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1. Introdución e fundamentos legais. 

 

O artigo 90, apartado e), do Decreto 324/1996 do 26 de xullo (DOG 09-

08-1996), que aproba o Regulamento Orgánico dos Institutos de Educación 

Secundaria, establece que o Proxecto Educativo dos centros debe incluír como 

parte do mesmo o Regulamento de Réxime Interior (RRI). No capítulo III do 

citado decreto (artigos 99-101) establécense os aspectos mínimos a incluír no 

citado regulamento. En virtude do disposto na normativa arriba citada, o 

Consello Escolar do I.E.S. “Fernando Esquío” de Neda, na sesión celebrada o 

día 25 de abril do 2002 aproba o Regulamento de Réxime Interior que serve 

como base das actuais Normas de Organización e Funcionamento (NOF). 

O 29 de xaneiro do ano 2007 o Consello Escolar do centro aproba 

modificacións no regulamento aprobado no 2002. 

Debido á introdución do proxecto Abalar no curso 2010-2011, fíxose 

necesaria unha ampliación do RRI para regular o uso dos portátiles do 

alumnado. O día 3 de febreiro do 2011 o Consello escolar aproba dita 

modificación (figura como Anexo II). 

No marco da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación, a Lei 4/2011, 

do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, fixo 

como mínimo necesaria unha revisión do anterior regulamento e proceder a 

cambios importantes no que corresponde sobre todo ás normas de 

convivencia. Tras esta revisión á que se engade a experiencia acumulada 

nestes últimos anos nos que xurdiron novas problemáticas que cabe 

contemplar nun novo regulamento ou renovar/eliminar as desfasadas, 

procedeuse á actualización do RRI. Ao anterior se engade o Protocolo de 

Acoso Escolar trasladado aos centros desde a Dirección Xeral de Educación a 

través das Instrucións do 17 de xuño do 2013 (Anexo III). 

Finalmente o novo documento é informado polo Claustro de profesores e 

profesoras no período 2013-2014 co nome de Normas de Organización e 

Funcionamento e adaptado polo tanto á nomenclatura establecida pola LOE. 

Na elaboración das normas tamén houbo participación dos distintos sectores 

da comunidade educativa representados no Consello escolar. Lembremos que 

segundo a Lei Orgánica 8/2013, para a mellora da calidade educativa as 

competencias do Consello Escolar redúcense a avaliación deste tipo de 

documentos. 

Tal e como figura no artigo 10.2 da Lei 4/2011, estas normas serán 

públicas e os centros docentes facilitarán o seu coñecemento por parte de 

todos os membros da comunidade educativa. Como medio de publicidade, xa 

non só no referente a estas normas senón tamén respecto a calquera outro 

documento ou información de interese para a comunidade educativa, 

empregarase, na medida do posible, a páxina web do centro ademais dos 

medios tradicionais. 

Outra normativa de referencia para a elaboración das NOF (ademais da 

mencionada explicitamente no presente documento e nos anexos): 
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- Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo. 

- Orde de 28 de agosto de 1995, pola que se regula o procedemento para 

garantir o dereito dos alumnos de ESO e Bacharelato a que o seu 

rendemento escolar sexa avaliado conforme a criterios obxectivos. 

- Orde de 6 de outubro de 1995, pola que se regulan as adaptacións do 

currículum nas ensinanzas de réxime xeral. 

- Orde de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do 

persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas 

reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

- Protocolo de actuación ante emerxencias sanitarias en centros 

educativos e deportivos andaluces (Junta de Andalucía). 

- Lei 30/1992 do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións 

Públicas e do procedemento administrativo común. 

Estas normas foron actualizadas e completadas pola Comisión de Convivencia 

do centro, e informadas polo Claustro e  aprobadas polo polo Consello Escolar 

o día 12 de decembro de 2017 para adecualas ao  Decreto 8/2015, do 8 de 

xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e 

participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar, 

publicado no DOG o 27 de xaneiro de 2015. 
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2. Organigrama do centro. 

 

- Órganos de goberno: 

o Órganos executivos (Unipersoais): 

 Director/a. 

 Vicedirector/a. 

 Xefe/a de estudos. 

 Secretario/a. 

o Órganos Colexiados: 

 Consello escolar. 

 Claustro de profesores/as. 

 

- Órganos de coordinación docente: 

o Departamentos Didácticos: Artes Plásticas, Ciencias Naturais, 

Economía, Educación Física e Deportiva, Filosofía, Física e 

Química, Francés, Grego, Inglés, Lingua Castelá e Literatura, 

Lingua Galega e Literatura, Matemáticas, Música, Relixión, 

Tecnoloxía, Xeografía e Historia. 

o Órganos de participación, representación e colaboración social: 

 Xunta de delegados. 

 Asociación de nais e pais de alumnos/as. 

 Comisión de convivencia. 

o Departamento de orientación.  

o Departamento de actividades complementarias e extraescolares. 

o Comisión de coordinación pedagóxica. 

o Titores. 

o Coordinador/a de formación en centros de traballo. 

o Equipo de dinamización de Lingua Galega. 

 

- Órganos de colaboración social: 

o Colaboración das administracións locais. 

o Convenios de colaboración coas empresas.  
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3. Equipo directivo. 

 

Artigo 1 

O equipo directivo está composto polos órganos unipersoais de goberno 

do centro: o Director/a, o Vicedirector/a, o Xefe/a de Estudos e o Secretario/a 

que actuarán coordinada e solidariamente. 

 

Artigo 2 

Reuniranse cantas veces sexa necesario para desempeñar as súas 

funcións e alomenos unha vez á semana en horario fixado ao comezo do 

curso. 

 

Artigo 3 

Sempre que haxa algunha actividade docente no centro haberá un 

membro do equipo directivo de garda que, en ausencia dos restantes membros 

do equipo, asumirá as súas funcións para dar a solución máis axeitada aos 

problemas urxentes que poidan presentarse. 

 

Artigo 4 

Nestas gardas, coñecidas como gardas de dirección, o membro do 

equipo directivo velará especialmente polo cumprimento do horario do 

profesorado, funcionamento dos profesores de garda e atención ao alumnado 

que presente problemas que non poidan ser solucionados na aula ou polos 

profesores de garda (accidentes, enfermidades, retardos na entrada, 

expulsións de clase, etc.). 

 

3.1. Director/a. 

 

Artigo 5 

O/A Director/a é nomeado/a pola administración, ben ao resultar elixido 

polo Consello escolar do centro, ben por ausencia de candidatos; a duración do 

seu mandato será a especificada na normativa legal. Tanto nun caso coma 

noutro, o/a Director/a propoñeralle á Delegación de Educación o resto dos 

membros do equipo directivo. No caso de cese do director/a, o resto de 

membros do equipo directivo cesarán automaticamente con el. 

 

Artigo 6 

As competencias do/a Director/a son as seguintes: 

1. Ostentar a representación do instituto. 

2. Representar oficialmente á Administración educativa no instituto e 

facerlle chegar a esta as propostas, aspiracións e necesidades da 

comunidade educativa. 

3. Exercer a dirección pedagóxica, promover a innovación educativa, 

dirixir e coordinar todas as actividades do instituto e impulsar plans 
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para a consecución dos obxectivos do proxecto educativo do 

centro. 

4. Cumprir e facer cumprir as leis e demais disposicións vixentes. 

5. Exercer a xefatura de todo o persoal adscrito ao instituto. 

6. Favorecer a convivencia do centro e impoñer as correccións que 

corresponda e favorecer a convivencia no centro, garantir a 

mediación na resolución dos conflitos e impor as medidas 

disciplinarias que correspondan aos alumnos e alumnas, aos 

departamentos de acordo coa da normativa vixente e coas Normas 

de Organización e Funcionamento, sen prexuízo das competencias 

atribuídas ao Consello escolar. Para tal fin, promoverase a 

axilización dos procedementos para a resolución dos conflitos nos 

centros. 

7. Impulsar a colaboración coas familias, con institucións e con 

organismos que faciliten a relación do centro co contorno, e 

fomentar un clima escolar que favoreza o estudo e o 

desenvolvemento de cantas actuacións propicien unha formación 

integral en coñecementos e valores dos alumnos. 

8. Convocar e presidir os actos académicos, o Consello escolar, o 

Claustro, a Comisión de coordinación pedagóxica do instituto, a 

Comisión de convivencia e cantas outras se constitúan 

regulamentariamente, podendo delegar a presidencia dalgunha 

destas comisións noutros membros do equipo directivo. 

9. Impulsar as avaliacións internas do centro e colaborar nas 

avaliacións externas e na avaliación do profesorado. 

10. Propor á Administración educativa o nomeamento e cesamento dos 

membros do equipo directivo, logo de información ao claustro do 

profesorado e ao consello escolar do centro. Designar os/as 

xefes/as de departamento, os/as coordinadores/as e os/as 

titores/as, de acordo co procedemento establecido neste 

regulamento. 

11. Executar os acordos dos órganos colexiados no ámbito da súa 

competencia. 

12. Garantir o dereito de reunión de profesorado, alumnado, pais e nais 

de alumnos e persoal de administración e de servizos, de acordo co 

disposto na lexislación vixente. 

13. Colaborar coa inspección educativa na valoración da función 

pública docente. Trasladar ao Delegado/a provincial da Consellería 

de Educación e Ordenación Universitaria a memoria anual sobre as 

actividades e situación xeral do instituto así como, se é o caso, as 

propostas de solución aos problemas existentes. 

14. Xestionar os medios humanos e materiais do instituto, dinamizando 

os distintos sectores da comunidade educativa, especialmente os 

restantes membros do equipo directivo e xefes de departamento, 
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canalizando contribucións e intereses e buscando canles de 

comunicación e colaboración. 

15. Aprobar a programación xeral anual do centro, sen prexuízo das 

competencias do claustro do profesorado, en relación coa 

planificación e organización docente.  

16. Aprobar os proxectos e as normas a que se refire o capítulo II do 

título V da LOMCE: Proxecto Educativo, NOF, Proxecto de 

Orzamento, etc. 

17. Decidir sobre a admisión de alumnos e alumnas, con suxeición ao 

establecido na LOMCE e disposicións que a desenvolvan. 

18. Aprobar a obtención de recursos complementarios de acordo co 

establecido no artigo 122.3. da LOMCE. 

19. Proporcionar a información que lle sexa requirida polas autoridades 

educativas competentes e colaborar en todo o relativo ao logro dos 

obxectivos educativos do centro. 

20. Promover, de ser o caso, as relacións cos centros de traballo que 

afecten á formación do alumnado e á súa inserción profesional, e 

asinar os convenios de colaboración, unha vez informados polo 

Consello escolar, entre o instituto e os mencionados centros. 

21. Facilitar a información sobre a vida do instituto aos distintos 

sectores da comunidade escolar. 

22. Fixar as directrices para a colaboración, con fins educativos e 

culturais, coas administracións locais, con outros centros, entidades 

e organismos. 

23. Realizar as contratacións de obras, servizos e subministracións, así 

como autorizar os gastos de acordo co orzamento do centro, 

ordenar os pagamentos e visar as certificacións e documentos 

oficiais do centro, todo isto de acordo co que establezan as 

administracións educativas. 

 

3.2. Vicedirector/a. 

 

Artigo 7 

Será nomeado pola administración a proposta do Director. As súas 

competencias son as seguintes: 

1. Substituír ao  director en caso de ausencia ou enfermidade. 

2. Organizar, conxuntamente co director e Xefe de Estudos, os actos 

académicos. 

3. Coordinar a realización das actividades complementarias e 

extraescolares, segundo as directrices aprobadas polo Consello 

escolar do instituto. 

4. Coordinar, se é o caso, o programa de formación en centros de 

traballo do alumnado que cursa ciclos formativos ou programas de 

garantía social. 
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5. Aquelas funcións que o Director lle encomende dentro do ámbito da 

súa competencia. 

