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1. INTRODUCIÓN 

A función desta guía e recoller aqueles aspectos máis significativos relativos ao 
funcionamento e ás normas do IES Félix Muriel, polo cal, para unha información máis 
detallada cómpre que acudan ás Normas de Organización e Funcionamento do IES 
Félix Muriel, publicadas na páxina web do centro. 
 
O texto adáptase á Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Lei 
Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. 
 
2. CARGOS E RESPONSABILIDADES NO IES FÉLIX MURIEL DE RIANXO 2021-

2022 

a. Equipo directivo 

Director Ramón M. Veiga Fernández Vicedirector María del Carmen Teijido López 

Xefa de 

Estudos 

Amparo Cereixo Silva Secretario Manuel Freire Hernando 

b. Orientación: Martina Martínez Pérez. 

c. Equipo de Dinamización e Normalización Lingüística. Pilar Ponte Patiño 

d. Biblioteca Susana Hermo Figueira. 

e. Titorías 

Grupo Nº 
al. 

Titor/a Grupo Nº 
al. 

Titor/a 

1º 
ESO 
A 

24 Alba Rábade Álvarez 3º 
ESO 
A 

23 Carmen Vázquez Hermida 

1º 
ESO 
B 

24 R. Aurora Lijó Davila 3º 
ESO 
B 

19 
 

Alfonso Martínez López 

1º 
ESO 
C 

25 Marina Sotelo Pardos 3º 
ESO 
C 

17 Xohán Brión Ageitos 

1º 
ESO 
D 

26 
 

Xabier Vázquez Parcero 3º 
ESO 
D 

20 Elisa Calvo Vigo 

2º 
ESO 
A 

29 María Arca Oliveira 4º 
ESO 
A  

26 Amancio Pampín Suárez 

2º 
ESO 
B 

28 Raúl Castro Carballo 4º 
ESO 
B 

14 
 

Xan Lois Valiño Rivas 

2º 
ESO 
C 

25 Julián Otero Pérez 4º 
ESO 
C 

15 María Rodríguez Suárez 



 
 

2º 
ESO 
D 

27 Mickael Costas de la 
Santísima Trinidad 

4º 
ESO 
D 

22 María José García Rivas 

1º 
BAC 
A 

23 Ángeles Rodríguez 
Rodríguez 

4º 
ESO 
E 

17 Manuel López Outeiral 

1º 
BAC 
B 

20 
 

Ricardo Losada Vicente 2º 
BAC 
A 

30 Mónica Iglesias Maneiro 

1º 
BAC 
C 

27 
 

María Rodríguez Varela 2º 
BAC 
B 

24 Rafael Saco Fernández 

1º CM 10 Yolanda Paz Pereira 2º CM 12 María Díaz Martínez 

 

3. PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA NO CENTRO. 

Os centros de educación primaria adscritos ao IES Félix Muriel son o CEIP A.D.R. 
Castelao, da propia vila, o CEIP Brea Segade, na parroquia de Taragoña, e o CEIP Ana 
María Diéguez en Asados. Nestes colexios o alumnado de sexto curso realizará a 
preinscrición en 1º de ESO. 

A finais do mes de xuño e nas primeiras semanas do mes de xullo, nas datas 
establecidas polo centro e publicadas na páxina web, todo o alumnado do centro que teña 
superadas todas as materias do curso anterior e o alumnado de nova incorporación ao 
centro ten que formalizar a matrícula. O sobre de matrícula proporciónase na conserxaría 
do IES Félix Muriel e contén toda a información necesaria para cubrir a solicitude de 
matrícula. Con todo, o Persoal Administrativo e a Dirección do centro resolverán as dúbidas 
sobre a formalización da matrícula. Tamén está a disposición do alumnado e das familias 
o/a orientador/a, se é necesario. 

A formalización da matrícula neste centro implica a aceptación do horario e grupo que 
corresponda e o coñecemento e respecto das Normas de Organización e Funcionamento 
do IES Félix Muriel. 

4. O CALENDARIO ESCOLAR. 

O calendario do curso 2022-2023 vén determinado pola ORDE do 20 de maio de 2022 
pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/23 nos centros docentes 
sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.. 

Actividade lectiva: desde o día 8 de setembro de 2022 ao 21 de xuño de 2023, ambos 
inclusive. No caso de 2º de Bacharelato o remate estará de acordo co calendario das probas 
ABAU. 

Na ESO e 1º BAC desde o día 6 ao 22 de xuño, o alumnado que superase todas as 
materias na avaliación ordinaria terá actividades de apoio, reforzo, ampliación e titorización. 
O alumnado con materias suspensas, dedicarase á preparación e realización das probas 
extraordinarias. 

Vacacións: 

• Nadal: do 23 de decembro de 2022 ao 6 de xaneiro de 2023, ambos inclusive. 

• Entroido: do 20 ata o 22 de febreiro de 2023, ambos inclusive. 



 
 

• Semana Santa: do 3 ao 10 de abril de 2023, ambos inclusive. 

Días non lectivos: 

• 16 de setembro de 2022 

• 31 de outubro de 2022. Día do ensino. 

• 5 de decembro de 2023. 

5. O HORARIO DO IES FÉLIX MURIEL DE RIANXO 

a. HORARIO XERAL 

O horario de apertura do centro é o seguinte:  

• De Luns a Venres: 8:00 - 15:00 horas 

• Luns: 15:30 - 18:00 horas. 

Fóra do horario lectivo o centro permanecerá pechado, agás cando a Dirección o 
autorice a súa apertura por solicitude de calquera membro da Comunidade Educativa. 

b. HORARIO LECTIVO 

O horario lectivo é o seguinte:  

ESO E BACHARELATO: 

 Mañá: de 8:30 a 14:10 horas. 

 Tarde (só o luns): de 16:20 a 18:00 horas. 

CICLO MEDIO 

 Mañá do luns: de 8:30 a 14:10 horas.  

 Mañá de martes, mércores, xoves e venres: de 8:30 a 15:00 horas. 

 Tarde (só o luns): de 16:20 a 18:00 horas. 
 

c. HORARIO E CONDICIÓNS DE USO DAS INSTALACIÓNS PARA O 
ALUMNADO 

Cafetaría. O seu horario axústase ao establecido no contrato da cafetaría. 

Oficinas. Permanecerá aberta ao público desde as 8:30 ás 14:10. 

Conserxaría. Permanecerá aberta ao público desde as 8:15 ás 14:30. 

Biblioteca. Permanecerá aberta desde as 9:20 ata as 13:20 horas, recreos incluídos, 
sempre que haxa, durante este horario, un/ha profesor/a de garda. 

d. HORARIO DE VERÁN 

Durante o mes de xullo o horario da oficina e da conserxaría para atención ao público será 
de 9:00 a 14:00 horas. No mes de agosto o centro permanecerá aberto os mércores e xoves 
de 11:00 a 13:00 horas e estará presente un/ha conserxe. Calquera incidencia ou urxencia 
será sempre atendida pola Dirección do centro. Facilitarase para este efecto un teléfono 
móbil e un enderezo electrónico ao dispor na páxina web e na porta exterior do Centro 
Educativo. 

6. LIBROS DE TEXTO E MATERIAL. FONDO LIBROS 



 
 

Os libros de texto publicarase na páxina web do centro. 

No caso dos libros e manuais de texto e outros materiais sinalados cun * (asterisco) 
recoméndase ao alumnado que espere o comezo de curso antes de mercar o libro 
correspondente.  

As familias do alumnado de ESO poderán solicitar o Fondo Libros -agás 1º e 3º ESO- que 
comezan co Edixgal. O centro informará as familias dos requisitos e procedemento para 
solicitar ditas axudas a través da páxina web do centro.  

Os libros adquiridos con cargo ás axudas deben conservarse en bo estado e ser devoltos 
ao rematar o curso. 

7. USO ADECUADO DOS ESPAZOS COMÚNS DO CENTRO 

• Ao chegaren ao centro, as nais, pais e responsábeis legais do alumnado deben dirixirse 
á conserxaría e comunicaranlle ao conserxe o motivo da súa visita. Seguirán as 
indicacións do mesmo. En ningún caso as familias poderán subir aos andares nos que 
están as aulas. Deben agardar na entrada do Edificio Principal e esperar ao/á titor/a.  

• Existe unha sala de titorías de pais/nais no Edificio Principal na que serán atendidos 
polo/a titor/a. As titorías poderán realizaranse vía telefónica ou de xeito presencial 
previamente concertados día e hora. A solicitude de titorías realizarase, 
preferentemente, a través do Abalar Móbil. 

• Durante as horas de clase o alumnado deberá usar as aulas que lle corresponden no 
seu horario, pero nunca entrar na clase doutros grupos. 

• Nos períodos de lecer o alumnado poderá estar no patio, cafetaría, pavillón, Biblioteca, 
local de EDLG, no corredor da entrada do Edificio Principal, pero nunca permanecerá 
no primeiro e segundo andar do Edificio Principal e do Anexo. 

