplicación desta lei. 

 

IX.6.6    Responsabilidade e reparación de danos. 

 

1. O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou colectivamente, de 

forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e aos materiais dos centros docentes, 

incluídos os equipos informáticos e o software, e aos bens doutros membros da comunidade 

educativa, ou a facerse cargo do custo económico da súa reparación. Así mesmo, está obrigado a 

restituír o subtraído ou, se non for posible, a indemnizar o seu valor. As nais e pais ou as titoras 

ou titores serán responsables civís nos termos previstos pola lexislación vixente. 

2. Cando se incorra en condutas tipificadas como agresión física ou moral, deberase reparar 

o dano moral causado mediante a presentación de escusas e o recoñecemento da 

responsabilidade dos actos, ben en público ou en privado, segundo corresponda pola natureza 

dos feitos e de acordo co que, de ser o caso, determine a resolución que impoña a corrección da 

conduta. 

3. O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecido neste artigo é compatible 

coas correccións disciplinarias que, de ser o caso, correspondan. 
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IX.7. Prevención e tratamento das situacións de Acoso Escolar. 
 

IX.7.1  Definición de acoso escolar. 

 

Para os efectos da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa, considérase acoso escolar calquera forma de vexación ou malos tratos continuados no 

tempo dun alumno ou alumna por parte doutro, doutra ou doutros,  xa sexa de carácter verbal, 

físico ou psicolóxico, incluído o illamento ou baleiro social, con independencia do lugar onde se 

produza. Terán a mesma consideración as condutas realizadas a través de medios electrónicos, 

telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no ámbito escolar. 

 

IX.7.2  Protección integral das vítimas. 

 

1. A dirección dos centros docentes e os titulares dos centros concertados e dos centros 

privados,  así como a Administración educativa, adoptarán as medidas precisas para garantirlle  

ao alumnado, vítima de situacións de acoso escolar, a protección integral da súa integridade e 

dignidade persoais e do seu dereito á educación, debendo primar sempre o interese da vítima 

sobre calquera outra consideración no tratamento destas situacións. 

2. A protección da vítima garantirase mediante medidas cautelares que impidan a ameaza, o 

control ou o contacto entre vítima e causantes da situación de acoso. Arbitraranse medidas para 

o seguimento dos causantes da situación de acoso que impidan a continuación de eventuais 

condutas acosadoras. 

 

IX.7.3 Medidas para a prevención, detección e tratamento das situacións de acoso escolar. 

 

1. Segundo consta na Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa, o Goberno galego, a través dos departamentos competentes en materia 

educativa e benestar, elaborará un protocolo xeral de prevención, detección e tratamento do 

acoso escolar, coa dotación orzamentaria necesaria para a súa implantación. Recollerase de 

xeito explícito a integración da perspectiva de xénero para poder previr eficazmente situacións 

de acoso das nenas e mozas. 

2. O plan de convivencia do IES Plurilingüe Eusebio da Guarda incluirá un protocolo para a 

prevención, detección e tratamento das situacións de acoso escolar, que incorporará as seguintes 

previsións: 

a) Realización de campañas de sensibilización do profesorado, das nais e pais ou das titoras 

ou titores e do alumnado contra o acoso escolar, que axuden a previlo e preparen a todos os 

membros da comunidade educativa para detectalo e reaccionar fronte a el. 

b) Establecemento de canles específicas que faciliten a exteriorización polas vítimas 

das situacións de acoso escolar. 

c) Determinación das medidas que se deben adoptar no caso de detección dunha situación de 

acoso escolar para poñerlle fin a esta, sen prexuízo das correccións disciplinarias que 

correspondan. En todo caso, preverase a designación pola persoa titular da dirección do centro 

ou titular do centro concertado dunha persoa responsable da atención á vítima entre o persoal do 

propio centro docente, procurando, cando sexa posible, que a designación recaia sobre unha 

persoa coa que a vítima garde unha relación de confianza ou proximidade. 

d) Nos supostos menos graves de situación de acoso, favorecemento da mediación realizada 

por alumnado do centro educativo que obtivese formación e cualificación para a intervención 

nestas situacións. 

3. Cando por razón das circunstancias ou da gravidade da situación de acoso se faga preciso, 

poderase prever a intervención de persoas mediadoras alleas ao persoal do centro, que serán 

designadas pola Administración educativa. 
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4. As situacións de acoso escolar que se detecten serán comunicadas á inspección educativa, 

xunto coas medidas que se adopten para poñer fin a elas. No caso de condutas de especial 

gravidade, informarase da situación e das medidas aos servizos sociais do correspondente 

concello, aos servizos especializados do departamento competente en materia de benestar e, se é 

o caso, á Fiscalía de Menores para facilitar as medidas que lles corresponda adoptar nos seus 

respectivos ámbitos competenciais. 

5. O IES Eusebio da Guarda solicitará a intervención do departamento competente en 

materia educativa, en coordinación cos restantes departamentos da Xunta de Galicia, para poñer 

en marcha campañas de información e sensibilización para incentivar a cultura da paz e previr o 

acoso escolar.  

 

  

X.  BIBLIOTECA E SERVIZO DE PRÉSTAMO 

  

 1.- O horario de biblioteca farase público ao comezo de cada curso académico. 