 

3.3. Xefe/a de estudos. 

 

Artigo 8 

Será nomeado pola administración a proposta do Director. As súas 

competencias son as seguintes: 

1. Exercer, por delegación do director é baixo a súa autoridade, a 

xefatura do persoal docente en todo o relativo ó réxime académico. 

2. Substituír ao director en caso de ausencia ou enfermidade do 

director e vicedirector. 

3. Coordinar e velar pola execución das actividades de carácter 

académico e de orientación de profesorado e alumnado, en relación 

co proxecto educativo do instituto, os proxectos curriculares de 

etapa e a programación xeral anual. 

4. Elaborar, en colaboración cos restantes órganos unipersoais, os 

horarios académicos de alumnado e profesorado de acordo cos 

criterios aprobados polo claustro e co horario xeral incluído na 

programación xeral anual, así como velar polo seu estrito 

cumprimento. 

5. Coordinar as actividades dos xefes de departamento. 

6. Coordinar e orientar a acción dos titores, coas contribucións, se é o 

caso, do departamento de orientación e de acordo co plano de 

orientación académica e profesional e do plano de acción titorial. 

7. Coordinar a participación do profesorado nas actividades de 

perfeccionamento, así como planificar e organizar as actividades de 

formación de profesores realizadas polo instituto. 

8. Coordinar a actividade docente do centro, con especial atención 

aos procesos de avaliación, adaptación curricular, diversificación 

curricular e actividades de recuperación, reforzo e ampliación. 

9. Facilitar a organización do alumnado e impulsar a súa participación 

no instituto. 

10. Establecer os mecanismos para corrixir ausencias imprevistas do 

profesorado, atención a alumnado accidentado ou calquera 

eventualidade que incida no normal funcionamento do centro. 

11. Organizar a atención do alumnado nos períodos de lecer. 

12. Coordinar e dirixir as actuacións establecidas no plan de 

convivencia do centro e nas normas de convivencia do centro.  

13. Velar polo desenvolvemento coordinado e coherente das 

actuacións establecidas no plan de convivencia e das actuacións 

relativas á mellora da convivencia reflectidas nos respectivos plans 

de acción titorial e de atención á diversidade do centro.  

14. Promover o exercicio da mediación que se leve a cabo no centro.  
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15. Organizar a atención educativa do alumnado a que se lle 

suspendese o dereito de asistencia á clase, no marco do disposto 

nas normas de organización e funcionamento do centro. 

16. Calquera outra función que lle poida ser encomendada polo director 

dentro do ámbito da súa competencia. 

 

3.4. Secretario/a. 

 

Artigo 9 

Será nomeado pola administración a proposta do Director. As súas 

competencias son as seguintes: 

1. Ordenar o réxime administrativo do instituto, de conformidade coas 

directrices do Director. 

2. Actuar como secretario dos órganos colexiados de goberno do 

instituto, levantar acta das sesións e dar fe dos acordos co visto e 

prace do Director. 

3. Custodiar os libros e arquivos do instituto. 

4. Expedir as certificacións que soliciten as autoridades e os 

interesados. 

5. Realizar coa colaboración dos xefes de departamento o inventario 

xeral do instituto e mantelo actualizado. 

6. Custodiar e dispoñer a  utilización dos medios audiovisuais, material 

didáctico, mobiliario ou calquera material inventariable. 

7. Coordinar, dirixir e supervisar, por delegación do Director, a 

actividade e funcionamento do persoal de administración e de 

servizos adscrito ao instituto. 

8. Elaborar o anteproxecto de orzamento do instituto de acordo coas 

directrices do Consello escolar e oída a comisión económica. 

9. Ordenar o réxime económico do instituto, de conformidade coas 

instrucións do Director, realizar a contabilidade e render contas ante 

o Consello escolar e as autoridades correspondentes. 

10. Velar polo mantemento material do instituto en todos os seus 

aspectos, de acordo coas indicacións do Director. 

11. Dar a coñecer e difundir a toda a comunidade educativa a 

información sobre normativa, disposicións legais e asuntos de 

interese xeral ou profesional que se reciba no centro. 

12. Presidir, se é o caso, e por delegación do Director, a comisión 

económica. 

13. Calquera outra función que lle encomende o Director dentro do seu 

ámbito de competencia. 
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4. Órganos colexiados de goberno. 

 

Artigo 10 

Son órganos de goberno colexiados o Consello escolar  e a Comisión de 

convivencia onde están representados os distintos membros da comunidade 

escolar, e o Claustro de profesores/as do que forman parte a totalidade das 

profesoras e profesores que prestan servizo no instituto. 

 

4.1. Normas xerais de funcionamento. 

 

Artigo 11 

Os órganos colexiados reuniranse preceptivamente en sesión ordinaria 

unha vez por trimestre e sempre que o convoque o seu presidente, ben por 

propia iniciativa, ben a solicitude de alomenos un terzo dos seus membros. 

Neste último caso, a solicitude deberá facerse por escrito, acompañado das 

sinaturas necesarias e asuntos que queren tratarse; o director convocará a 

reunión antes de vinte días contados dende o día seguinte a aquel que se 

presente a petición, e a sesión deberá celebrarse no prazo máximo dun mes. 

 

Artigo 12 

As convocatorias faranse normalmente por escrito e con, a lo menos, 

unha semana de anticipación, salvo en casos de urxencia xustificada en que 

poderá convocarse verbal ou telefonicamente; neste caso, na mesma sesión, o 

director deberá xustificar a urxencia da convocatoria. 

 

Artigo 13 

Poderán convocarse sesións extraordinarias cando a urxencia do tema a 

tratar así o esixa ou non poida tratarse razoablemente nunha sesión ordinaria. 

 

Artigo 14 

Na convocatoria das sesións ordinarias do Consello escolar e do 

Claustro de profesores deberán figurar como mínimo na orde do día un punto 

para a lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión ou sesións 

anteriores (sempre que non se teñan aprobado ao remate da propia sesión) e 

un apartado con rogos e preguntas. Ademais deberán figurar todos os puntos 

importantes a tratar; en relación con estes últimos, a convocatoria 

acompañarase da información necesaria e, en todo caso, esta estará a 

disposición de tódolos membros para a súa consulta. 

 

Artigo 15 

Nas sesións extraordinarias non se lerán as actas pendentes, nin 

existirán os rogos e preguntas; deberá debaterse o único punto da orde do día, 

que será o único que figure na convocatoria. 
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Artigo 16 

Todos os membros dos órganos colexiados teñen dereito a participar 

nos debates das sesións que serán moderados polo seu presidente. Este 

concederá palabra e vez aos participantes e poderá, en caso de flagrante 

abuso, limitar o tempo de intervención. En casos excepcionais, tanto pola 

duración esaxerada da intervención como se o ton ou a actitude do 

momentaneamente interveniente é marcadamente contrario ás normas máis 

elementais de convivencia, o presidente poderá retirarlle a palabra, e se 

persiste, invitalo a abandonar a sesión. 

 

Artigo 17 

Cando a duración dunha sesión así o aconselle, o presidente poderá 

suspender momentaneamente a sesión e conceder un descanso que non 

deberá superar os trinta minutos. Se a marcha dos debates fai prever unha 

duración excesiva (máis de catro horas) deberá suspenderse a sesión e 

convocar na mesma aos presentes para o primeiro día lectivo seguinte; neste 

caso avisarase polo medio máis axeitado aos membros non presentes na 

reunión. 

 

Artigo 18 

Se nalgún momento, os debates e intervencións saen das normas máis 

elementais de convivencia e non poden ser reconducidos, o presidente poderá 

suspender a sesión. Neste caso deberá convocar unha nova sesión para tratar 

os temas pendentes nun prazo non superior aos dez días hábiles. 

 

Artigo 19 

O quórum válido para a toma de acordos requirirá a presenza do 

Director e do Secretario (ou persoas que os substitúan) e da metade dos seus 

membros. De non existir quórum, a reunión celebrarase en segunda 

convocatoria no seguinte día lectivo, no mesmo lugar e hora sendo suficiente a 

asistencia da terceira parte dos seus membros e, en todo caso, tres ademais 

do Director e Secretario ou persoas que os substitúan. 

 

Artigo 20 

As decisións adoptaranse por maioría simple dos presentes salvo que 

previamente se acorde, pola maioría citada, a necesidade dunha maioría 

cualificada ou así o esixa, por imperativo legal, o obxecto de debate. No 

primeiro caso, en caso de empate, dirime o voto do presidente do órgano. 

 

Artigo 21 

Todos os membros dos órganos colexiados teñen dereito a voto, salvo 

aqueles que expresamente carecen del por imperativo legal. Ao remate das 

votacións poderán formular o seu voto particular ou expresar o sentido do seu 

voto e os motivos que o xustifican. As votacións realizaranse a man alzada 



Normas de Organización e Funcionamento/ IES “Fernando Esquío” 12 

 

salvo que algún membro solicite que se faga por escrito e sexa apoiado pola 

maioría dos presentes; neste caso farase de forma secreta e por escrito ou que 

se trate dalgún tipo de elección nominal, nese caso a votación será sempre 

secreta mediante papeletas. 

Segundo a lei 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, os funcionarios, que por 

esta condición sexan membros de órganos colexiados, non poden absterse nas 

votacións. O artigo 24.1.c, parágrafo segundo di textualmente: “No podrán 

abstenerse en las votaciones quienes, por su cualidad de autoridades o 

personal al servicio de  las Administraciones públicas, tengan la condición de 

miembros de órganos colegiados". Ademais isto foi referendado en sentenza 

do Tribunal Supremo de 22 de decembro de 1997. Polo tanto, os profesores 

non poderán absterse nas votacións do Claustro, no Consello escolar non se 

poderán abster os membros non electos do mesmo. 

 

Artigo 22 

Non poderá ser obxecto de deliberación ou acordo ningún asunto que 

non figure na orde do día, salvo que a maioría absoluta (a metade máis un dos 

membros -presentes e ausentes- con dereito a voto) estime a urxencia do 

asunto. 

 

Artigo 23 

Todos os membros teñen dereito a formular rogos e preguntas. Estas 

deberán ser contestadas na mesma sesión se a natureza da pregunta o 

permite ou noutra posterior en caso contrario. 

 

Artigo 24 

De cada sesión que celebre o órgano colexiado levantarase acta polo 

Secretario/a, que especificará necesariamente as circunstancias de lugar, data 

e hora de celebración, nome dos asistentes, orde do día, puntos principais das 

deliberacións, así como o contido dos acordos adoptados. 

 

Artigo 25 

Na acta figurará, a solicitude de calquera membro do órgano colexiado, 

o voto contrario ao acordo adoptado, a súa abstención e mais os motivos que 

os xustifiquen, ou o sentido do seu voto favorable. Do mesmo xeito, calquera 

membro ten dereito a solicitar a  transcrición íntegra da súa intervención ou 

proposta, sempre que aporte no acto, ou no prazo que sinale o presidente, o 

texto escrito que se corresponda fielmente coa súa intervención; este feito 

farase constar na acta e unirase copia del á mesma. 

 

Artigo 26 

Cando se produza unha votación, farase constar na acta os presentes, 

votos a favor, en contra e abstencións. 
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Artigo 27 

Os membros que discrepen do acordo maioritario poderán formular voto 

particular por escrito no prazo de corenta e oito horas e será incorporado ao 

texto aprobado. 

 

Artigo 28 

Cando os membros do órgano colexiado voten en contra ou se 

absteñan, quedarán eximidos da responsabilidade que, no seu caso, se poida 

derivar dos acordos. 

 

Artigo 29 

As actas aprobaranse na mesma ou na seguinte sesión; aínda así, o 

Secretario poderá emitir certificación sobre os acordos específicos que se 

teñan adoptado, sen prexuízo da posterior aprobación da acta. Nas referidas 

certificacións farase constar expresamente tal circunstancia. 

 

4.2. Consello escolar. 

 

Artigo 30 

O Consello escolar está constituído polos representantes do alumnado, 

profesorado, pais, nais ou titores legais, persoal non docente, representantes 

das empresas da FCT e representante do concello. 