• O alumnado durante os recreos acudirá aos aseos do seu edificio de referencia (no cal 
se atopa a súa aula habitual), agás no caso de estar a facer uso de espazos situados 
no Ed. Principal, como é o caso da Biblioteca. 

• O alumnado debe coñecer e respectar as normas de uso dos distintos espazos do 
centro. 

• O alumnado só poderá acudir á cafetaría nos períodos de lecer, nunca nos cambios de 
clase. 

• O alumnado da ESO, por atoparse en período de escolarización obrigatoria, non poderá 
abandonar o recinto escolar durante o período lectivo. No caso de ter que abandonar o 
centro, por motivos de saúde ou indisposición ou calquera outro, terá que facelo 
acompañado do/a pai/nai ou responsábel legal, despois de asinar o formulario que está 
en conserxaría, para deixar constancia desta saída. 

• O alumnado de Bacharelato deberá permanecer no centro durante os períodos de lecer. 
O alumnado maior de idade do Ciclo Formativo e de Bacharelato poderá saír do Centro 
nos períodos de lecer. 

• Tanto no primeiro coma no segundo recreos soará o timbre. O alumnado dirixirase a 
súa Aula de grupo ou Aula Específica (por exemplo: Plástica, Música, Tecnoloxía, 
Informática, Laboratorios, Desdobres), esperará na porta da aula, gardando á debida 
compostura e permanecerá no interior da clase deica a chegada do/a profesor/a ou do 
Profesorado de Garda. 



 
 

8. DEREITOS E DEBERES DO ALUMNADO  

a. DEREITOS DO ALUMNADO 

O alumnado ten recoñecidos os seguintes dereitos, establecidos pola lexislación vixente, 
polos que velará o Consello Escolar:  

a) A unha formación que asegure o desenvolvemento da súa personalidade.  

b) Ás mesmas oportunidades de acceso aos distintos niveis de ensinanza e a non 
discriminación por razón de nacemento, sexo, capacidade económica, nivel social, 
conviccións políticas, morais ou relixiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriais 
e psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.  

c) A que se respecte a súa integridade física e moral e a súa dignidade persoal, non 
podendo ser obxecto, en ningún caso, de tratos vexatorios ou degradantes.  

d) A que se respecte a súa liberdade de conciencia, as súas conviccións relixiosas, morais 
ou ideolóxicas, así como a súa intimidade no que respecta a crenzas ou conviccións.  

e) A que o Centro garde reserva sobre toda aquela información da que dispoña acerca das 
súas circunstancias persoais e familiares.  

f) A que sexa avaliado/a o seu rendemento académico con plena obxectividade.  

g) A coñecer os criterios xerais que se van aplicar para a avaliación e promoción, así como 
a coñecer os contidos mínimos e os sistemas de avaliación e recuperación das diversas 
materias.  

h) A reclamar contra as cualificacións finais ordinarias e extraordinarias, e as decisións que, 
como resultado do proceso de avaliación, se adopten ao finalizar un ciclo ou curso.  

i) A unha orientación escolar e profesional.  

j) A unhas axeitadas condicións de hixiene e seguridade.  

k) A elixir aos seus representantes no Consello Escolar, aos/ás seus/súas Delegados/as e 
Subdelegados/as de grupo e a constituír a Xunta de Delegados.  

l) A asociarse 

m) A seren informados polos membros da Xunta de Delegados/as e polos representantes 
das asociacións de alumnos e alumnas sobre cuestións do centro e sobre o sistema 
educativo en xeral.  

n) A manifestar a súa discrepancia respecto ás decisións educativas que lles afecten, 
debendo canalizala a través dos/as seus/súas representantes cando teña carácter 
colectivo. 

b. DEBERES DO ALUMNADO 

O alumnado matriculado no IES Félix Muriel ten as seguintes obrigas: 

a) Ao estudo, asistencia a clase co material preciso e ao cumprimento dos horarios.  

b) A cumprir as Normas de Organización e Funcionamento.  

c) Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e a consecución dun apropiado 
clima de estudo no centro, respectando o dereito dos compañeiros e compañeiras.  



 
 

d) A usar correctamente as instalacións e material do Centro, e de xeito especial a aula que 
teñan asignada, sendo responsábeis mancomunados dos estragos que se produzan na 
mesma.  

e) A seguir as orientacións do profesorado respecto da súa aprendizaxe e mostrarlle o 
debido respecto e consideración.  

f) A respectar o exercicio do dereito ao estudo dos seus compañeiros e compañeiras.  

g) A respectar as pertenzas doutros membros da Comunidade Educativa.  

h) A respectar a liberdade de conciencia e as conviccións relixiosas e morais, a dignidade, 
integridade e intimidade de todos os membros da Comunidade Educativa.  

i) A non discriminar a ningún membro da Comunidade Educativa.  

k) A levantar a cadeira e deixala enriba da mesa ao rematar a última clase do día.  

l) Aquelas aulas que presenten un estado de sucidade imputábel a un uso indebido das 
mesmas non serán limpadas polo persoal correspondente senón polos usuarios da aula en 
cuestión. A decisión poderá ser tomada por un/ha profesor/a, polo/a titor/a ou por un/ha 
membro da Dirección 

9. DEREITOS E DEBERES DAS FAMILIAS  

a. DEREITOS DAS FAMILIAS 

As/os nais/pais e responsábeis legais do alumnado teñen dereito a: 

1. Coñecer, ao comezo do curso, os criterios xerais de avaliación e cualificación, mínimos 
esixíbeis, criterios de promoción e cantos aspectos se desprendan das Programacións das 
diferentes áreas e materias.  

2. Coñecer o carácter propio do centro.  

3. Elixir, cando os/as seus/súas fillos/as son menores de idade, a formación relixiosa e moral 
acorde coas súas crenzas ou conviccións, sen que desta elección poda derivarse ningunha 
discriminación.  

4. Como parte da Comunidade Educativa, que se respecte a súa integridade física e moral 
e a súa dignidade persoal, non podendo ser obxecto en ningún caso de tratos vexatorios 
ou degradantes por parte de ningún membro da citada Comunidade. 

5. Que se respecten as súas conviccións relixiosas, morais e ideolóxicas, así como a súa 
intimidade no que respecta a tales crenzas ou conviccións. 

6. Manter unha comunicación fluída co profesorado e titores/as dos/as seus/súas fillos/as, 
requirindo información dos/as mesmos/as sobre a súa actividade académica e a súa vida 
no centro, respectando os horarios destinados a tal fin. 

7. Reclamar contra as decisións e cualificacións dos/as seus/súas fillos/as que, como 
proceso da avaliación, se adopten ao finalizar o ciclo ou curso. 

8. Recibir a información sobre a situación académica dos/as seus/súas fillos/as, así como 
da súa asistencia e actitude xeral no centro, mediante boletíns de avaliación, carta persoal 
ou comunicación telefónica, cando corresponda. 

9. Participar nas asociacións de nais/pais do alumnado de acordo coa lexislación vixente. 
10. Participar na vida e nos órganos colexiados do centro (Consello Escolar), tanto como 
membro electo ou elector. 



 
 

11. Coñecer, mediante os seus representantes no Consello Escolar, as actas do mesmo e 
calquera outra documentación administrativa que lles afecte, agás aquela cuxa difusión 
puidera afectar ó dereito á intimidade das persoas ou ó normal desenvolvemento dos 
procesos de avaliación académica. 

12. Liberdade de expresión sen prexuízo dos dereitos de todos/as os/as membros da 
Comunidade Educativa e ó respecto que merecen.  

13. Manifestar a súa discrepancia respecto ás decisións educativas que afecten aos/ás 
seus/súas fillos/as.  

14. Reunirse no centro para actividades que poidan ter relación coa educación ou formación 
dos/as seus/súas fillos/as ou coa vida ou actividade xeral do centro, sempre previa 
notificación e acordo coa Dirección do centro. 

15. Que existan no centro as debidas condicións sanitarias e de seguridade para os/as 
seus/súas fillos/as. 

16. Reclamar ante o órgano competente da Consellaría de Educación e Cultura, cando 
consideren que os seus dereitos foron vulnerados ou se impediu o exercicio efectivo dos 
mesmos. 

17. A ANPA terá dereito, dentro das posibilidades de loxística do Centro, a dispoñer dun 
local adecuado para o desenvolvemento das funcións que lle son propias. Ademais, terá 
dereito á utilización dos bens materiais e instalacións do centro sempre e cando exista 
notificación e acordo previo coa Dirección. 

b. DEBERES DAS FAMILIAS 

1. Aceptar e cumprir as Normas de Organización e Funcionamento do IES Félix Muriel.  

2. Respectar a integridade física e moral, así como a dignidade persoal de todos os 
membros da Comunidade Educativa, non podendo ser obxecto a ningún deles de tratos 
vexatorios e/ou degradantes. 