 2.- Para a utilización do servizo de biblioteca os membros da Comunidade Educativa 

deberán axustarse ás seguintes normas: 

  a) Durante a permanencia na biblioteca gardarase silencio absoluto. 

  b) Para a utilización dos libros da biblioteca, pediranse ao  profesorado encargado da 

mesma. 

  c) Para o préstamo de libros, o alumno ou alumna deberá ir provisto do carné escolar 

e cumprimentar unha ficha. 

  d) O prazo do préstamo será de 15 días; unha vez rematado, poderase renovar o 

mesmo por un período de 7 días. Non se realizarán máis préstamos a partir do 1 de maio para 2.º de 

bacharelato e do 1 de xuño para o resto do alumnado. 

  e) Antes de rematar o curso farase pública unha listaxe das persoas que devolveran 

algún exemplar, co fin de que o fagan. Se non o fixeren, podería ser considerado como unha falta 

moi grave. 

  f) En caso de perda dun libro, o alumno/a deberá restituírllo ao Centro un exemplar  

igual. 

  g) En caso de facer un uso inadecuado do servizo de préstamo, o alumnado/as 

poderán ser sancionados coa inhabilitación temporal para utilizar dito servizo. 

 3.- A Biblioteca servirá como espazo puntual para que o alumnado realicen algún traballo, 

sós ou acompañados polo  profesorado. Naturalmente, será tamén o lugar onde se levarán a cabo 

algunhas ou todas as actividades programadas pola propia Biblioteca. 

 

 XI.   SALA DE VÍDEO E AULAS DE INFORMÁTICA E USOS 

MÚLTIPLES 

 

 O profesor/a que necesite calquera sala anotará o seu nome e apelidos xunto co horario 

previsto de utilización, no libro existente para este fin  na Sala de Profesores/as. 

A reserva será semanal e preténdese o reparto equitativo do seu uso entre o profesorado. 

 Na Sala de Usos Múltiples terán sempre preferencia os exames programados pola Xefatura 

de Estudos para o alumnado con materias pendentes. 

 Nas aulas de informática terán preferencia as materias en cuxo desenvolvemento sexa 

imprescindible o uso da propia aula. 

 

 

XII. USO DA AULA DE MÚSICA E DO MATERIAL MUSICAL 
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1. A aula de Música e o material musical poderá ser utilizado durante os recreos por aquel  

alumnado que, cursando estudos oficiais de música, o soliciten, correspondendo ao profesorado do 

Departamento de Música a súa autorización. 

2. A aula de Música poderá ser utilizada para realizar actividades con contido musical 

organizadas por outros departamentos (p. ex.: ensaios de coro), sendo responsabilidade do  

profesorado correspondente solicitar a aula e mantela en perfectas condicións de limpeza e orde. 

3. Para a realización de calquera outra actividade musical oficial, o piano electrónico da aula 

de Música poderá ser trasladado ao Salón de Actos ou á Sala de Usos Múltiples, contando sempre 

coa autorización dos profesores/as do Departamento de Música. Ademais o responsable da 

devandita actividade responsabilizarase do coidado e bo uso do instrumento e do seu retorno 

inmediato á aula de Música unha vez rematado o acto. 

 

 XIII.  UTILIZACIÓN DO MATERIAL DEPORTIVO 

 

 1.- Este material estará a cargo do profesorado de Educación Física que poderá prestalo 

seguindo uns criterios lóxicos, e previa petición. 

 2.- Será responsabilidade do alumnado que o utilice a súa devolución en perfecto estado. 

 

XIV.     RELACIÓNS ENTRE OS MEMBROS DA COMUNIDADE 

EDUCATIVA 

 

 1.- Sempre que a programación do Departamento correspondente non especifique o 

contrario, celebraranse unha ou varias probas escritas no período comprendido entre cada 

avaliación. As datas das probas serán determinadas de mutuo acordo entre profesorado e  alumnado, 

tendo especial coidado en distancialas no tempo para que non coincidan máis de dous exames no 

mesmo día. 

 2.- O profesorado-titor do alumnado é o encargado de informar aos pais sobre todo o que 

atinxe á actividade escolar do alumno/a e deberá ficar no Centro á hora que para esta función ten, 

que figura no seu horario. Co fin de que o titor dispoña de tempo para obter a información precisa, 

os pais deberán solicitar con suficiente antelación a entrevista con este, dentro do horario que este 

teña asignado para tal actividade. 

 3.- Os pais que desexaren falar cun profesor/a que non sexa o titor do seu fillo/a, concertarán 

previamente a entrevista na súa hora de titoría. 

 4.- Os titores/ras farán unha reunión informativa ó inicio do curso cos pais de alumnos/as da 

súa titoría para exporlles as liñas de actuación durante o curso. 

 5.- A Viaxe de Estudos de 1.º de Bacharelato, caso de se realizar, estará destinada só ao 

alumnado deste curso.  

 

XV. RECLAMACIÓNS. 
 

Para desenvolver o proceso de realización de reclamacións seguirase o previsto na Circular 2/2021 

da Secretaría Xeral de Educación. 

 

 

Última actualización: setembro de 2021. 