 

Artigo 31 

Segundo a normativa actual forman parte del catro representantes do 

alumnado, tres representantes dos pais ou nais de alumnos (un deles 

designado pola ANPA), sete profesores ou profesoras, un representante do 

persoal non docente, un representante da empresa de FCT, un representante 

do concello, o Director/a que é o presidente, o Xefe ou Xefa de estudos e o 

Secretario/a, con voz pero sen voto, salvo que sexa tamén representante do 

profesorado. 

 

Artigo 32 

1. A renovación do Consello farase por metades cada dous anos, na 

forma e data que indique a lexislación vixente. 

2. Dentro do Consello escolar poderán funcionar unha Comisión de 

convivencia e unha Comisión económica, sen prexuízo de que, para 

temas concretos, poidan funcionar outras creadas ad hoc. 

Constituiranse ou renovaranse, se é o caso, ao comezo de cada 

curso escolar ou ao remate do proceso electoral. Reuniranse cantas 

veces as convoque o Director, ben por propia iniciativa, ben a 

solicitude de a lo menos dous dos seus membros. 

3. A Comisión económica estará integrada polo Director/a, 

Secretario/a, un pai ou nai de alumnos/as, un alumno/a e un 
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profesor/a; encargarase de velar polo cumprimento do presuposto 

aprobado e autorizar ou informar pequenas modificacións no 

mesmo. 

 

Artigo 33 

As competencias do Consello escolar son as seguintes: 

1. Avaliar os proxectos e as normas a que se refire o capítulo II do 

título V da LOMCE: Proxecto Educativo, NOF, Proxecto de 

Orzamento, etc. 

2. Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección 

presentados polos candidatos. 

3. Participar na selección do Director do centro, nos termos que a 

presente lei orgánica establece. Ser informado do nomeamento e 

cesamento dos demais membros do equipo directivo. Se for o caso, 

logo de acordo dos seus membros, adoptado por maioría de dous 

terzos, propor a revogación do nomeamento do Director. 

4. Informar sobre a admisión de alumnos e alumnas, con suxeición ao 

establecido nesta lei orgánica e disposicións que a desenvolvan. 

5. Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar para que se 

axusten á normativa vixente. Cando as medidas disciplinarias 

propostas polo Director correspondan a condutas do alumnado que 

danen gravemente a convivencia do centro, o Consello escolar será 

informado previamente para ter en conta a súa valoración. 

6. Propor medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, 

a igualdade entre homes e mulleres, a igualdade de trato e a non 

discriminación, a resolución pacífica de conflitos, e a prevención da 

violencia de xénero. 

7. Promover a renovación das instalacións e equipamento do instituto, 

e vixiar a súa conservación e emitir informe sobre a obtención de 

recursos complementarios. 

8. Emitir informe sobre as directrices para a colaboración, con fins 

educativos e culturais, coas administracións locais, con outros 

centros, entidades e organismos. 

9. Avaliar o desenvolvemento da programación das actividades 

complementarias e extraescolares. 

10. Establecer as directrices para a participación do instituto en 

actividades culturais, deportivas e recreativas naquelas accións 

asistenciais nas que o instituto puidese proporcionar a súa axuda. 

11. Establecer os criterios de colaboración con outros centros, entidades 

ou organismos. 

12. Regular o procedemento de autorización das saídas voluntarias 

entre clases ou en período de lecer do alumnado do centro. 

13. Elaborar propostas e informes, por iniciativa propia ou por petición 

da Administración competente, sobre o funcionamento do centro e a 
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mellora da calidade da xestión, así como sobre aqueloutros aspectos 

relacionados coa súa calidade. 

14. Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do 

rendemento escolar e os resultados das avaliacións internas e 

externas en que participe o centro. 

15. Promover a renovación das instalacións e equipamento do instituto, 

e vixiar a súa conservación. 

 

4.3. Claustro de profesores/as. 

 

Artigo 34 

O Claustro de profesores/as é o órgano propio de participación destes 

no goberno do centro e ten a responsabilidade de planificar, coordinar, decidir 

e, se é o caso, informar sobre todos os aspectos docentes do mesmo. 

 

Artigo 35 

O Claustro estará integrado pola totalidade dos profesores e profesoras 

que presten servizo no centro e será presidido polo director ou directora deste. 

 

Artigo 36 

Son competencias do Claustro: 

1. Elevar ao equipo directivo propostas para a elaboración dos 

proxectos educativo e curricular do centro e da programación xeral 

anual. 

2. Aprobar e avaliar os proxectos curriculares e os aspectos docentes 

da programación xeral anual, conforme ao proxecto educativo do 

centro. 

3. Promover iniciativas no ámbito da experimentación e da 

investigación pedagóxica e na formación do profesorado do centro. 

4. Elixir os seus representantes no Consello escolar do instituto e no 

Consello directivo do centro de formación continuada do 

profesorado. 

5. Propoñer todo tipo de iniciativas que tendan a mellorar o 

funcionamento do centro en calquera dos seus aspectos. 

6. Aprobar os criterios pedagóxicos para a elaboración dos horarios 

dos alumnos. 

7. Aprobar a planificación xeral das sesións de avaliación e 

cualificación e calendario dos exames ou probas extraordinarias. 

8. Analizar e valorar o  rendemento escolar do centro mediante os 

resultados das avaliacións e outros parámetros que se consideren 

pertinentes. 

9. Coñecer as candidaturas á dirección e os programas presentados 

polos candidatos. 

10. Coordinar as funcións referentes á orientación, titoría, avaliación e 
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recuperación dos alumnos e alumnas. 

11. Analizar e valorar os resultados da avaliación que do centro realice a 

Administración educativa ou calquera informe referente á súa 

marcha. 

12. Colaborar coa inspección educativa nos planos de avaliación do 

centro. 

13. Recibir información e facer suxestións sobre o proxecto de 

orzamento do instituto e sobre a execución do mesmo. 

14. Realizar propostas para a elaboración do Plan de convivencia e das 

Normas de convivencia do centro. 

15. Participar na avaliación anual da convivencia no centro, incidindo 

especialmente no desenvolvemento do Plan de convivencia. 

16. Propor actuacións de carácter educativo, especialmente as 

relacionadas coa resolución pacífica de conflitos. 
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5. Órganos de coordinación docente. 

 

Artigo 37 

Son órganos de coordinación docente os Departamentos didácticos, o 

Departamento de orientación, o Departamento de actividades complementarias 

e extraescolares, a Comisión de coordinación pedagóxica, o Equipo de 

normalización lingüística e o Servizo de biblioteca e documentación. 

 

Artigo 38 

Os órganos de coordinación docente, no seu ámbito competencial, serán 

responsables de incorporar nas súas actuacións as medidas e os acordos 

adoptados, de conformidade co que estableza o Plan de convivencia e as 

normas de convivencia do centro. 

 

Artigo 39 

En todo caso, as medidas e os acordos do artigo anterior serán 

recollidos pola Comisión de coordinación pedagóxica e polo resto dos órganos 

de coordinación docente para incluílos nos documentos institucionais do centro, 

concretamente nas concrecións curriculares de etapa, para asegurar a 

coherencia destes co proxecto educativo do centro e a programación xeral 

anual. 

 

5.1. Departamentos didácticos. 

 

Artigo 40 

Os Departamentos didácticos son os órganos básicos encargados de 

organizar e desenvolver as ensinanzas propias das áreas, materias ou módulos 

profesionais correspondentes, e as actividades que se lles encomenden, dentro 

do ámbito das súas competencias. 

 

Artigo 41 

Os Departamentos didácticos estarán compostos por todos os 

profesores e profesoras que impartan o ensino propio das áreas, materias ou 

módulos profesionais asignados ao departamento. 

 

Artigo 42 

Cando nun Departamento se integren profesores e profesoras de máis 

dunha das especialidades establecidas, a programación e impartición das 

áreas, materias ou módulos de cada especialidade corresponderalles aos 

profesores respectivos. 

 

Artigo 43 

É competencia dos Departamentos didácticos: 
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1. Formular propostas ao Equipo directivo e ao Claustro relativas á 

elaboración do proxecto educativo do instituto e a programación 

xeral anual. 

2. Formular propostas á Comisión de coordinación pedagóxica relativas 

á elaboración dos proxectos curriculares de etapa. 

3. Elaborar, antes do comezo do curso académico, a programación 

didáctica das ensinanzas correspondentes ás áreas, materias e 

módulos integrados no Departamento, baixo a coordinación e 

dirección do seu Xefe ou Xefa, e de acordo coas directrices xerais 

establecidas pola Comisión de coordinación pedagóxica. 

4. Promover a investigación educativa e propoñerlle ao Xefe ou Xefa 

de estudos actividades de perfeccionamento do profesorado. 

5. Manter actualizada a metodoloxía didáctica. 

6. Colaborar co Departamento de orientación na prevención e 

detección temperán de problemas de aprendizaxe, así como na 

programación e aplicación de adaptacións e diversificacións 

curriculares, actividades de reforzo, ampliación e actividades de 

recuperación para os alumnos e alumnas que o precisen. 

7. Organizar e realizar actividades complementarias en colaboración co 

departamento correspondente. 

8. Organizar e realizar as probas necesarias para os alumnos e 

alumnas con materias ou módulos pendentes e, se é o caso, para os 

alumnos e alumnas libres. 

9. Resolver as reclamacións derivadas do proceso de avaliación que os 

alumnos e alumnas lle formulen ao Departamento e dictar os 

informes pertinentes. 

10. Elaborar, a fin de curso, unha memoria na que se avalíe o 

desenvolvemento da programación didáctica e os resultados obtidos. 

11. Propoñer materias optativas dependentes do Departamento, que 

serán impartidas polos profesores ou profesoras do mesmo. 

 

Artigo 44 

1. Os Xefes dos departamentos didácticos, que serán designados polo 

Director ou Directora do instituto e nomeados polo Delegado 

Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, 

desempeñarán o seu cargo durante catro cursos académicos, 

renovables, de ser o caso. Naqueles Departamentos que así o 

acorden, poderá establecerse unha rotación anual; neste caso, ao 

comezo de cada curso o titular do departamento deberá presentar 

diante do director/a un escrito renunciando á xefatura e propoñendo 

o nome do seu substituto ou substituta acordado no departamento. 

2. A Xefatura de departamento será desempeñada por un profesor ou 

profesora do mesmo que estea en situación de servizo activo no 

corpo de catedráticos numerarios de bacharelato á entrada en vigor 
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da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do 

sistema educativo. No caso de que haxa máis dun, o Director ou 

Directora do centro, oído o Departamento, nomeará un deles. 

3. Para as disciplinas nas que non haxa funcionarios que reúnan os 

requisitos enunciados no parágrafo anterior desempeñará a Xefatura 

de seminario un funcionario do corpo de profesores de ensino 

secundario coa condición de catedrático adquirida. Cando nun 

Departamento haxa mais dun profesor ou profesora coa condición 

de catedrático adquirida, a Xefatura do mesmo será desempeñada 

polo profesor ou profesora coa condición de catedrático adquirida 

que designe o Director ou Directora, oído o Departamento. 

4. Cando nun Departamento non haxa ningún profesor ou profesora 

coa condición de catedrático adquirida, a Xefatura será 

desempeñada por funcionarios de carreira do corpo de profesores 

de ensinanza secundaria ou, se é o caso, do corpo de profesores 

técnicos de formación profesional, con destino definitivo no centro, 

que designe o Director ou Directora, a proposta do Departamento. 

5. En caso de que non haxa profesores de ensinanza secundaria ou 

profesores técnicos de formación profesional con destino definitivo, a 

Xefatura do departamento recaerá, por este orde, nun profesor de 

ensinanza secundaria ou un profesor técnico de formación 

profesional en expectativa de destino, un mestre con destino 

definitivo no instituto ou nun profesor interino. En todos estes casos 

o nomeamento terá unha duración dun curso académico. 

6. Pode ser proposto como Xefe de departamento dunha materia afín 

da que imparte todas as horas, un profesor con destino definitivo no 

centro. Neste caso a duración do nomeamento será de un curso 

académico. 