3. Atender ás citacións que poidan recibir desde o centro por parte dos/as membros do 
Equipo Directivo, titores/as ou profesorado. 

4. Proporcionar aos/ás seus/súas fillos/as o material suficiente requirido para a súa 
formación. 

5. Facer observar aos/ás seus/súas fillos/as, desde o momento do seu ingreso no centro, 
as normas recollidas no presente Regulamento. 

6. Facilitar os datos que se lles soliciten para a confección dun historial dos/as seus/súas 
fillos/as. 

7. Procurar a puntual asistencia dos/as seus/súas fillos/as ás clases do centro. 

8. Informar, dentro dos prazos previstos, das faltas de asistencia dos/as seus/súas fillos/as, 
indicando o motivo que as xustifica. 

9. Notificar ao centro os cambios de enderezo, teléfono, etc., que se produzan ao longo da 
estancia dos/as seus/súas fillos/as no mesmo. 

10. Notificar ao centro as situacións especiais dos/as seus/súas fillos/as: tratamento 
médico, enfermidades, etioloxía física ou psíquica, etc., a efecto de tomar as atencións e 
coidados oportunos. 



 
 

11. Colaborar cos órganos colexiados do centro, dentro das súas posibilidades, para a 
consecución dos fins educativos perseguidos 

10. REPRESENTACIÓN DO ALUMNADO E DAS FAMILIAS 

Os órganos de representación e participación das nais e pais nun centro educativo son os 
representantes no Consello Escolar e nas Comisións constituídas seu seo, as Asociacións 
de Nais e Pais do alumnado (ANPAS) e a Escola de Nais e Pais. 

As/Os nais/pais e os alumnos e alumnas poderán participar tamén no funcionamento dos 
centros a través das súas asociacións. As Administracións educativas favorecerán a 
información e a formación dirixida a eles. 

a. CONSELLO ESCOLAR 

O Consello Escolar do centro é o órgano a través do cal participan na súa xestión os 
distintos membros da Comunidade Escolar. O alumnado conta con catro representantes. 
As nais e pais e responsábeis legais contan con tres representantes no Consello Escolar, 
un deles escollido pola ANPA. 

b. ANPA 

As asociacións de nais e pais do alumnado poderán utilizar os locais dos centros docentes 
para a realización das actividades que lles son propias, a cuxo efecto os directores dos 
centros facilitarán a integración de ditas actividades na vida escolar, tendo en conta o 
normal desenvolvemento da mesma. Á ANPA facilitaráselle un espazo no centro para as 
súas reunións, que poderá utilizar previo aviso á Dirección do centro, sendo responsábel 
do bo uso do mesmo. Tamén disporá dun taboleiro de anuncios para as súas comunicacións 
e unha caixa de correos e suxestións propia. Os familiares do alumnado serán atendidos 
nos espazos do centro dedicados a titorías. 

11. DELEGADOS/AS E SUBDELEGADOS/AS 

O cargo de Delegado/a e Subdelegado/a terá unha vixencia de un curso académico. As 
normas para a súa elección serán subministradas pola Xefatura de Estudos aos titores/as 
de cada grupo a comezo de curso1.  

12. ATENCIÓN E INFORMACIÓN A NAIS E PAIS DO ALUMNADO 

O/A titor/a de cada grupo de alumnos/as é o principal intermediario de comunicación entre 
as familias e o centro. As familias acudirán sempre en primeira instancia ao/á titor/a, 
que proporcionará toda a información relativa a seguimento académico e educativo do/a 
seu/súa fillo/a, a súa integración no grupo, as actitudes amosadas e a evolución persoal. 

Como norma, a atención ás nais e pais do alumnado no seguimento educativo dos 
estudantes comprenderá as seguintes actuacións: 

a) No IES Félix Muriel de Rianxo celebraranse as seguintes reunións coas nais e pais e co 
alumnado:  

1. Durante a primeira quincena de outubro por grupos e co/a respectivo/a titor/a tanto 
na ESO coma no Bacharelato. No caso da Formación Profesional valorarase a súa 
conveniencia dependendo da idade e circunstancia do alumnado2. 

 
1 Para máis información véxase as NOF do centro (páx. 27 e 28) publicadas na páxina web: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfelixmuriel 



 
 

1. Puntualmente, ao longo do curso, por petición e acordo de Xunta de Avaliación do 
curso ou por solicitude do titor para tratar aspectos de carácter académico. Estas reunións 
poden ser, dependendo do caso, con ou sen alumnado, co/a titor/a e/ou profesorado.2  

3. Manteranse reunións informativas coas familias e o alumnado participante por mor 
dunha saída educativa de varios días de duración, cos programas educativos de 
intercambio ou análogos.2 

b) Coidarase de xeito especial que as horas de atención por parte dos/as titores/as ás/aos 
nais/pais ou titores legais sexan razoabelmente compatíbeis coas obrigas laborais e 
familiares destes, respectando sempre o horario laboral do titor/a e tendo presente as horas 
de permanencia no centro do docente. 

Garantirase, igualmente, a dispoñibilidade dos membros do Equipos Directivos do centro 
docente para a atención ás nais e aos pais ou titores/as legais do alumnado.3 

d) Procurarase que o horario semanal individual do profesorado favoreza a súa 
dispoñibilidade, teñan ou non a condición de titores/as, para a atención ás nais e pais ou 
titores/as legais do alumnado.  

e) As entrevistas dos/as pais/nais ou responsábeis legais co/a titor/a desenvolveranse 
habitualmente nas salas habilitadas polo centro a tal efecto. Estas solicitaranse a través do 
Abalar Móbil e poderán realizar telefónica ou presencialmente. 

f) Débese canalizar a través do/a titor/a as reunións co profesorado das diferentes áreas.  

g) Nas reunións coas nais e cos pais o/a titor/a facilitará un informe de seguimento 
académico do/a alumno/a que amose a súa situación académica en cada área ou materia, 
o grao de desenvolvemento das competencias chave e a valoración e orientación do/a 
propio/a titor/a. 

 

Horario de atención do profesorado ás familias / titor-a legal 

 

ATENCIÓN NAIS / PAIS / TITOR-A LEGAL (Sesións de 50 minutos) 

 
 

 

 
 

 

 DÍA HORA 

Arca Oliveira, María Xoves 10:30-11:20 

Bretal Martínez, M. Dolores Xoves 10:30-11:20 

Brión Ageitos, Xohán F. Venres 10:30-11:20 

Calo Piñeiro, Francisco Luns 09:20-10:10 

Calvo Vigo, Elisa Mércores 11:20-12:10 

Castro Carballo, Raúl Luns 11:20-12:10 

Castro Martínez, M. del Carmen Luns 11:20-12:10 

Cereixo Silva, Amparo Xoves 12:30-13:20 

Costas de la Santísima Trinidad, Mickael Mércores 11:20-12:10 

Díaz Martínez, María Martes 11:20-12:10 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

13. FUNCIONAMENTO DAS TITORÍAS 

Na primeira sesión de titoría e nas primeiras clases de inicio de cada curso en setembro, 
titores/as e profesorado informarán ao alumnado de: 

a) Instrucións de principio de curso por parte do/a titor/a do grupo 

Doval Blanco, Darío Mércores 11:20-12:10 

Ferrín Brocos, Francisco Javier Luns 11:20-12:10 

Freire Hernando, Manuel Venres 10:30-11:20 

García Rivas, María José Luns 10:30-11:20 

García Sanz, Pablo Martes 11:20-12:10 

González González, María A. Mércores 10:30-11:20 

González Mariño, Marga   

Hermo Figueira, Susana Martes 09:20-10:10 

Iglesias Maneiro, Mónica M. Mércores 09:20-10:10 

Lijó Davila, R. Aurora Xoves 10:30-11:20 

López Outeiral, Manuel Martes 12:30-13:20 

Losada Tubío, Emilio Xoves 11:20-12:10 

Losada Vicente, J. Ricardo Luns 11:20-10:10 

Martínez López, Alfonso Mércores 10:30-11:20 

Martínez Dourado, Manuela Venres 12:30-13:20 

Moreira Arincón, J. Ramón Martes 10:30-11:20 

Muñiz Saborido, Ana I. Xoves 11:20-12:10 

Ortigueira Duro, Sonia Mércores 10:30-11:20 

Otero Pérez, Julián Martes 12:30-13:20 

Pampín Suárez, Amancio Mércores 12:30-13:10 

Paz Pereira, Yolanda Luns 10:30-11:20 

Pérez Pedrosa, Raúl Venres,  09:20-10:10 

Pérez Torres, M. Pilar Luns 10:30-11:20 

Plaza Sixto, M. Paz Mércores 10:30-11:20 

Ponte Patiño, Pilar Luns 11:20-12:10 

Rábade Álvarez, Alba Luns 09:20-10:10 

Rama Lorenzo, Sofía C. Xoves 10:30-11:20 

Rilo Nogueira, Juan J. Venres 10:30-11:20 

Rivas Barros, Ana I. Martes 12:30-13:20 

Rodríguez Rodríguez, M. Ángeles Venres 12:30-13:20 

Rodríguez Suárez, María Martes 12:30-13:20 

Rodríguez Varela, María C. Luns 10:30-11:20 

Saco Fernández, Rafael Luns 12:30-13:20 

Sexto Alende, M. Pilar Mércores 11:20-12:10 

Sotelo Pardos, Marina Mércores 12:30-13:20 

Suárez Redondo, Rosa M. Luns 11:20-12:10 

Teijido López, M. Carmen Luns 12:30-13:20 

Valiño Rivas, Xan Lois Xoves 09:20-10:10 

Varela Vidueiros, Patricia Xoves 11:20-12:10 

Vázquez Hermida, Carmen Venres 11:20-12:10 

Vázquez Parcero, Javier C. Mércores 11:20-12:10 

Veiga Fernández, Ramón M. Mércores 11:20-12:10 



 
 

1. Normativa sobre os dereitos e deberes do alumnado (colocarase copia impresa 
no taboleiro de cadansúa aula) 

2. Normativa sobre as faltas de asistencia e procedementos de comunicación das 
faltas ás familias 

3. Obriga de permanecer no recinto escolar durante o horario lectivo. 

4. Respectar a máxima puntualidade tanto nas clases como nas gardas. 

5. Deixar pechadas as aulas durante os recreos. 

6. Non deixar nunca as chaves ao alumnado que non sexa o/a delegado/a de clase. 

7. Lembrar que ao rematar a xornada as cadeiras deberán quedar enriba das 
mesas. 

8. Funcionamento das gardas de clase e gardas de recreo 

9. Faltas de disciplina e funcionamento da Aula de Convivencia 

10. Libros de texto e material didáctico 

11. Horario das clases, materias e profesores asignados ao grupo 

12. Horario de atención ás familias e titores legais 

13. Horario de atención ao alumnado 

14. Criterios de promoción de curso e medidas de atención á diversidade 

15. Calendario de elección de delegado/a e subdelegado/a 

16. Calendario escolar, sesións de avaliación inicial, parciais e final, períodos de 
vacacións e días non lectivos. 

17. Procedementos de reclamacións de cualificacións. 

18. Información sobre as autorizacións parentais para saídas educativas, etc. 

b) Medios e formas de difusión destas instrucións 

1. Verbalmente na aula ao alumnado 

2. Copia por escrito dos dereitos e deberes do alumnado nas cortizas de cada aula 

3. Información na páxina web a disposición da Comunidade Educativa sobre 
aspectos xerais de inicio de curso. 

4. Circular ou folla informativa a comezos de cada curso escolar. 

14. AS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

a.  

a) Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, espazos) 
e da organización e xestión da aula ás características do alumnado, a partir dos 
informes que se reciben dos colexios de Primaria. 

b) Adecuación das Programacións Didácticas ao alumnado, reflectindo as medidas que 
se tomarán en función do tipo de adaptación que se precisar. 

c) Adaptación dos instrumentos ou procedementos de avaliación.  

d) Aulas de Convivencia e medidas e actuacións destinadas á mellora da convivencia.  



 
 

e) Desdobramentos de grupos. 

f) Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria. 

g)  Programas de enriquecemento curricular. 

h)  Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas. 

i) Programas de recuperación.  

j) Programas específicos personalizados. 

k) Programas de habilidades sociais. 

b. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

a) Adaptacións curriculares. 

b) Agrupamentos flexíbeis. 

c) Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e/ou en Audición e 
Linguaxe.  

d) Programas de Diversificación Curricular.  

e) Programas de Cualificación Profesional Inicial. 

15. AVALIACIÓNS E CALENDARIO DE AVALIACIÓNS 

As cualificacións entregaranse a través da aplicación de Abalar Móbil e só en casos moi 
concretos lle será entregado ao alumno ou alumna en formato papel; neste último caso o 
pai, nai ou titor legal deberá devolvelo asinado ao profesorado titor. 

ESO: realizarase unha avaliación inicial en outubro e tres avaliacións ao longo do curso, 
coincidindo a terceira coa avaliación final ordinaria. Terán a avaliación extraordinaria en 
xuño. 

Bacharelato: no primeiro curso realizarase unha avaliación inicial en outubro e tres ao 
longo do curso. A terceira será a avaliación final ordinaria e a extraordinaria será no mes de 
xuño. 

As cualificacións obtidas nas avaliacións serán comunicadas a través do Informe de 
Avaliación, o cal deberá ser asinado pola nai / pai / titor-a legal e devolto pola alumna/o á 
súa titora ou titor nun prazo de UNHA semana lectiva. Así mesmo, os responsables legais 
poderán consultar as cualificacións da alumna/o na plataforma de Abalar Móbil 

a. Avaliación inicial 

Realízase entre o 11 e 13 de outubro e avalíase o grao de competencias clave do alumnado 
e determínase a necesidade ou non de reforzos, apoios... 

b. 1ª avaliación 

Publicación de cualificacións: 22 de decembro de 2021.  

c. 2ª avaliación 

Publicación de cualificacións: prevese o 22 de marzo, porén informarase ás familias a través 
de Abalar Móbil. 

d. 3ª avaliación. 



 
 

Na ESO e Bacharelato farase coincidir coa Avaliación Ordinaria. No caso de Ciclos, 
realizarase a comezos de xuño. Pendente de recibir indicacións da Consellaría. Porén, 
informarase ás familias a través de Abalar Móbil. 

 

CM: as cualificación entregaranse 2 de xuño. 

e. Avaliación ordinaria 

2º BAC. As cualificación entregaranse o 19 de maio. 

ESO e 1º BAC. As cualificacións entregaranse o 9 de xuño. Porén, informarase ás familias 
a través de Abalar Móbil. 

 

CM. As cualificacións entregaranse o 24 de xuño. 

f. Avaliación extraordinaria 

No curso 2022-2023 a avaliación extraordinaria de Bacharelato terá lugar entre os 
días 6 e 22 de xuño. O horario e o lugar das probas extraordinarias será publicado na 
páxina web do centro. 

Publicación das cualificacións: pendente de establecer data, informarase ás familias a 
través de Abalar Móbil. 

 

16. PROMOCIÓN DE CURSO E TITULACIÓN  

A promoción de curso e a titulación réxese pola ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se 

actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria 

obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia. 

17. AS MATRÍCULAS DE HONRA EN 2º BACHARELATO 

Cómpre sinalar que o número de matrículas non superará o 5% do alumnado matriculado 
en 2º Bacharelato. Para obter matrícula de honra é preciso acadar unha media de 9 ou 
superior nas materias de 2º de Bacharelato 

En caso de empate ao ter as mesmas cualificacións en 2º de Bacharelato recorrerase ás 
de 1º de Bacharelato. E, en caso dun novo empate, utilizaranse as de 4º de ESO e así 
sucesivamente. De persistir o empate en todos os cursos de Bacharelato e ESO, 
outorgarase unha matrícula máis. 

As matrículas serán outorgadas pola Dirección despois da sesión de avaliación 

18. RECLAMACIÓNS NA AVALIACIÓN DO ALUMNADO 

O alumnado maior de idade e os proxenitores e/ou titores-as legais poderán reclamar a 
cualificación de unha ou máis materias de forma xustificada, de acordo coa Orde do 2 de 
marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e 
se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de 
promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, 
educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.  

A reclamación formal abranguerá unicamente as cualificacións finais. A reclamación 
poderá formularse nos dous días hábiles seguintes á comunicación da cualificación.  

Reclamación ante o centro 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesfelixmuriel/system/files/u117/Orde%20do%202%20de%20marzo%20de%202021%20procedemento%20de%20reclamaci%C3%B3n%20das%20cualificaci%C3%B3ns%20e%20das%20decisi%C3%B3sn%20de%20promoci%C3%B3n.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesfelixmuriel/system/files/u117/Orde%20do%202%20de%20marzo%20de%202021%20procedemento%20de%20reclamaci%C3%B3n%20das%20cualificaci%C3%B3ns%20e%20das%20decisi%C3%B3sn%20de%20promoci%C3%B3n.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesfelixmuriel/system/files/u117/Orde%20do%202%20de%20marzo%20de%202021%20procedemento%20de%20reclamaci%C3%B3n%20das%20cualificaci%C3%B3ns%20e%20das%20decisi%C3%B3sn%20de%20promoci%C3%B3n.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesfelixmuriel/system/files/u117/Orde%20do%202%20de%20marzo%20de%202021%20procedemento%20de%20reclamaci%C3%B3n%20das%20cualificaci%C3%B3ns%20e%20das%20decisi%C3%B3sn%20de%20promoci%C3%B3n.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesfelixmuriel/system/files/u117/Orde%20do%202%20de%20marzo%20de%202021%20procedemento%20de%20reclamaci%C3%B3n%20das%20cualificaci%C3%B3ns%20e%20das%20decisi%C3%B3sn%20de%20promoci%C3%B3n.pdf


 
 

O equipo docente ou o departamento didáctico correspondente trasladará o informe 
elaborado á xefatura de estudos, quen comunicará por escrito como máximo no día lectivo 
seguinte, ou se for o caso, hábil, ao alumnado, ás súas persoas proxenitoras ou persoa que 
desempeñe a representación legal, a decisión razoada de ratificación ou modificación da 
cualificación. 