7. Nos casos nos que nun Departamento didáctico haxa un só profesor 

de ensino secundario coa condición de catedrático (anterior á Lei 

1/1990) e estea desempeñando un cargo directivo, poderase 

adscribir como Xefe de departamento outro profesor do mesmo 

departamento con todos os dereitos e deberes do mesmo. Cesará 

como tal no momento en que desapareza a causa que motivou o seu 

nomeamento. 

 

Artigo 45 

É competencia do Xefe ou Xefa de departamento: 

1. Representar ao Departamento na Comisión de coordinación 

pedagóxica. 

2. Participar na elaboración do Proxecto curricular de etapa. 

3. Responsabilizarse da redacción da Programación didáctica das 

áreas, materias ou módulos que se integran no Departamento. 

4. Dirixir e coordinar as actividades académicas do Departamento. 
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5. Convocar e presidir as reunións ordinarias do Departamento e as 

que, con carácter extraordinario, fose preciso celebrar. 

6. Responsabilizarse de que se levante acta de reunión do 

Departamento e de que se elabore a memoria de final de curso. 

7. Darlles a coñecer aos alumnos e alumnas a información relativa á 

programación, con especial referencia aos obxectivos, aos mínimos 

esixibles e aos criterios de avaliación, elaborados polo 

Departamento, segundo as instrucións que figuran en esta normativa. 

8. Realizar as convocatorias, cando corresponda, dos exames para os 

alumnos e alumnas libres, alumnos e alumnas de con materias ou 

módulos profesionais pendentes, así como as probas extraordinarias, 

sempre en coordinación coa Xefatura de estudios. Presidir a  

realización dos exercicios correspondentes e avalialos en 

colaboración cos membros do Departamento. 

9. Realizar o seguimento da Programación didáctica do Departamento, 

velando polo seu cumprimento e a correcta aplicación dos criterios de 

avaliación. 

10. Resolver as reclamacións de final de curso que afecten ao seu 

Departamento, de acordo coas deliberacións dos seus membros e 

das instrucións que figuran en esta normativa e elaborar os informes 

pertinentes. 

11. Coordinar a organización de espazos e instalacións e velar pola 

correcta conservación do equipamento específico do Departamento. 

12. Colaborar co Secretario ou Secretaria na elaboración e actualización 

do inventario do centro. 

 

Artigo 46 

1. Xefe ou Xefa de departamento finalizará as súas funcións ao remate 

do seu mandato ou ao producirse algunha das circunstancias 

seguintes: 

1.1. Traslado temporal ou definitivo, voluntario ou forzoso, pase a 

situación de servizos especiais, xubilación, excedencia 

voluntaria ou forzosa.  

1.2. Cesamento polo Delegado provincial da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria, de oficio ou por proposta 

do Director ou Directora, a causa de incumprimento grave de 

funcións, oído, se é o caso, o Director ou Directora, o 

Departamento e o propio interesado. 

1.3. Renuncia motivada e aceptada polo Delegado provincial da 

Consellería de Educación. 

2. Cando o Xefe ou Xefa de departamento finalice ou sexa cesado nas 

súas funcións por calquera causa das enumeradas neste artigo, o 

Director ou Directora do instituto procederá a designar o novo Xefe 

ou Xefa de departamento, de acordo co establecido neste 
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regulamento. 

 

Artigo 47 

1. Os Departamentos didácticos celebrarán reunións mensuais fóra do 

horario lectivo. Aqueles profesores que impartan materias 

correspondentes a dous ou máis departamentos adscribiranse ao 

Departamento do que impartan máis horas e poderán optar por asistir ás 

reunións dese Departamento ou rotar cos restantes departamentos dos 

que imparte materias. 

2. A lo menos unha vez ao mes, as reunións dos Departamentos terán por 

obxecto facer o seguimento do desenvolvemento da Programación 

didáctica e establecer as medidas correctoras que se estime necesarias. 

3. O Xefe do departamento deberá levantar acta dos acordos adoptados en 

todas as reunións. No caso dos Departamentos unipersoais, o Xefe ou 

Xefa de departamento recollerá nun informe mensual a avaliación do 

desenvolvemento da programación didáctica e as modificación 

adoptadas, se é o caso. 

4. Tanto as actas como os informes serán custodiados polo Xefe/a de 

departamento e estarán a disposición da Inspección de educación, do 

Equipo directivo, da Comisión de coordinación pedagóxica e de todos os 

profesores integrados no Departamento. 

5. Á vista das actas ou informes, os Departamentos, despois da avaliación 

de xuño, recollerán nunha memoria cando menos os seguintes 

aspectos: 

5.1. Modificacións introducidas durante o curso na Programación 

didáctica feita ao principio de curso. 

5.2. Motivos das modificacións. 

5.3. Análise dos resultados das avaliación dos alumnos en relación 

cos cursos anteriores. 

5.4. Proposta para a revisión de: 

- A Programación didáctica para o curso seguinte. 

- A Programación xeral do centro. 

- A Memoria redactada polo Xefe de departamento será 

entregada ao Xefe de estudos no prazo que estableza a 

Dirección do centro de acordo co calendario previsto para 

facer a avaliación da programación xeral anual. 

 

5.2. Departamento de orientación. 

 

Artigo 48 

1. O Departamento de orientación será o órgano de coordinación 

encargado de atender á orientación persoal, académica e 

profesional dos alumnos/as, orientación psicopedagóxica, didáctica e 

metodolóxica do profesorado e de colaborar na detección, análise e 
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tratamento dos alumnos e alumnas con necesidades educativas 

especiais. 

2. Formarán parte do Departamento de orientación: 

2.1. Os funcionarios de carreira do corpo de profesores de ensino 

secundario, da especialidade de psicoloxía e pedagoxía 

existentes no centro. Un destes funcionarios desempeñará a 

Xefatura do departamento, agás nos supostos establecidos 

nesta normativa. 

2.2. profesor ou profesora de pedagoxía terapéutica e, naqueles 

centros nos que estea catalogado, o/a especialista de audición e 

linguaxe, que exercen a función de apoio á atención ao 

alumnado con necesidades educativas especiais, destinados no 

instituto de educación secundaria. 

2.3. Xefe do departamento de orientación, se é o caso, de cada un 

dos colexios de educación infantil e primaria e de educación 

primaria adscritos ao instituto de educación secundaria. 

2.4. Unha vez por trimestre o Departamento de Orientación 

convocará aos titores/as dun mesmo ciclo (1º ciclo ESO, 2º ciclo 

ESO e bacharelato) para tratar aspectos relacionados co 

desenvolvemento do Plan de acción titorial e o Plan de 

orientación académico e profesional do respectivo alumnado. 

Deste xeito darase cumprimento á lei en canto ao esixido para a 

constitución do Departamento de orientación (presenza dos 

titores e reunión mensual do departamento) e ademais faise 

efectiva a reunión como xeito de intercambio de información de 

interese sobre o alumnado en canto a aspectos relativos á 

orientación académica e profesional. A Xefatura de estudos 

elaborará previamente un calendario de tales reunións. 

 

Artigo 49 

1. Departamento de orientación desenvolverá as súas funcións 

naqueles ámbitos relacionados coa orientación psicopedagóxica, 

académica e profesional, e terá as seguintes competencias: 

1.1. Valorar as necesidades educativas, no ámbito da orientación, 

dos alumnos e alumnas do seu contorno e deseñar, desenvolver 

e avaliar programas específicos de intervención. 

1.2. Elaborar, de acordo coas directrices establecidas polas 

comisións de coordinación pedagóxica, as propostas do plan de 

orientación académica e profesional, e do plan de acción 

desenvolvemento dos centros, así como coordinar ao 

profesorado e ofrecerlle soporte técnico para o desenvolvemento 

destes plans. 

1.3. Participar na elaboración dos proxectos educativo e curricular do 

centro, incidindo nos criterios de carácter organizativo e 
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pedagóxico para a atención ao alumnado con necesidades 

educativas especiais e nos principios de avaliación formativa e, 

cando cumpra, na adecuación dos criterios de promoción. 

1.4. Deseñar accións encamiñadas á atención temperá e á 

prevención de dificultades ou problemas de desenvolvemento ou 

de aprendizaxe derivadas tanto de condicións desfavorables 

como de altas capacidades que presenten os alumnos e as 

alumnas. 

1.5. Participar na avaliación psicopedagóxica e no deseño e 

desenvolvemento de medidas de atención á diversidade. 

1.6. Facilitarlle ao alumnado o apoio e o asesoramento necesarios 

para enfrontar os momentos escolares máis decisivos ou de 

maior dificultade, como o ingreso no centro, o cambio de ciclo ou 

etapa e, cando corresponda, a elección de optativas ou de 

itinerarios formativos, a resolución de conflitos de relación 

desenvolvemento ou a transición á vida profesional. 

1.7. Impulsar a participación do profesorado en programas de 

investigación e innovación educativa nos ámbitos relativos a 

hábitos de traballo intelectual, programas de ensinar a pensar, 

habilidades sociais, técnicas de dinámica de grupos e en 

calquera outros relacionados co seu ámbito de actuación. 

1.8. Promover a cooperación entre o centro e as familias, 

implicándoas no proceso educativo dos seus fillos. 

1.9. Favorecer o proceso de maduración vocacional orientando e 

asesorando ao alumnado sobre as súas posibilidades 

académicas e profesionais, así como as ofertas do seu contorno 

que lle faciliten elixir responsablemente. 

1.10. Nos institutos onde se imparta formación profesional 

específica, coordinar a  orientación laboral e profesional con 

outras administracións ou institucións. 

1.11. Aqueloutras que a Administración educativa lle puidese 

encomendar no ámbito das súas funcións. 

2. A Xefatura do departamento de orientación terá as seguintes 

funcións: 

2.1. Dirixir e coordinar as actividades e actuacións propias do 

departamento. 

2.2. Responsabilizarse da redacción do plan de actividades do 

departamento, velar polo seu cumprimento e elaborar a memoria 

final de curso. 

2.3. Participar na elaboración do proxecto educativo e do proxecto 

curricular de etapa, representando ao departamento na comisión 

de coordinación pedagóxica. 

2.4. Convocar e presidir as reunións do departamento conforme o 

procedemento que se estableza. 
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2.5. Velar pola desenvolvemento dos documentos, se é o caso. 

2.6. Coordinar a  organización de espazos e instalacións para a 

orientación, a adquisición de material e de equipamento 

específico, velando polo seu uso correcto e conservación. 

2.7. Realizar as  avaliacións desenvolvemento, se é o caso, e 

asesorar no deseño, desenvolvemento e avaliación das medidas 

de atención á diversidade conforme o procedemento que se 

estableza. 

2.8. Facilitar a  colaboración entre os membros dos departamentos 

de orientación implicados. 

2.9. Coordinar, en colaboración co profesor ou profesora de apoio, a 

atención do alumnado con necesidades educativas especiais, 

elevando ao xefe/a de estudos, cando cumpra, a proposta de 

organización da docencia para este alumnado. 

2.10. Aqueloutras funcións que a Administración educativa lle 

poida asignar referidas á orientación. 

 

Artigo 50 

Serán de aplicación ao Departamento de orientación todas as normas 

establecidas para os Departamentos didácticos que fan referencia ás reunións, 

informes e memoria. As referencias ás Programacións didácticas serán 

aplicables ao Plan de orientación académica e profesional e Plan de acción 

titorial, que forma parte de cada un dos Proxectos curriculares de etapa e, se é 

o caso, dos Proxectos curriculares de ciclo formativo da formación profesional 

específica, que constitúen o Proxecto curricular do instituto 

 

5.3. Departamento de actividades complementarias e extraescolares. 

 

Artigo 51 

Terán carácter de complementarias aquelas actividades didácticas que 

se realizan co alumnado en horario lectivo e que, formando parte da 

programación, teñen carácter diferenciado polo momento, espazo ou recursos 

que utilizan. Así cabe considerar as visitas, traballos de campo, viaxes de 

estudo, conmemoracións e outras semellantes. 