Reclamación ante a Xefatura Territorial 

No caso de que, tras o procedemento de revisión no centro, persista o desacordo coa 
cualificación, o alumnado, as súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a 
representación legal poderán presentar por escrito á dirección do centro docente, no prazo 
de dous días hábiles a partir do día seguinte á comunicación sobre a decisión adoptada, 
reclamación ante a xefatura territorial correspondente da Consellería de Cultura, Educación 
e Universidade. 

A Xefatura Territorial adoptará a resolución pertinente nun prazo de 15 días hábiles a partir 
da recepción do expediente e comunicaralla á Dirección do centro para a súa aplicación e 
traslado á persoa interesada. 

Modelos de reclamación ante o centro e ante a Xefatura Territorial na páxina web do centro 
en Documentos do centro > Modelos e solicitudes. 

 

19. CAMBIO DE MODALIDADE EN BACHARELATO 

O alumnado poderá solicitar á Dirección do centro cambiar de modalidade en calquera 
dos dous cursos de Bacharelato. A solicitude realizarase: 

 1º BAC: primeiros dous meses de curso (mediados de novembro) 

 2º BAC: antes do comezo das actividades lectivas. 

20. MATERIAS PENDENTES 

Os contidos, o procedemento e instrumentos para facer un seguimento e avaliar as materias 
pendentes do curso anterior do alumnado de ESO e Bacharelato aparecen reflectidas en 
cadansúas Programacións Didácticas dos Departamentos, que estarán publicadas na 
páxina web do centro para a súa consulta pola Comunidade Educativa. 

O calendario das datas dos exames será proposto pola Xefatura de Estudos á Comisión de 
Coordinación Pedagóxica e as Xefaturas de Departamento proporán as datas, horario e o 
lugar das probas con toda a información que consideren necesaria antes do 30 de setembro 
de cada ano natural. 

A finais de outubro a Xefatura de Estudos exporá nos taboleiros correspondentes do Edificio 
Principal e do Edificio Anexo, así como na páxina web do centro, as datas, horarios e lugar 
de celebración das probas. 

Ademais das probas que dita a lei, as Xefaturas de Departamento poderán realizar o 
seguimento de pendentes cos instrumentos e procedementos de avaliación que reflictan 
nas Programacións Didácticas.  

As Xefaturas de Departamento poderán solicitar a identificación (con DNI ou carné escolar) 
do alumnado que realice as probas de pendentes 

21. COMUNICACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS 



 
 

As cualificación obtidas nas distintas avaliación seranlle comunicadas ás familias a través 
do Abalar Móbil e, excepcionalmente, do boletín en papel que se entregará ao alumno ou 
alumna. No caso da ESO, de se entrega boletín impreso, este deberá devolverse asinado 
polo pai, nai ou titor/a legal nun prazo de unha semana lectiva despois da súa entrega. 

Na avaliación ordinaria, na ESO entregarase, xunto co boletín, o Consello Escolar no cal 
se reflicten as recomendacións do equipo docente respecto aos estudos que debe continuar 
o alumno ou alumna. 

22. NORMAS DE CONVIVENCIA 

i. Fomentar o respecto, a integración e solidariedade como piares básicos da educación 
en valores. 

ii. Manter uns hábitos saudables básicos: aseo persoal, descanso nocturno, alimentación 
axeitada á idade, etc. 

iii. Mantemento das normas de urbanidade básicas: o esperar ao profesorado na aula, o 
petar nas portas –aínda que estean abertas–antes de entrar, o sentarse adecuadamente, 
o pedir permiso para levantarse ou para intervir na clase, o usar as palabras “por favor” 
e “grazas” nas peticións, o non comer nin mascar goma durante o desenvolvemento das 
clases, o recoller cando o docente dea por terminada a clase. 

iv. En relación coa vestimenta, o alumnado, sen distinción desexo, deberá vestir 
apropiadamente. 

Para non entorpecer o traballo dos demais e aproveitar ao máximo posible o tempo e 
esforzo de todos, deberanse seguir as pautas que se indican: 

i. Levar sempre o material necesario para cada materia 

ii. Prestar atención ás explicacións e indicacións do profesorado 

iii. Evitar condutas disruptivas que entorpezan o proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

iv. En relación coa Biblioteca, seguiranse as normas de uso da biblioteca e aulas 
específicas. 

v. En relación coa Aula, cada grupo de alumnos/as é responsábel do coidado e 
mantemento da aula na que realizan as súas tarefas. 

vi. O alumnado que non teña clase por ausencia dun/ha profesor/a seguirá en todo 
momento as indicacións do Profesorado de Garda ou, na ausencia deste, de calquera 
outro docente do centro. 

vii. Deberase gardar silencio en todas as dependencias do edificio durante as horas 
lectivas. 

viii. Ao rematar a xornada, para facilitar a tarefa do persoal de limpeza, o material quedará 
ordenado coas cadeiras sobre as mesas, as fiestras pechadas e as luces apagadas. 

ix. Os corredores son dependencias de paso, polo que hai que gardar orde, evitando 
accións tales como berros, carreiras, rebumbios, etc. Durante as horas de clase non se 
pode permanecer nos corredores. 

x. O resto de cuestións que se poidan suscitar rexeranse pola lexislación vixente (uso e 
consumo de drogas, tabaco, alcol...) 

b. ACTIVIDADES NON PERMITIDAS 



 
 

i. Durante a permanencia no centro, os teléfonos móbiles ou calquera outro dispositivo 
electrónico deberán estar apagados, agás indicación expresa do/a docente durante a súa 
sesión lectiva. 

ii. Non se admitirá 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/as demais membros da Comunidade Educativa. 
Porén, poderanse realizar fotos ou gravacións audiovisuais con autorización previa cando 
teñan carácter educativo. 

iii. O alumnado non poderá permanecer nos corredores e nas aulas durante os recreos, agás 
autorización expresa, co obxecto de evitar danos materiais, furtos e faltas de limpeza. 

iv. O alumnado non poderá faltar a clase posto que a asistencia as aulas é obrigatoria e é 
responsabilidade de cada alumno/a e dos/as seus/súas pais/nais ou titores/as legais. 
Cando unha parte do grupo realice unha actividade complementaria ou extraescolar, 
aqueles que non participen teñen a mesma obriga de cumprir o seu horario lectivo. Faltar 
a un 20% das clases dunha materia, aínda xustificadamente, implica a perda do dereito á 
avaliación continua. 

v. O alumnado non poderá chegar tarde á clase. Neste caso, o profesorado deberá permitir 
a entrada do alumno a clase e rexistrar o retraso la aplicación XADE. A Xefatura de 
Estudos realizará un seguimento dos/as alumnos/as que cheguen reiteradamente tarde, 
ás/aos que se lles aplicarán medidas de carácter educativo, preferiblemente nos períodos 
de lecer. 

c. CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA4 

As condutas contrarias á convivencia a partir deste curso académico cargaranse na 
aplicación XADE, de aí que lle sexan comunicadas ás familias a través do Abalar Móbil. 
Nesa comunicación constará tamén a sanción aplicada ao alumno/a. 

No caso de condutas gravemente prexudiciais que impliquen apertura de procedemento 
corrector, as familias serán informadas telefonicamente e/ou por correo postal. 

 

As condutas contrarias á convivencia nos centros docentes clasifícanse en: 

1. condutas gravemente prexudiciais para a convivencia 

2. condutas leves contrarias á convivencia. 

i. Condutas gravemente prexudiciais. 

• As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as 
coaccións contra os demais membros da Comunidade Educativa. 

• 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. 

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

 
4 Para unha información máis completa, consulten as Normas de Organización e funcionamento do centro, publicadas 

na páxina web do centro. 



 
 

• 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. 

• As actuacións que constitúan acoso escolar consonte ao establecido no Capítulo III 
da Lei de Convivencia: Artigo 28. ACOSO ESCOLAR. Para os efectos desta lei, 
considérase acoso escolar calquera forma de vexación ou malos tratos continuados 
no tempo dun alumno ou alumna por outro ou outra ou outros, xa sexa de carácter 
verbal, físico ou psicolóxico, incluído o illamento ou baleiro social, con independencia 
do lugar onde se produza. Terán a mesma consideración as condutas realizadas a 
través de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha 
relación que xurda no ámbito escolar. 

• A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración 
ou subtracción de documentos académicos. 

• 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. 

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

• As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos 
membros da Comunidade Educativa do centro, ou a incitación a elas. 

• Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde 
ou a integridade persoal do alumnado ou dos demais membros da Comunidade 
Educativa. En todo caso, reputarase indisciplina grave a resistencia ou negativa a 
entregar os obxectos a que se refire o punto 3 do artigo 11 da Lei de 
Convivencia(recollido no apartado 6.2) cando se é requirido para iso polo 
profesorado. 

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

• O incumprimento das sancións impostas. 

• Saír do instituto en horario lectivo sen autorización. 

• Gravar con calquera aparato o profesorado no exercicio das súas funcións docentes 

ii. Medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para 
a convivencia.  

As medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia quedan 
graduadas en seis niveis, tendo en conta que a partir da corrección 4 será necesaria a 
incoación dun expediente sancionador. A potestade correctora correspóndelle á Dirección 
do centro. 

1. Realización, dentro ou fóra do horario, de tarefas que contribúan á mellora e ao 
desenvolvemento das actividades do centro 

2. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 
complementarias do centro entre dúas semanas e un mes. 

3. Cambio de grupo. 

4. Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre 
catro días lectivos e dúas semanas. 



 
 

5. Deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para non interromper o 
proceso formativo. 

6. Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro 
días lectivos e un mes. O alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se 
determinen para non interromper o proceso formativo. 

d. PROCEDEMENTO CORRECTOR 

Corresponde ao/á Director/a, tras a recollida da información necesaria, decidir o 
procedemento que se vai seguir en cada caso para a corrección da conduta do/a alumno/a. 

PROCEDEMENTO CONCILIADO(art. 20) 

PROCEDEMENTO DISCIPLINARIO(art. 25) 

Sempre que sexa posible, debe intentarse a conciliación entre o/a alumno/a e os 
outros membros da Comunidade Educativa agraviados e a reparación voluntaria dos danos 
materiais ou morais producidos. A opción pola conciliación suspende o procedemento 
disciplinario de corrección da conduta, que se retomará no caso de que a conciliación sexa 
infrutuosa ou polo incumprimento dos acordos. Con independencia do procedemento 
corrector elixido, a Dirección do centro sempre ten que designar un/ha profesor/a instrutor/a 
do procedemento. 

No caso de procedemento conciliado cómpre ter en conta que é conveniente esixir: 

• Recoñecemento da falta e dano causados. 

• Desculpas aos afectados. 

• Compromiso previo de aceptación das accións reparadoras. 

Así mesmo, o procedemento conciliado non procede nos seguintes casos: 

• No caso de condutas que puidesen ser delito. 

• Notoria gravidade da conduta en cuestión. 

• Reiteración das condutas do alumno/a contrarias á convivencia. 

• Ter un procedemento conciliado no mesmo curso escolar. 

• No caso de incumprimentos anteriores. 

23. SOBRE A PUNTUALIDADE 

A Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, 
no artigo 7.2.h) contempla como un deber básico do alumnado “Asistir a clase con 
puntualidade e co material preciso”. 

Enténdese por tanto que a puntualidade na asistencia ás sesións lectivas é un aspecto 
fundamental para a convivencia e a dinámica da aula. Cando un/ha alumno/a chega con 
retraso danse as seguintes circunstancias: a)interrompe o normal desenvolvemento da 
clase; b)precisa un tempo para entrar na aula, buscar o material e centrarse na tarefa que 
se está a realizar (como mínimo cinco minutos); e c)distrae a atención do resto dos/as 
compañeiros/as que estaban seguindo a clase. 

a. PAUTAS DE ACTUACIÓN DO PROFESORADO ANTE CASOS DE 
IMPUNTUALIDADE  



 
 

a) Considerarase que un/ha alumno/achega con retraso cando se incorpore á aula unha 
vez que xa soou o timbre e o profesor entrou e pechou a porta. 

b) Na ESO o alumno/a que chegue tarde incorporarase á súa aula e amosará o xustificante 
(en caso de que o traia) ao/á profesor/a correspondente, entregándollo posteriormente ao/á 
titor/a. O/A profesor/a, á vista da documentación achegada polo/a alumno/a, considerará o 
retraso xustificado ou non. 

c) O/A profesor/a anotará o retraso no sistema de xestión académicas (XADE) e o/a titor/a 
será o encargado de xustificar a falta, se é o caso. 

d) Cada tres faltas de puntualidade inxustificadas serán consideradas como unha falta leve 
e, como tal, será sancionada. A sanción consistirá, preferentemente, na realización de 
traballos fóra do horario lectivo o unha suspensión da participación en actividades 
complementarias ou extraescolares. 

e) Cando un/ha alumno/a xa foi sancionado/a por impuntualidade, no caso de persistir nesta 
conduta, as faltas por impuntualidade serán consideradas faltas de asistencia 
inxustificadas, sen prexuízo de adoptar as medidas derivadas do absentismo escolar cando 
o número de faltas supere o 10% do horario lectivo mensual. 

f) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves ás normas de convivencia 
poderá considerarse conduta grave para a convivencia no centro e como tal ser sancionada. 

g) No Bacharelato, cada tres faltas de puntualidade inxustificadas serán consideradas como 
una falta leve, computándose como unha falta de asistencia inxustificada que terá efecto 
no cómputo de faltas para a perda do dereito á avaliación continua. 

h) O/A profesor/a anotará o retraso no sistema de xestión académica (XADE) e o/a titor/a 
será o encargado de xustificar a falta, se é o caso. 

i) No caso de reiteración na impuntualidade, o profesorado reservarase o dereito de 
permitirlle ou non a entrada na aula. 

l) En Ciclos Formativos as faltas de puntualidade reiteradas terán a consideración de faltas 
inxustificadas e terán efecto no cómputo de faltas para a perda do dereito á avaliación 
continua. Nos módulos nos que existen bloques horarios, o retraso computarase como unha 
falta a unha sesión. 

m) Se algún/ha alumno/a ten razóns especiais para chegar reiteradamente con retraso a 
algunha das actividades, debe comunicalo á Xefatura de Estudos, quen o comunicará ao/á 
titor/a. Para iso presentará a correspondente xustificación, co fin de que eses retrasos non 
sexan contabilizados como faltas de puntualidade 

24. NORMAS SOBRE AS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E 
COMPLEMENTARIAS. 

Calquera que sexa o tipo de actividade complementaria ou extraescolar, e 
independentemente do lugar no que se celebre, son de plena aplicación as normas 
pertinentes que rexen no centro. O alumnado que participe nunha actividade debe contribuír 
ao desenvolvemento normal da mesma, adoptando unha actitude de respecto e 
colaboración. No caso de condutas inadecuadas, considerarase agravante o feito de 
desenvolverse a actividade fóra do centro, por canto pode supoñer un comportamento 
insolidario co resto dos/as compañeiros/as, a falta de colaboración e incidencia negativa 
para a imaxe do instituto, considerándose faltas graves 

25. ACTIVIDADES FÓRA DO CENTRO. 



 
 

• Cando un/ha profesor/a organiza unha actividade durante a súa sesión (dentro ou 
fóra do Centro) avisará aos/ás pais/nais ou titores/as legais a través dos/as 
alumnos/as pero non se repartirán autorizacións pois a maioría do alumnado ten 
unha autorización firmada na Matrícula para saídas pola contorna de Rianxo. Nos 
casos en que esta autorización non estea firmada procederase como no resto das 
actividades.  

• O profesorado responsable dunha actividade que se celebre fóra do centro terá (se 
así o solicita) á súa disposición un teléfono para estar comunicado en todo momento 
co centro, a fin de solucionar os diversos problemas que puideran xurdir. 

• Se a gravidade das condutas disruptivas así o requirisen os/as adultos/as 
acompañantes poderán comunicar tal circunstancia á Xefatura de Estudos, que 
poderá decidir o inmediato regreso das persoas protagonistas de tales condutas. 
Neste caso, comunicarase tal decisión aos/ás pais/nais e titores/as legais afectados, 
acordando con eles a forma de efectuar o regreso. Todos os gastos orixinados por 
esta circunstancia correrán a cargo da familia. 

• O alumnado que participe neste tipo de actividades asistirá obrigatoriamente a todos 
os actos programados, baixo as indicacións do profesorado. O alumnado non poderá 
ausentarse do grupo ou do hotel sen a previa comunicación e autorización dos 
adultos acompañantes. 

• Dos danos causados a persoas ou bens alleos serán responsábeis os autores 
materiais. De non identificarse, a responsabilidade recaerá no grupo do alumnado 
directamente implicado ou, no seu defecto, en todo o alumnado participante na 
actividade. Polo tanto, en caso de minoría de idade, serán os/as pais/nais ou 
titores/as legais deste alumnado os obrigados a facérense cargo economicamente 
dos danos causados 

• Ante situacións imprevistas o profesorado responsable reorganizará as actividades, 
a fin de lograr un maior aproveitamento. 