 

Artigo 52 

Teñen carácter de extraescolares aquelas que, sendo organizadas polo 

centro e figurando na programación xeral anual, aprobada polo Consello 

escolar, se realizan fóra de horario lectivo. 

 

 

Artigo 53 

1. Departamento de actividades complementarias e extraescolares 

encargarase de promover, organizar e facilitar este tipo de 
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actividades. 

2. Este Departamento estará integrado polo Xefe ou Xefa do mesmo e, 

para cada actividade concreta, polo profesorado e alumnado 

responsable da mesma. 

 

Artigo 54 

1. O Xefe ou Xefa do departamento de actividades complementarias e 

extraescolares será o Vicedirector ou Vicedirectora. 

2. O Xefe ou Xefa do departamento de actividades complementarias e 

extraescolares actuará baixo a dependencia directa do Xefe ou Xefa 

de estudios e en estreita colaboración co resto do equipo directivo. 

3. O Xefe ou xefa do departamento de actividades complementarias e 

extraescolares terá, entre outras, as seguintes funcións: 

4. Participar na elaboración do Proxecto curricular de etapa. 

5. Elaborar o programa anual destas actividades para o que se terán en 

conta as propostas dos departamentos, do profesorado, do alumnado 

e dos pais e nais e as orientacións do Claustro e Comisión de 

coordinación pedagóxica. 

6. Programar cada unha das actividades especificando obxectivos, 

responsables, momento e lugar de realización, repercusións 

económicas e forma de participación do alumnado. 

7. Proporcionar ao alumnado a información relativa ás actividades do 

departamento. 

8. Promover e coordinar as  actividades culturais e deportivas en 

colaboración co Claustro, a Comisión de coordinación pedagóxica, os 

Departamentos, a Xunta de delegados de alumnos e a Asociación de 

pais. 

9. Coordinar a  organización das viaxes de estudios, os intercambios 

escolares e calquera tipo de viaxes que se realicen cos alumnos e 

alumnas. 

10. Distribuír os  recursos económicos destinados para o efecto, 

procedentes de contribucións de institucións, asociacións ou do 

propio centro, logo da aprobación polo Consello escolar. 

11. Organizar a  utilización da biblioteca do instituto. 

12. Elaborar unha memoria final de curso coa avaliación das actividades 

realizadas que se incluirá na memoria de centro. 

13. Presentarlle propostas ao Equipo directivo para a relación e 

intercambio de actividades cos centros do seu contorno. 

 

Artigo 55 

1. Para o desenvolvemento das actividades extraescolares que se 

realicen fóra da localidade onde está situado o centro, deberase 

contar cos seguintes requisitos: 

1.1. Aprobación do Consello Escolar. 
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1.2. Autorización escrita dos pais, de tratarse de alumnos e alumnas 

que están baixo a responsabilidade paterna ou do titor ou titora 

legal. 

1.3. Os alumnos e alumnas serán acompañados polo profesorado 

correspondente na proporción dun profesor ou profesora por 

cada vinte alumnos. 

2. O centro facilitará e promoverá a participación dos distintos sectores 

da comunidade educativa tanto a título individual como a través das 

súas asociacións e os seus representantes no Consello escolar, na 

elección, organización, desenvolvemento e avaliación das 

actividades complementarias e extraescolares. 

3. O centro, coa aprobación do Consello escolar, poderá establecer 

convenios de colaboración con asociacións culturais ou entidades 

sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de actividades 

extraescolares e complementarias. Estes convenios deberán ser 

autorizados polo Delegado Provincial da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria, Director Xeral de Ordenación Educativa e 

Centros ou Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, 

segundo teñan incidencia provincial, autonómica ou estatal. 

 

5.4. Comisión de coordinación pedagóxica. 

 

Artigo 56 

A Comisión de coordinación pedagóxica estará integrada polo Director 

ou Directora, que será o seu presidente, o Xefe ou Xefa de estudos e, se é o 

caso, o Xefe ou Xefa de estudos de nocturno, os Xefes de departamento, o 

Coordinador/a do equipo de dinamización lingüística, o profesor ou profesora 

de apoio a alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais e, de ser 

o caso, o coordinador de formación en centros de traballo; actuará como 

secretario un membro da comisión, designado polo Director ou Directora, oídos 

os restantes membros. 

 

Artigo 57 

A Comisión de coordinación pedagóxica terá as seguintes competencias: 

1. Elevar propostas ao Claustro co fin de establecer os criterios para a 

elaboración dos proxectos curriculares. 

2. Velar para que a elaboración dos Proxectos curriculares de etapa 

nos que se incluirá o Plan de orientación académica e profesional e o 

Plano de acción titorial se realice conforme os criterios establecidos 

polo Claustro. 

3. Asegurar a coherencia entre o Proxecto educativo do instituto, os 

Proxectos curriculares de etapa e a Programación xeral anual. 

4. Establecer as directrices xerais para a elaboración das 

Programacións didácticas dos departamentos, do Plan de orientación 
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académica e profesional, do Plan de acción titorial, así como das 

Adaptacións curriculares e dos Programas de diversificación 

curricular e de garantía social, incluídos no Proxecto curricular. 

5. Propoñer ao Claustro de profesores os Proxectos curriculares para a 

súa aprobación. 

6. Velar polo cumprimento e posterior avaliación dos Proxectos 

curriculares de etapa. 

7. Propoñer ao Claustro a planificación xeral das sesións de avaliación 

e cualificación e o calendario de exames ou probas extraordinarias, 

de acordo coa xefatura de estudios. 

8. Canalizar as necesidades de formación continuada do profesorado 

cara ao Centro de formación continua do profesorado. 

9. Propoñerlle ao Director ou Directora os profesores titores que han 

formar parte do Departamento de orientación. 

10. Realizar, de ser o caso, a proposta ao Xefe ou Xefa de estudios co 

fin de que se designe o responsable do Departamento de actividades 

complementarias e extraescolares. 

11. Propoñer os profesores e profesoras que han formar parte do Equipo 

de dinamización lingüística. 

 

Artigo 58 

1. A Comisión de coordinación pedagóxica reunirase como mínimo 

unha vez ao mes e celebrará unha sesión extraordinaria ao comezo 

de curso, outra ao finalizar este e cantas outras se consideren 

necesarias. 

2. A Comisión de coordinación pedagóxica, á vista da memoria na que 

se recolle a avaliación da programación xeral anual, deberá 

establecer durante o mes de setembro, e antes do inicio das 

actividades lectivas, un calendario de actuación para o análise dos 

proxectos curriculares de etapa e para a inclusión neles das posibles 

modificacións derivadas da citada avaliación. 

3. Durante o mes de setembro, e antes do inicio das actividades 

lectivas, a Comisión de coordinación pedagóxica, tendo en conta as 

suxestións do Xefe de estudos, proporá ao Claustro de profesores, 

para a súa aprobación, o Plan das sesións de avaliación e 

cualificación dos alumnos. Esta planificación incluirase no Plan de 

acción titorial. 

4. As sesións de avaliación distribuiranse equilibradamente ó longo do 

curso facéndoas coincidir co final de cada un dos trimestres. A 

correspondente ao último trimestre realizarase ao rematar as 

actividades lectivas do mes de xuño. 
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5.5.  Coordinación de formación en centros de traballo. 

 

Artigo 59 

Mentres non se impartan dous ou máis grupos de ciclos formativos ou 

programas de cualificación profesional inicial, as funcións de coordinación en 

centros de traballo deberá asumilas o titor ou titora do grupo. 

 

Artigo 60 

O Coordinador /a de formación será designado polo Director ou 

Directora, preferentemente entre o profesorado técnico de formación 

profesional ou de tecnoloxía con destino definitivo no centro, por proposta do 

xefe ou xefa de estudios, oídos os titores con alumnos e alumnas de ciclos 

formativos ou correspondente. 

 

Artigo 61 

É competencia do Coordinador/a de formación en centros de traballo: 

1. Supervisar e dirixir o programa de formación en centros de traballo. 

2. Encargarse, por delegación do director ou directora, das relacións coas 

institucións empresariais, laborais, etc., que poidan estar interesadas no 

programa. 

3. Difundir o programa a nivel interno e externo. 

4. Controlar, supervisar e valora-las actividades levadas a cabo polos 

titores dos ciclos formativos e PFF, convocando, polo menos, unha 

reunión mensual con eles. 

5. Aqueloutras funcións que a Consellería de Educación estableza na súa 

normativa específica. 

 

Artigo 62 

1. O mandato do Coordinador será de catro anos, renovables, se é o caso, 

e cesará nas súas funcións ao final dos mesmos ou cando se dea 

algunha das causas contempladas neste regulamento. 

2. Cando se produza o cesamento antes do final do mandato, o director ou 

directora procederá a nomear novo coordinador de formación en centros 

de traballo. 

 

5.6. Equipo de dinamización da lingua galega 

 

Artigo 63 

 Para potenciar o uso da lingua galega constituirase no centro un Equipo 

de dinamización da lingua galega, constituído por: 

1. Tres profesores/as, por proposta da Comisión de coordinación 

pedagóxica. 

2. Tres alumnos/as, por proposta da Xunta de delegados. 

3. Un membro do persoal non docente, por proposta dos mesmos. 
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Artigo 64 

 Os membros do equipo serán nomeados polo Director ou Directora. 

 

Artigo 65 

 É competencia do Equipo de dinamización: 

1. Presentar a través do Claustro, propostas ao Equipo directivo para a 

fixación dos obxectivos de dinamización lingüística que se incluirán no 

Proxecto educativo de centro. 

2. Propoñer á Comisión de coordinación pedagóxica, para a súa inclusión 

no Proxecto curricular, o Plan xeral para o uso do idioma, no cal se 

deberá especificar, cando menos: 

2.1. Medidas para potenciar o uso da lingua galega nas 

actividades do centro. 

2.2. Proxectos tendentes a lograr unha valoración positiva do uso 

da lingua propia e a mellorar a competencia dos membros da 

comunidade educativa. 

3. Propoñer á Comisión de coordinación pedagóxica, para a súa inclusión 

no Proxecto curricular, o plan específico para potenciar a presenza da 

realidade galega, cultura, historia, xeografía, economía, etnografía, 

lingua, literatura, arte, folclore, etc. no ensino. 

4. Elaborar e dinamizar un plan anual de actividades tendentes á 

consecución dos obxectivos incluídos nos planos anteriores. 

5. Presentar para a súa aprobación no Consello escolar o orzamento de 

investimento dos recursos económicos dispoñibles para estes fins. 

6. Aqueloutras funcións que a Consellería de Educación establece na súa 

normativa específica. 

 

Artigo 66 

 A coordinación do equipo será desempeñada por un profesor ou 

profesora do mesmo, preferentemente con destino definitivo no centro. 

 

Artigo 67 

 O Coordinador, que será nomeado polo Director ou Directora por 

proposta dos compoñentes do equipo, desempeñará as súas funcións durante 

catro anos, renovables, se é o caso, e cesará ao final dos mesmos ou cando se 

dea algunha das causas contempladas na normativa vixente. 

 

Artigo 68 

 Cando cese o Coordinador/a do equipo de dinamización antes de 

finalizar o prazo para o que foi designado, o Director ou Directora nomeará, de 

acordo coa normativa vixente, un profesor ou profesora para o tempo que resta 

de mandato. 
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Artigo 69 

 Son competencia do Coordinador/a: 

1. Colaborar na elaboración dos Proxectos curriculares de etapa. 

2. Responsabilizarse da redacción dos planos que serán propostos á 

comisión de coordinación pedagóxica. 

3. Convocar e presidir as reunións do equipo. 

4. Responsabilizarse da redacción das actas de reunión, así como da 

redacción da memoria final de curso, na que se fará unha avaliación 

das actividades realizadas e que se incluirá na memoria do centro. 

5. Proporcionarlles aos membros da comunidade educativa información 

sobre as actividades do equipo e de actos e institucións culturais 

relacionados coa realidade galega. 