26. IMPARTICIÓN DE MATERIA DURANTE AS AA.EE E RESPONSABILIDADE DO 
PROFESORADO 

Dado que as actividades están incluídas dentro das actividades de aula, o/a profesor/a 
deberá deixar preparado material relacionado coa actividade para que os/as alumnos/as 
que non asistan á mesma poidan relacionarse cos contidos que se traballarán. En 
ningún caso o profesorado poderá adiantar materia do temario en prexuízo do alumnado 
asistente á actividade complementaria agás que a porcentaxe de alumnado presente na 
aula supere o 50%. 

Nas actividades que estean programadas polo Centro, os/as profesores/as deberán 
permanecer no centro no seu horario lectivo e colaborar no desenvolvemento das 
mesmas. Se a actividade se realiza dentro do centro, o profesorado que teña clase con 
eles deberá acompañalos sempre, a non ser que se lle indique o contrario. O/A 
profesor/a responsábel da actividade terá previsto os/as profesores/as que colaboran 
nesa actividade (fóra do horario lectivo e fóra do centro). 

Nas actividades dentro do centro será Vicedirección quen deberá organizar os/as 
profesores/as con horario lectivo e solicitara a súa colaboración. O/A profesor/a que 
organiza as actividades xunto co/cos titores/as dos cursos aos que vai dirixida, poderán 
excluír algúns alumnos/as da participación nas actividades, se eses/as alumnos/as 



 
 

tiveron faltas de disciplina ou problemas de comportamento noutras saídas ao longo do 
curso, reflectidas nos partes de incidencias ou nos informes correspondentes. 

27. RATIO DE PROFESORADO NAS SAÍDAS EDUCATIVAS 

A ratio profesor/alumno será de 1 profesor/apor cada 20 alumnos/asen saídas nacionais, e 
de 1 por cada 15 alumnos/asen saídas ao estranxeiro. En calquera caso, e como medida 
de seguridade nunca irá un/ha profesor/a só en calquera actividade que se realice fóra do 
Centro salvo no caso no que o/a profesor/a que organice unha actividade decida asumir a 
responsabilidade de levala a cabo acudindo el/ela só/a co grupo de alumnos/as. 

28. VALIDACIÓNS E EXENCIÓNS 

a. Validacións de estudos de Música e Danza 

Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación 
Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de 
educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no 
curso académico 2021/2022 establece que “o alumnado interesado en solicitar a validación 
dunha materia de educación secundaria obrigatoria ou de bacharelato ou a exención da 
materia de Educación Física en educación secundaria obrigatoria e Bacharelato ou, no caso 
de menores de idade, as persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación 
legal do alumnado presentarán durante o mes de setembro a correspondente solicitude. 
Coa dita solicitude achegarase a documentación que acredite que a alumna ou o alumno 
está a cursar ou xa cursou e superou os estudos utilizados para a validación ou exención 
ou a condición de deportista de alto nivel ou de alto rendemento.” 

O documento que cómpre entregar en Administración pódese descargar en formato pdf 
editable na páxina web do centro, no apartado Documentos de centro > Modelos e 
solicitudes. 

 

b. Exención da materia de Lingua Galega e Literatura.  

De acordo coa Orde do 10 de febreiro de 2014, só poderá solicitar a exención da Lingua 
Galega e Literatura o alumnado que procede doutras CC.AA ou dun país estranxeiro, mais 
non terá exención aquel alumnado que tivese realizado previamente estudos en Galicia e 
curse fóra tres ou menos cursos completos. 

Duración da exención: máximo dous cursos escolares consecutivos. 

Obrigas: a/o alumna/o deberá asistir ás aulas da materia e terá que realizar as tarefas 
encomendadas co fin de acadar un dominio da lingua galega. En caso de incumprimento 
destas obriga, poderase revogar a exención. 

Presentación: do 1 de setembro ao 5 de outubro, no caso do alumnado que comece os 
seus estudos desde o inicio do curso académico. No caso de incorporarse unha vez 
comezado o curso, terá 20 días para realizar a solicitude. O documento que cómpre 
entregar en Administración pódese descargar en formato pdf editable na páxina web do 
centro, no apartado Documentos de centro > Modelos e solicitudes. 

c. Validación de Módulos 

No BOE do 30/12/20, publicouse o Real decreto 1085/2020, do 9 de decembro, polo que 
se establecen validacións de módulos profesionais dos títulos de Formación Profesional do 
sistema educativo español e as medidas para a súa aplicación, e se modifica o Real decreto 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfelixmuriel/taxonomy/term/265
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfelixmuriel/taxonomy/term/265
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfelixmuriel/taxonomy/term/265
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/12/09/1085/dof/spa/pdf


 
 

1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación 
profesional do sistema educativo. 

A persoa solicitante presentará a solicitude de validación daqueles módulos dos que estea 
matriculada perante a dirección do centro educativo. 

1. Se a resolución da validación corresponde á dirección do centro educativo, o alumnado 
deberá presentar o anexo XIV da Orde 12 de xullo de 2011 debidamente cuberto, dentro 
dos primeiros 20 días de inicio das clases. No caso de centros privados, a dirección 
deste dará traslado das solicitudes ao centro público ao que estea adscrito, no prazo de 
cinco días hábiles. 

2. Se a resolución de validación corresponde ao Ministerio de Educación e Formación 
Profesional, o alumnado deberá presentar o anexo V do Real decreto 1085/2020. 

O prazo de presentación de solicitudes de validación que resolve o ministerio iníciase o día 
en que comeza o curso escolar e finaliza o derradeiro día do curso escolar. Só se poderá 
presentar unha única solicitude de validación por curso académico. Trataranse con 
preferencia os expedientes presentados dende o inicio do prazo para realizar a matrícula 
ata a finalización do mes de outubro de cada curso escolar. 

 

29. RESPONSABILIDADE SOBRE OS DESPERFECTOS PRODUCIDOS NAS 
INSTALACIÓNS 
 

O/A titor/a xunto co/a Delegado/a de grupo levantará unha certificación do estado de 
conservación da súa aula nas primeiras sesión de curso co fin de fomentar o coidado da 
aula. Esta certificación será entregada en Xefatura de Estudos antes do 30 de setembro.2. 
O alumnado no caso de detectar algún dano nas instalacións comunicarallo ao/á titor/a. 3. 
Se se detecta que o dano é producido intencionadamente ou por mal uso comunicaráselle 
así mesmo a calquera membro da Dirección coa finalidade de que se estableza quen debe 
asumir a responsabilidade.4. O artigo nº44 do Real Decreto 732/1995 sobre os dereitos e 
deberes dos alumnos que di: “os alumnos que individual ou colectivamente causen danos 
de forma intencionada ou por neglixencia ás instalacións do centro ou o seu material 
quedan obrigados a reparar o dano causado ou facerse cargo do custe económico da súa 
reparación. (...) En todo caso, os pais / nais ou representantes legais dos alumnos/as serán 
responsables civís nos termos previstos nas leis” 

 

30. PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN ANTE AS 
INDISPOSICIÓNS/ENFERMIDADES DO ALUMNADO. 

Entendemos por accidente ou indisposición do alumnado LEVE aquelas situacións de dano 
físico leve, de consideración ou gravidade que precisaren revisión facultativa ou 
intervención parental. O procedemento a seguir na atención das indisposicións ou 
accidentes que lle ocorran a calquera alumno/a durante o desenvolvemento de calquera 
actividade no centro, involucra o Equipo Directivo, profesorado e persoal non docente. 
Como norma xeral: 1.Non se dispensará ningún tipo de medicamento ao alumnado sen a 
autorización expresa das familias. 2.Aqueles/as alumnos/as que temporalmente non poidan 
realizar algunha actividade programada nunha materia por cuestións de saúde, deberán 

https://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/3161
https://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/9089


 
 

presentar un parte médico no que se especifique as limitacións que presenta e a duración 
prevista destas. Estas actividades poderán ser substituídas por outras que permitan facer 
un seguimento do traballo do/a alumno/a. 

Persoa(s) de referencia no caso de ter que acudir ao centro para recoller ao alumno ou 
alumna, o centro informará ás persoas de referencia as cales deberán estar dispoñibles en 
horario lectivo: luns e venres de 8:30 a 14:10 e luns de 16:20 a 18:00. É preciso que se 
indiquen un ou varios números de teléfono que estean operativos nestes períodos. 

De presentar algunha sintomatoloxía compatible coa COVID-19, o alumno ou alumna 
informará ao profesor e fará uso da máscara. Informarase á familia para que se presente 
na maior brevidade posible e se poña en contacto co centro de saúde. 