 

5.7. Titorías. 

 

Artigo 70 

1. A titoría e orientación do alumnado formará parte da función docente. A 

función titorial e orientadora do alumnado desenvolverase ao longo de 

tódalas etapas e ciclos formativos. 

2. Haberá un titor por cada grupo de alumnado. O titor será designado polo 

director, por proposta do xefe de estudios, oído o xefe do departamento 

de orientación, entre os profesores que impartan docencia a todo o 

grupo. En caso de non dispor dun profesor que imparta docencia a todo 

o grupo, as titorías deberán ser compartidas. 

 

Artigo 71 

1. Cada profesor/a titor/a, ademais das súas tarefas docentes específicas, 

realizará, cando menos, as seguintes funcións: 

1.1. Participar no desenvolvemento do Plan de acción titorial e nas 

actividades de orientación, baixo a coordinación do Xefe ou 

Xefa de estudos e en colaboración co Departamento de 

orientación. 

1.2. Proporcionarlles no principio de curso, ao alumnado e aos 

pais e nais, información documental ou, no seu defecto, 

indicar onde poden consultar todo o referente ao calendario 

escolar, horarios, horas de titoría, actividades extraescolares 

e complementarias previstas, programas escolares e criterios 

de avaliación do grupo. 

1.3. Coñecer as características persoais de cada alumno e alumna 

a través da análise do seu expediente persoal e doutros 

instrumentos válidos para conseguir ese coñecemento. 

1.4. Coñecer os aspectos da situación familiar e escolar que 

repercuten no rendemento académico de cada alumno e 

alumna. 
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1.5. Efectuar un seguimento global dos procesos de 

ensino-aprendizaxe do alumnado para detectar dificultades e 

necesidades especiais, co obxecto de buscar as respostas 

educativas adecuadas e solicitar os oportunos asesoramentos 

e apoios. 

1.6. Coordinar as adaptacións curriculares necesarias para 

alumnos e alumnas do seu grupo. 

1.7. Facilitar a integración do alumnado no grupo e fomentar a súa 

participación nas actividades do centro. 

1.8. Orientar ao alumnado dunha maneira directa e inmediata no 

seu proceso formativo. 

1.9. Informar ao equipo de profesores do grupo de alumnos e 

alumnas das súas características, especialmente naqueles 

casos que presenten problemas específicos. 

1.10. Coordinar o axuste das diferentes metodoloxías e principios 

de avaliación programados para o mesmo grupo de alumnos 

e alumnas. 

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

1.12. Favorecer o proceso de maduración vocacional orientando e 

asesorando ao alumnado sobre as súas posibilidades 

académicas e profesionais. 

1.13. Colaborar co departamento de orientación do instituto nos 

termos que estableza a xefatura de estudios. 

1.14. Colaborar cos demais titores e co Departamento de 

orientación no marco dos Proxectos educativo e curricular do 

centro. 

1.15. Orientar as demandas e inquedanzas do alumnado e mediar, 

en colaboración co delegado do grupo, ante o resto do 

profesorado, alumnado e equipo directivo nos problemas que 

se presenten. 

1.16. Informar ao alumnado do grupo, aos pais e nais e ao 

profesorado de todo aquilo que lles afecte en relación coas 

actividades docentes e o rendemento académico. 

1.17. Facilitar a cooperación educativa entre o profesorado e os 

pais e nais dos alumnos e alumnas. 

1.18. Exercer, de acordo co Proxecto curricular, a coordinación 

entre os membros do equipo docente.  

1.19. Cubrir os documentos oficiais relativos ao seu grupo de 

alumnado. 

1.20. Controlar as faltas de asistencia ou puntualidade do 

alumnado, e ter informados aos pais e nais ou titores e ao 

Xefe ou Xefa de estudios. 

1.21. Implicar ás familias nas actividades de apoio á aprendizaxe e 

orientación dos seus fillos. 
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1.22. Atender, xunto co resto de profesorado, aos alumnos e 

alumnas mentres estes permanecen no centro nos períodos 

de lecer. 

2. No caso dos ciclos formativos de formación profesional, o titor ou titora 

asumirá tamén, respecto ao módulo de formación en centros de traballo, 

as seguintes funcións: 

2.1. Elaborar o Programa formativo do módulo, en colaboración co 

responsable designado para estes efectos polo centro de 

traballo. 

2.2. Avaliar o módulo, tendo en conta o informe do responsable 

designado por parte do centro de traballo sobre as actividades 

realizadas polos alumnos e alumnas durante o período de 

estadía nese centro. 

2.3. Manter contactos periódicos co responsable designado polo 

centro de traballo, co fin de contribuír a que o programa de 

formación se axuste á cualificación que se pretende. 

2.4. Atender no centro educativo os problemas de aprendizaxe 

que presente o seu grupo de alumnos e alumnas e valorar de 

xeito continuado as actividades correspondentes ao programa 

de formación. 

2.5. Informar sobre as peticións de validacións ou exencións 

formuladas polo alumnado do ciclo formativo. 

2.6. Tramitar para o seu grupo de alumnos e alumnas a 

documentación relativa á formación en centros de traballo.  

2.7. Axudar ao departamento na identificación da necesidade de 

colaboración de expertos, así como no calendario de 

intervención. 

2.8. Propoñer, para a súa aprobación polo Consello escolar, a 

distribución da asignación económica destinada a estas 

ensinanzas. 

2.9. Informar á Dirección do centro de todo o referente ao ciclo 

formativo. 

2.10. Redactar a Memoria final de curso, que se incluirá na 

Memoria de centro. 

 

Artigo 72 

1. O Xefe ou Xefa de estudos coordinará o traballo dos titores/as e manterá 

as reunións periódicas necesarias para o bo funcionamento da acción 

titorial. 

2. O Coordinador de formación en centros de traballo coordinará aos titores 

de ciclos formativos e PFB naqueles aspectos que lle son propios, para 

o que manterá as reunións periódicas necesarias con eles. 
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Artigo 73 

 Para a designación de titores/as teranse en conta as seguintes 

circunstancias: 

1. As titorías serán asignadas a ser posible a profesorado que imparta 

docencia a todo o alumnado do grupo. En caso de non haber suficiente 

persoal de materias comúns, as titorías poderán ser compartidas. 

2. As titorías de grupos de 1º e 2º de educación secundaria obrigatoria 

serán asignadas preferentemente aos mestres/as que impartan clase a 

ditos grupos. 

3. As titorías serán asignadas preferentemente a profesorado que non 

desenvolva outras tarefas de coordinación ou atención de servizos de 

interese para o centro. Sen prexuízo do anterior, procurarase que non 

sexa titor/a o profesorado con maior carga horaria docente. 

4. Unha vez asignado un titor/a a cada grupo, no caso de existiren 

profesores dispoñibles, serán nomeados titores de grupos específicos de 

alumnos que precisen unha atención especial (que correspondente sen 

acadar os obxectivos, repetidores, con materias pendentes, etc.). Así 

mesmo, a dirección do centro poderalles asignar outras tarefas de 

coordinación ou atención de servizos de interese para o instituto, entre 

elas a coordinación dos medios informáticos e audiovisuais, a 

coordinación de actividades complementarias realizadas no recinto 

escolar, etc. De non estar recollidas no presente regulamento, o xefe de 

estudios determinará, en cada caso, as tarefas específicas que terá que 

realizar cada un dos profesores e as responsabilidades que deberá 

asumir. 

5. Os profesores/as sen titoría, unha vez cubertas as necesidades do 

instituto, se manifestan a súa intención de participar nelas poderán ser 

designados/as para organizar, en horario non lectivo, actividades 

deportivas, artísticas e culturais en xeral de carácter estable, que 

deberán estar recollidas no programa de actividades complementarias e 

extraescolares. Estes profesores colaborarán estreitamente co xefe de 

departamento de actividades complementarias e extraescolares. 

6. No caso de que algún grupo quedase desatendido por falta de 

profesores dispoñibles, a titoría deses grupos deberá ser asumida por 

profesores que teñan ao seu cargo outro grupo ou desempeñen outras 

funcións de coordinación docente ou incluso directiva. Neste caso o 

director/a do centro determinará a quen lle corresponde asumir a titoría 

de cada un dos grupos, de acordo con criterios de equidade e 

funcionalidade. 

7. As horas de titoría de pais deberán ser comunicadas aos pais, nais ou 

titores legais e ao alumnado ao comezo do curso. 
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5.8. Servizo de biblioteca e documentación. 

 

Artigo 74 

 No instituto haberá un profesor ou profesora, preferentemente de entre 

os que manifesten o seu interese, que se encargará da xestión da biblioteca e 

dos recursos documentais. Integrarase no departamento de actividades 

complementarias e extraescolares e desempeñará as seguintes funcións: 

1. Asegurar a organización, mantemento e axeitada utilización dos recursos 

documentais e da biblioteca do centro. 

2. Coordinar a atención ao alumnado, coa axuda dos profesores que teñan 

asignadas horas de garda de biblioteca, facilitándolles o acceso ás 

diferentes fontes de información, orientándoos sobre a súa utilización e 

controlando o seu uso. 

3. Difundir, entre o profesorado e o alumnado, información sobre as 

actividades propias da biblioteca. 

4. Colaborar na promoción da lectura como medio de información, 

entretemento e lecer. 

5. Recoller as propostas e trasladalas á Dirección de compra de novos 

materiais e fondos para a biblioteca. 

6. Coordinar o rexistro, catalogación e organización do material bibliográfico. 

7. Elaborar a documentación necesaria, plans e memorias, correspondentes 

aos proxectos dos cales forma parte a biblioteca do centro. 
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6. A Comisión de convivencia. 

 

Artigo 75 

A Comisión de convivencia de cada centro constituirase no seo do seu 

Consello escolar. Terá carácter consultivo e desempeñará as súas funcións por 

delegación do consello escolar, para facilitar o cumprimento das competencias 

que este ten asignadas en materia de convivencia escolar e velará pola 

correcta aplicación do disposto neste decreto, no plan de convivencia e nas 

normas de convivencia da cada centro. 

 

Artigo 76 

A Comisión de convivencia, na súa composición, integrará o principio de 

igualdade entre mulleres e homes de todos os sectores da comunidade 

educativa. Estará composta polas persoas representantes do alumnado, do 

profesorado, das familias e do persoal de administración e servizos, todas elas 

na mesma proporción en que se encontran representadas no consello escolar 

do centro ou órgano equivalente. Será presidida pola persoa titular da dirección 

do centro e unha das persoas integrantes actuará como secretaria ou 

secretario, quen levantará a acta das súas reunións. O nomeamento das 

persoas integrantes da comisión de convivencia nos centros educativos 

corresponde ao director ou á directora por proposta dos colectivos 

representados. Os seus membros poden coincidir cos do consello escolar, pero 

non teñen que ser os mesmos necesariamente. 

 

Artigo 77 

A Comisión de convivencia manterá, como os demais órganos 

colexiados,  tres reunións anuais de carácter ordinario, unha por trimestre, e 

con carácter extraordinario cantas veces sexa convocada pola súa presidencia, 

por iniciativa propia ou por proposta de, polo menos, unha terceira parte dos 

seus membros. 

Artigo 78 

A Comisión de convivencia exercerá por delegación do Consello escolar 

as seguintes funcións: 

1. Elaborar o Plan de convivencia do centro e dinamizar todos os sectores 

da comunidade educativa, incorporando as súas iniciativas e achegas 

no procedemento de elaboración, desenvolvemento e seguimento do 

citado plan. 

2. Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de 

todos os membros da comunidade educativa e o cumprimento das 

normas de convivencia do centro. 

3. Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o 

fomento de actitudes para garantir a igualdade entre mulleres e homes, 

a igualdade de trato de todos os membros da comunidade educativa e a 

resolución pacífica de conflitos. 
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4. Propor ao Consello escolar as medidas que considere oportunas para 

mellorar a convivencia, así como dar conta a este, cando menos dúas 

veces ao longo do curso, das actuacións desenvolvidas e das 

correccións e medidas disciplinarias impostas. 