 

a. ALUMNADO DE 1º E 2º DE ESO QUE NON TEN SEGURO ESCOLAR 

O protocolo nestas situación constará dos seguintes pasos 

• SITUACIÓN DE SAÚDE E  LEVES 

- Cando un/ha alumno/a padeza ou sufra un contratempo de saúde, lesión ou 
accidente LEVE, debe comunicalo ao profesor que estea nese momento 
impartíndolle clase ou estea a realizar a súa garda nas Salas de Profesorado ou nos 
períodos de lecer 

- Solicitará permiso para acudir a Conserxaría e pode ser acompañado/apor outro/a 
alumno/a, sempre co coñecemento e permiso do profesorado, que llo comunicará 
verbalmente ao/á titor/a do/a alumno/a. 

- Avisarase telefonicamente ás/os nais/pais, familiares ou titoras/es legais na 
Conserxaría do Edificio Principal. En principio, é o/a propio/a alumno/a quen 
comunica cos/as pais/nais e explica o que acontece. 

- O/A alumno/a debe esperar no instituto a ser recollido/a polas/os nais/pais ou 
familiares acreditados. 

- En caso de non existir contestación das familias, haberá un rexistro de chamadas en 
Conserxaría no que quede constancia do nome do/a alumno/a e da circunstancia 
pola que se telefonou. 

- Alí, na fiestra de Conserxaría, o adulto responsábel do/a alumno/a asinará unha 
autorización no libro ad hoc baixo a supervisión do Conserxe. 

- No caso de ausencia de contestación da familia, chamarase ao teléfono de consultas 
non urxentes e se o consideran necesario, achegarase ao/á alumno/a a un centro 
médico próximo 

• SITUACIÓNS DE CONSIDERACIÓN E GRAVIDADE  

En caso de necesidade, o Profesorado de Garda deberá poñerse en contacto telefónico co 
061 para que trasladen o/a doente en ambulancia. No caso en que o Profesorado de Garda 
estea a cubriras ausencias nas Aulas, corresponderá a un membro do Equipo Directivo 
realizar esta xestión. En casos de importancia e gravidade tanto conserxes coma 
administrativas, o encargado da cafetaría, limpadoras e calquera persoal docente poderá 
solicitar axuda ao 061 ou chamar directamente ao centro médico 

b. RESTO DE ALUMNOS (CON SEGURO ESCOLAR)  



 
 

Seguirase o mesmo protocolo pero o/a responsábel do/a alumno/a deberá pasar nalgún 
momento posterior por Secretaría para cubrir o impreso de solicitude de prestación do 
Seguro Escolar. 

Se o/a alumno/a ten máis de 28 años ou se atopa dado de alta na Seguridade Social como 
traballador, non se cumprimentará o modelo oficial de parte de accidente escolar.3.O/A 
membro do Equipo Directivo, ou o/a profesor/a que acompañou o/a alumno/a accidentado/a 
cumprimentará o documento de incidencia ou parte de accidente escolar, e entregarao en 
Secretaría para o seu arquivo no expediente do alumno. Este documento será asinado 
polo/a pai/nai ou persoa responsábel do alumno/a. 

No suposto de que a familia non se presente, o/a profesor/a acompañante verificará que a 
familia coñece a incidencia ocorrida, o centro ao que se trasladou, o informe médico de 
urxencias e onde se atopa o/a alumno/a  

Enderezo e teléfono de interese: Centro de Saúde de Rianxo: Rúa Xosé María Brea Segade 
(Urbanización A Martela) 2, 15920, Rianxo (A Coruña) Teléfono 981 860169 

c. ATENCIÓN ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DO ALUMNADO QUE 
REQUIRE MEDICAMENTOS OU OUTRAS MEDIDAS SANITARIAS 
DURANTE A XORNADA ESCOLAR  

 
A Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria puxo en marcha desde o curso 
2007-08, o Programa de Alerta Escolar en colaboración coa Fundación 061, que ten como 
obxectivo a atención inmediata e eficiente do alumnado que presente unha patoloxía 
crónica e pode desenvolver en calquera momento unha crise5: 

• Alerxias a algún alimento 

• Diabetes 

• Epilepsia 
Este programa posibilitará a súa asistencia e que o profesorado teña cobertura de persoal 
médico que conte con coñecementos dos nenos e nenas con esta problemática. Para 
acadarmos unha mellor atención do alumnado que require medicación ordinaria e/ou 
extraordinaria e outras medidas sanitarias seguiranse os seguintes pasos: 

. 
▪ Incluirase no sobre de matrícula un formulario de inscrición no Programa Alerta 

Escolar onde as familias poidan poñer en coñecemento da Dirección do centro a 
patoloxía e as necesidades de atención inmediata, ordinaria ou extraordinaria dos/as 
seus/súas fillos/as. O formulario está á disposición neste enlace: 
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/alerta_escolar_formulario_inscricion_
nv2.pdf.  

▪ O Persoal de Administración incluirá este alumnado na aplicación correspondente 
da xunta, mais para iso é imprescindible contar cun informe médico no que conste 
o diagnóstico e as recomendacións asistencias. Así mesmo, lémbrase que deben 
asinar un formulario de conformidade eco rexistro dos datos do/a seu/súa fillo/a en 
arquivos informáticos 

▪ O centro escolar, a través do persoal de Administración, tramitará ese expediente a 
Urxencias Sanitarias 061. 

▪ Urxencias 061 contactará co centro para dar razón do rexistro. 

 
5 Lémbrase que non forman parte da Alerta Escolar a alerxia a ácaros, polen… No caso de TEA, TDA, TDAH… este tipo 

de información debe ser comunicada ao profesorado titor, mais non forma parte das Alertas médicas. 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/alerta_escolar_formulario_inscricion_nv2.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/alerta_escolar_formulario_inscricion_nv2.pdf


 
 

▪ Se é necesaria disposición no centro dalgún medicamento ou especialidade 
farmacéutica, estes deberán ser achegados polas familias dos/as alumnos/as e 
rotuladas co seu nome, procedendo á súa renovación cada curso, caducidade ou 
finalización do medicamento. 

▪ O/A titor/a comunicará ao grupo de profesorado do/a alumno/a esta situación e as 
medidas que deberán adoptarse, con información sobre as patoloxías máis 
frecuentes nestes chanzos de idade: alerxias a algún tipo de alimento ou produto, 
epilepsia e diabetes. 

▪ En caso de crise, o/a profesor/a de aula, o Profesorado de Garda, o/a titor/a, o Equipo 
Directivo, os conserxes ou o persoal de Administración chamarán ao 061. 

 
31. FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT) 

• O módulo profesional de FCT é un bloque coherente de Formación Profesional que 
se desenvolve en empresas ou institucións en situacións reais de traballo tal como 
establece a Orde do 28 de febreiro de 2007 (DOG do 8 de marzo), pola que se regula 
o módulo profesional de formación en centros de traballo da formación profesional 
inicial, para o alumnado matriculado en centros educativos da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

• Ten carácter obrigatorio en todos os Ciclos Formativos e desenvolverase procurando 
aplicar as competencias profesionais adquiridas no centro educativo, 
complementadas con aquelas previamente identificadas entre as actividades 
produtivas do centro de traballo. 

• O acceso ao módulo de FCT producirase cando o alumnado teña unha avaliación 
positiva en todos os módulos profesionais do ciclo formativo realizados no centro 
educativo. Realizarase ao final do Ciclo Formativo, nun só período e de xeito 
ininterrompido, e a súa duración é: 

o Período ordinario: de abril a xuño 

o Período extraordinario 1: de outubro a decembro 

o Período extraordinario 2: de xaneiro a marzo. 

• O alumnado terá que matricularse un mes antes do inicio da FCT nos períodos 
extraordinarios. O alumnado que inicie en outubro ou en outras datas por causas 
excepcionais, ten que ter vixente o seguro escolar (maiores de 28 anos non o 
precisan). 

• A FCT do alumnado do Ciclo Medio organizarase no terceiro trimestre. O alumnado 
do Ciclo Medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia que non reunira 
os requisitos no último trimestre do curso anterior realizará a FCT no primeiro 
trimestre do curso seguinte. 

32. A ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL 

No centro existe un Departamento de Orientación para axudar o alumnado que o precise 
en colaboración co profesorado e coas familias. Entre as súas tarefas está a organización 
de medidas de apoio para o alumnado que o precisa, facilitar toda a información sobre os 
posíbeis itinerarios educativos e profesionais, así como sobre aspectos do 
desenvolvemento persoal e a mellora dos hábitos e técnicas de estudo. Tamén se ofrece 
orientación ás familias sobre: 1) a estrutura do sistema educativo,2) os hábitos e técnicas 
de estudo, acoso e absentismo escolar, 3) a educación para a saúde e toda aquela 



 
 

información relativa ao alumnado que teña que ver coa orientación e a educación dos/as 
estudantes e 4).medidas para a atención á diversidade: agrupamentos específicos, 
exención de 2ª lingua e Adaptacións Curriculares Individuais. 