5. Propor, de ser o caso, á persoa titular da Dirección do centro persoas 

que poidan formar parte do Equipo de mediación. 

6. Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras 

nos termos en que fosen impostas e informar o consello escolar sobre o 

grao de cumprimento da normativa vixente. 

7. Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no 

centro. 

8. Elaborar unha Memoria anual sobre a análise da convivencia e 

conflitividade no centro, na cal se reflictan as iniciativas no ámbito do 

centro sobre a materia. Este informe será trasladado ao consello 

escolar do centro e ao correspondente servizo territorial de Inspección 

Educativa. 

9. Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do 

centro docente ou polo órgano da Administración educativa con 

competencias na materia. 

 

 

Artigo 79 

Cando a Comisión de convivencia o considere oportuno, e co obxecto de 

que informen no ámbito das súas respectivas competencias, poderá solicitar o 

asesoramento dos/ as profesionais do departamento de orientación que 

interveñen no centro, do profesorado titor relacionado co tema que se analice, 

do educador ou educadora social do concello onde estea o centro educativo ou 

doutros ou doutras profesionais segundo a problemática de que se trate, así 

como das asociacións do sector que poidan colaborar na mellora da 

convivencia. 
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7. Xuntas de avaliación. 

 

7.1. Criterios de avaliación e publicidade. 

 

Artigo 80 

1. Os alumnos teñen dereito a que o seu rendemento escolar sexa 

avaliado con plena obxectividade; co fin de garantir este dereito o 

instituto dará publicidade aos criterios xerais de avaliación das 

aprendizaxes e os criterios específicos de cada materia que cada 

departamento determine no ámbito da súa autonomía, así como os 

criterios de promoción dos alumnos que figuran no Proxecto curricular 

do centro. 

2. A tal efecto, os criterios cualificación así como os criterios de promoción 

estarán expostos visiblemente na páxina web do centro, cuxa consulta 

facilitarase a todos os membros da comunidade educativa. 

3. Cada profesor, ao comezo do curso, comentará cos alumnos os criterios 

específicos de avaliación da súa área ou materia. 

 

7.2. Instrumentos de avaliación 

 

Artigo 81 

 Nos Proxectos didácticos de cada área ou materia deberá figurar 

explicitamente o tipo de instrumentos de avaliación que se empregarán e o 

peso específico ou valoración de cada un deles nas cualificacións. Dada a 

variedade de instrumentos que poden empregarse (exames, traballos, 

enquisas, entrevistas, etc.) cómpre regular, aínda que sexa minimamente, 

algún deles: 

- Exames: 

1. Deberán coordinarse os distintos profesores co titor para evitar a 

acumulación de probas nun mesmo día ou sesión. 

2. No caso de exames finais ou parciais liberadores de materia, deberán 

ser anunciados con 72 horas de antelación. 

3. O alumnado da correspondente con disciplinas pendentes de cursos 

anteriores será convocado, de ser o caso, a unha proba final durante o 

mes de maio. O alumnado de 2º de bacharelato con disciplinas 

pendentes de cursos anteriores será convocado, de ser o caso, a unha 

proba final adecuándose ás datas previstas para a proba de acceso á 

universidade. De todos modos, os departamentos que así o contemplen, 

poderán convocar a este alumnado a dúas probas previas liberadoras de 

materia; a superación destas dúas probas suporá a superación da 

materia pendente. O calendario destas probas será establecido pola 

Xefatura de estudos. 

4. Os parciais superados durante o curso non liberarán de materia para a 

proba extraordinaria de setembro. 
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5. Os exames ou probas periódicas de rendemento -non os parciais de 

avaliación ou finais- poderán ser propostos sen previo aviso, sempre e 

cando os alumnos sexan informados desta posibilidade ao comezo do 

curso. 

6. A asistencia aos exames é obrigatoria e a falta aos mesmos, sen a 

xustificación correspondente, supoñerá unha cualificación negativa. 

7. Para a xustificación dunha falta a un exame poderá aceptarse unha nota 

xustificativa dos pais ou titores legais pero pode ser esixible outra 

xustificación documental (certificado médico ou similar) cando as 

circunstancias así o aconsellen e, en todo caso, nos exames 

extraordinarios. 

 

7.3. Sesións de avaliación. 

 

Artigo 82 

1. As Xuntas de avaliación estarán compostas por todos os profesores e 

profesoras que impartan algunha área ou materia a un grupo de 

alumnos/as. 

2. A Xunta de avaliación estará presidida polo Titor ou Titora do grupo e 

reunirase, a lo menos, tres veces durante o curso, máis a sesión 

extraordinaria de setembro, e cantas veces a convoque o xefe/a de 

estudos, ben por propia iniciativa, ben a solicitude motivada do titor ou, a 

lo menos, da metade do profesorado que imparta clase nese grupo. 

Ademais nas primeiras semanas de cada curso celebrarase, 

obrigatoriamente en 1º da E.S.O. e opcionalmente no resto da 

ensinanza obrigatoria, unha sesión de avaliación inicial. 

3. En cada sesión de avaliación deberá analizarse o aproveitamento do 

alumnado en relación cos obxectivos programados, formalizar a 

cualificación que figurará nas actas e valorar a súa actitude e conduta. 

4. Na sesión de avaliación final deberá tomarse a decisión de promoción 

ou repetición, a incorporación a programas de atención á diversidade e a 

posibilidade de que o alumno poida permanecer un ano máis na 

Educación Secundaria Obrigatoria segundo as normas establecidas no 

Proxecto curricular de centro. 

5. De todas as sesións de avaliación o Titor levantará acta das 

cualificacións outorgadas aos alumnos e alumnas, dos acordos e 

incidencias máis significativas e dos profesores e profesoras presentes e 

ausentes. 

6. A Dirección do centro facilitará ao Titor/a de grupo o borrador da acta de 

avaliación con antelación á sesión. Durante a sesión de avaliación o 

Titor reflectirá sobre o borrador da acta as cualificacións que falten, as 

correccións pertinentes sobre as cualificacións dos alumnos e os 

acordos que resultasen da xunta, simultaneamente un membro do 

equipo directivo introducirá en XADE ditas correccións e decisións se 
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corresponde (promoción, titulación, etc). A Dirección custodiará o 

borrador da acta e fotocopiará dito borrador para o profesorado que así 

o solicite, péchase entón a avaliación. A acta, como documento oficial, 

será a xerada posteriormente por XADE asinada con posterioridade polo 

profesorado correspondente na secretaría do centro o antes posible (os 

profesores poderán contrastar co borrador da acta asinada 

anteriormente a veracidade do reflectido nela). 

7. A modificación das cualificacións outorgadas nas sesións de avaliación 

deberá facerse nunha sesión extraordinaria convocada ao efecto se dita 

modificación supón cambio na decisión de promoción ou titulación do 

alumno/a ou calquera outra modificación no que teña que participar toda 

a Xunta de avaliación. 

8. Para a modificación dunha cualificación outorgada na sesión de 

avaliación cando non sexa necesario convocar a todo o profesorado da 

Xunta de avaliación segundo o disposto no punto anterior, a Xefatura de 

estudos convocará como mínimo a: profesor/a da materia cuxa 

cualificación vai ser cambiada e Titor/a do alumno/a. Ademais, 

informarase con  antelación ao resto de membros da Xunta de avaliación 

por se queren estar presentes durante a emenda ou presentan calquera 

tipo de alegación. Sobre a acta de avaliación procederase á emenda 

indicando claramente o seu motivo; a emenda será asinada polo 

profesor/a convocado/a, Titor/a, Xefe/a de estudos e levará o visto e 

prace do Director/a. 

9. Os acordos acadados pola Xunta de avaliación tomaranse por maioría 

simple. No caso de empate dirimirá o voto do titor/a do grupo como 

presidente da Xunta de avaliación. 

10. Ás sesións de avaliación poderán asistir, en representación do 

alumnado, o delegado/a e o subdelegado/a, que se incorporarán á 

mesma na parte final, unha vez que foran tratados os casos individuais. 

11. Sobre as ausencias de membros da Xunta de avaliación ás sesións: 

11.1. O titor/a e dirección tratarán de coñecer as causas de tal 

ausencia. En caso de simple retraso e se non altera de forma 

substancial o funcionamento do centro, tomarase a decisión 

de aprazar a convocatoria. 

11.2. En caso de que o problema xerado pola ausencia sexa 

imposible de resolver polo punto anterior, iniciarase a sesión 

de avaliación sempre e cando o ausente deixe constancia 

fidedigna das cualificacións ao Titor/a, Dirección ou Xefe/a do 

departamento correspondente. Estes actuarán na sesión como 

representantes do substituído/a pero sen dereito a voto nas 

posibles deliberacións. A sinatura da acta farase polo 

representante, indicando na acta tal feito. 

11.3. No caso do punto anterior e cando a ausencia corresponda ao 

titor/a do grupo, a representación corresponderá ao Director/a 
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ou Xefe/a de estudos. 

11.4. En todo caso, non poderase celebrar a sesión, en primeira 

convocatoria, cun número de membros inferior á metade máis 

un dos correspondentes á xunta (segundo norma, poderíase 

establecer un mínimo para a celebración da segunda 

convocatoria). 

11.5. Independentemente do anterior, a asistencia á sesión de 

avaliación por parte dun profesor/a do grupo é obrigatoria e a 

ausencia debe ser por causa de forza maior e sempre debe 

xustificarse correctamente. 

11.6. O punto anterior é igualmente válido para profesorado que non 

teña alumnado para cualificar nas sesións extraordinarias da 

materia, é dicir, a súa asistencia segue sendo obrigatoria. 

11.7. No caso da avaliación extraordinaria de pendentes en ESO, só 

teñen obrigación de acudir os Xefes/as de departamento con 

alumnado examinado. 

11.8. As avaliacións de pendentes na ESO serán coordinadas pola 

Xefatura de estudos. 

 

7.4. Criterios para a concesión da matrícula de honra. 

 

Artigo 83 

 Segundo o tratado en CCP o 30 de xaneiro de 2012 e aprobado polo 

Claustro o 16 de febreiro de 2012, os criterios para a concesión da matrícula de 

honra en caso de empate serán os seguintes: 

1. Poderá recibir a mención de matrícula de honra o alumnado que 

obtivese no segundo curso de bacharelato unha nota media igual ou 

superior a nove puntos. 

2. A dita mención concederáselle a un número de alumnos non superior ao 

5% do total de alumnado deste curso. 

3. En caso de competencia entre alumnado, concederáselle matrícula de 

honra ao alumnado coa maior nota media de segundo de bacharelato. 

4. En caso de empates, estes resolveranse tendo en conta a nota media de 

toda a etapa de bacharelato. 

5. Para o cálculo das notas medias anteriores, e que teñen por obxectivo a 

concesión da matrícula de honra non se terá en conta a cualificación na 

materia de Relixión 
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7.5. Reclamacións. 

 

Artigo 84 

 Cando o alumnado ou o seu pai/nai ou titor/a non estean de acordo coas 

cualificacións ou/e decisións de promoción ou titulación emitidas como 

resultado do proceso de avaliación, poderán presentar reclamación ás mesmas 

segundo o seguinte procedemento: 

1. En primeiro lugar, o alumno ou os seus representantes legais, pedirán 

ao profesor/a da área ou materia as explicacións pertinentes sobre a 

cualificación emitida. 

2. De non considerar satisfactorias as explicacións, poderá presentar 

reclamación por escrito diante da xefatura de estudos do centro nun 

prazo de dous días desde a entrega do boletín de notas ao alumno/a, 

indicando todas aquelas alegacións que xustifiquen a súa 

desconformidade coa cualificación ou decisión adoptada. 

3. O Xefe/a de estudos pedirá ao departamento correspondente que se 

ratifique na cualificación outorgada ou estime a procedencia de 

rectificala. Neste último caso a dirección ordenará formalmente a súa 

rectificación tras seguir os trámites previstos nos puntos 7 e 8 do artigo 

anterior. A decisión do departamento, razoada por escrito, quedará 

reflectida no libro de actas do departamento e unha copia da mesma, 

asinada por tódolos membros do mesmo, quedará arquivada na 

Secretaría do centro. 

4. No caso de que os alumnos ou os seus pai/nai ou titores/as consideren 

insatisfactoria a resolución e se se trata de cualificacións finais poderán 

solicitar por escrito ao director/a que sexa revisada pola Xefatura 

Territorial da Consellería de Educación, no caso da Educación 

Secundaria Obrigatoria e primeiro curso de Bacharelato, ou pola 

Comisión de Supervisión da Subdirección Xeral de Inspección Educativa 

da Xunta de Galicia para o caso de 2º de bacharelato. Neste caso o 

director remitirá, no menor prazo posible, ao organismo correspondente 

o expediente con tódolos informes e probas. Da resolución adoptada 

polos citados organismos darase comunicación ao interesado e ao 

departamento correspondente. 

5. Esta resolución pon fin á vía administrativa e o interesado poderá 

interpor recurso contencioso administrativo no prazo de dous meses 

ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 
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8. Actividade académica. 

 

8.1. Matrícula e cambios de matrícula. 

 

Artigo 85 

Limitación de matrícula. 

O centro poderá introducir limitacións da matrícula en materias nas que 

non haxa suficiente espazo (por exemplo, TICS) ou en nas seccións bilingües 

cando os grupos queden moi desproporcionados. 

 

Artigo 86 

Cambios de matrícula. 

1. En principio respectarase a lexislación existente. 

2. Cando non exista nada lexislado, só se permitirán cambios de matrícula 

durante as primeiras dúas semanas do curso e sempre atendendo a que 

se manteña o número mínimo de alumnos para que se poida impartir a 

materia sen necesidade de permisos especiais e non orixinen cambios 

significativos na composición dos grupos. Nunca se permitirán cambios 

en materias para as que haxa que solicitar permiso para poder 

impartilas. 

 

8.2. Clases. 

 

Artigo 87 

1. O horario do centro establecerase ao comezo de cada curso atendendo 

ás necesidades de organización das tarefas educativas. Para a maioría 

dos grupos o horario será de mañá todos os días da semana, de luns a 

venres e as tardes dos martes. 

2. A duración das clases será de 50 minutos e estableceranse dous 

recreos de vinte minutos na sesión de mañá. 

3. Ás horas sinaladas nos horarios, os alumnos e alumnas deberán esperar 

aos profesores e profesoras dentro da aula e deixar a porta aberta ata 

que chegue o profesor de garda. O profesorado tratará, por todos os 

medios, de que o espazo entre clases sexa o máis reducido posible. 

4. Unha vez comezada a clase, os alumnos ou alumnas que se incorporen 

á mesma, deberán ser advertidos da súa falta que, cando sexa repetida, 

será comunicada ó titor ou titora para que a poña en coñecemento dos 

pai/nai ou titor/a legais. 

5. No caso de que algún profesor se atrase na súa incorporación á aula ou 

non poda asistir a clase, deberá ser substituído polo profesor ou 

profesora de garda. Neste caso, os alumnos e alumnas deberán 

permanecer na aula e, se non aparece o profesor de garda, avisar na 

sala de profesores ou en conserxería. Salvo nos casos indicados no 

apartado de saídas deste regulamento, todos os alumnos deberán 
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permanecer na clase aínda que non estean os profesores 

correspondentes. 

 

8.3. Gardas 

 

Artigo 88 

1. Sempre que haxa actividades lectivas no centro deberá haber, polo 

menos, un profesor ou profesora e un membro do Equipo directivo de 

garda. Excepcionalmente, e cando as circunstancias así o permitan, 

poderá prescindirse dalgún deles. 

2. As funcións do profesorado de garda serán: 

3. Atender a todo o alumnado que quede libre por ausencia do respectivo 

profesor/a. As gardas serán presenciais, é dicir, o profesor/a deberá 

facerse cargo do alumnado, ben na propia aula, ben noutras 

dependencias que considere máis axeitadas previa información ao Xefe 

de estudos ou ao membro do Equipo directivo de garda. 

3.1. Velar pola orde e bo funcionamento do centro, especialmente 

nos corredores, á entrada e á saída das clases. 

3.2. Rexistrar no libro de gardas as ausencias e faltas de 

puntualidade dos profesores e calquera outra incidencia que 

se teña producido. 

3.3. Resolver no acto cantas incidencias de alumnos se produzan 

durante a xornada lectiva, ben informando inmediatamente a 

calquera dos membros do equipo directivo presentes nese 

momento no centro, ben, en ausencia destes, adoptando as 

medidas que estime máis oportunas, axustándose ás 

directrices recollidas neste regulamento. 

4. Tamén será función dos profesores de garda a tutela dos alumnos de 

educación secundaria obrigatoria durante os períodos de lecer. Para 

esta función haberá durante todos os  recreos, a lo menos, un profesor 

ou profesora de garda de recreo, que xunto co persoal subalterno se 

encargará do seguinte: 

4.1. Vixiar os corredores e as aulas para que durante o recreo os 

alumnos e alumnas non permanezan neles (salvo o corredor 

de entrada). 

4.2. Velar para que se cumpra a normativa, explicitada neste 

regulamento, sobre a saída de alumnos do recinto escolar. 

4.3. Vixiar o patio de recreo de forma que se poida atender de 

inmediato calquera incidente que se produza no mesmo. 

5. Sempre que sexa posible, e preferentemente nos recreos, haberá 

profesorado de garda na biblioteca, o cal terá as seguintes funcións: 

5.1. Manter aberta a biblioteca e responsabilizarse de garantir a 

orde necesaria para o bo funcionamento da mesma. 

5.2. Atender o servizo de préstamo e recollida de libros seguindo 
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as normas establecidas para o funcionamento da biblioteca. 

6. Haberá tamén un profesor/a de garda para custodiar ao alumnado no 

período de tempo que transcorre desde a chegada do alumnado 

transportado e o inicio da actividade lectiva e desde que rematan as 

actividades escolares ata a saída do transporte escolar. 

7. Os profesores de garda se farán tamén cargo da Aula de convivencia 

inclusiva, sempre apoiados polo Xefe de estudos ou o cargo de 

Dirección dispoñible nesa hora. Os profesores implicados se 

encargarán, xunto co Departamento de orientación, do traballo que terán 

que facer os alumnos da citada aula. As normas que rexen a aula de 

convivencia inclusiva figuran detalladas no Plan de convivencia do 

centro. 

8.4. Actividades culturais, complementarias e extraescolares. 

 

Artigo 89 

1. Tal e como figura neste regulamento, as actividades complementarias e 

extraescolares, programadas polos departamentos ou grupos de 

profesores, deberán ser incluídas na Programación inicial do curso e 

aprobadas polo Consello escolar. Excepcionalmente, cando haxa 

motivos que o xustifiquen, poderán programarse actividades non 

incluídas no apartado anterior; neste caso deberán poñerse en contacto 

co departamento de actividades complementarias e extraescolares para 

fixar as condicións de realización e poder propoñelas para a súa 

aprobación ao Consello escolar. 

2. Todas as actividades organizadas fóra do recinto escolar deberán contar 

coas seguintes condicións: 

2.1. Data, duración e destino. 

2.2. Alumnado e profesorado participante. 

2.3. Forma de financiamento e custo para o centro (déficit, 

compensación de gastos, etc.). En principio, ningunha saída 

ou viaxe debería ter custo algún para o centro polo que os 

organizadores deberán prever o financiamento total. 

2.4. Autorización dos país, nais ou titor/a legal para a participación 

na actividade e para o uso da imaxe dos alumnos en 

fotografías, vídeos, etc. Os maiores de 14 anos, segundo a 

normativa vixente poden outorgar persoalmente o seu 

consentimento para o uso da súa propia imaxe. 

3. Cunha semana de antelación á celebración da actividade, e sempre que 

se trate se saídas do centro, deberase entregar unha relación nominal 

de alumnos e profesores participantes, itinerario e duración para que 

poida ser enviada á Xefatura Territorial tal e como está previsto na 

normativa vixente. Aqueles alumnos ou alumnas que, como 

consecuencia dunha sanción, teñan suprimido o dereito a participar en 

actividades complementarias e extraescolares só poderían participar coa 
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autorización expresa do xefe ou xefa de estudos. 

4. Preferentemente as excursións e viaxes deberán programarse para a 

súa realización antes da segunda quincena de maio, toda vez que por 

esa data comezan as avaliación finais, recuperacións, etc. 

5. Todas as saídas do centro deberán contar a lo menos con dous 

profesores, e cando superen o número de corenta alumnos ou alumnas, 

un profesor máis por cada vinte ou fracción.No estranxeiro, a partir de 

trinta alumnos, os profesores serán tres. Calquera variación destas 

normas deberá contar coa aprobación da dirección e do Consello 

Escolar. 

6. A dirección e realización de actividades extraescolares de educación 

física e deportiva, en calquera das súas variantes, estará sempre a 

cargo de persoal técnico cualificado que dispoña de titulación académica 

suficiente para impartir este tipo de ensinanza ou que estea legal e 

suficientemente habilitado para tal efecto pola Administración 

competente. Igualmente, requírese a suficiente acreditación ou titulación 

para a realización doutras actividades cando así estea estipulado na 

normativa. 

7. Todas as actividades complementarias, actividades culturais, festivais, 

etc, que sexan sen custo para o alumno e se realicen dentro do horario 

lectivo son de asistencia obrigada e a inasistencia a estas tratarase 

como unha falta a clase. As que se realicen fóra de horario escolar ou 

impliquen custo para o alumnado non serán obrigatorias, pero o 

alumnado que non participe nestas actividades terá que asistir a clase e 

realizar o traballo que lle asignen os profesores. 

8. Unha vez estudado o caso podería perder o seu dereito a participar nas 

actividades extraescolares o alumnado que durante o curso vixente teña 

unha amoestación relacionada coas seguintes faltas de conducta: 

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 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. 

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) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido 

polo artigo 28 da Lei 4/2011. 
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f) Os danos causados de forma intencionada ou por neglixencia grave 

ás instalacións e aos materiais do centro, incluídos os equipos 

informáticos e o software, ou aos bens doutros membros da 

comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción. 

g) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal 

desenvolvemento das actividades do centro, incluídas as de carácter 

complementario e extraescolar. 

h) As actuacións prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos 

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

i) Portar calquera obxecto, substancia ou produto perigoso para a 

saúde ou a integridade persoal de calquera membro da comunidade 

educativa. 

j) A saída do recinto escolar, durante a xornada escolar, sen permiso 

ou autorización. 

k) Ter sido amoestado nalgunha actividade complementaria ou 

extraescolar. 

 

8.5. Utilización de recursos. 

 

Artigo 90 

1. As aulas e os espazos comúns (biblioteca, sala de xuntas, aulas de 

informática, salón de actos, aulas de audiovisuais) poderán ser usados 

libremente de acordo coas normas que, ao comezo de curso, se 

establecerán para o seu uso. 

2. Cando un grupo de alumnos/as queira facer uso dalgún dos espazos 

comúns deberá solicitalo a algún profesor/a para que se faga cargo do 

control do mesmo. 

3. Sobre as normas e requisitos de uso de cada un dos espazos comúns, 

de non producirse modificacións ao comezo do curso deberá entenderse 

que rexen as normas que se empregaron no curso anterior. 

 

Artigo 91 

1. O alumnado que acepte e reciba en préstamo libros ou calquera outro 

material didáctico por parte do centro, quedará obrigado a facer un uso 

correcto dos libros entregados e a devolvelos ao centro cando se lle 

solicite. Se os libros están estragados e a deterioración é imputable 

directamente ao alumno/a, o centro poderá requirir aos pais/nais ou 

titores/as legais que aboen o importe dos libros ou ben os repoñan. 

2. O incumprimento das obrigas recollidas no punto anterior poderá dar 

lugar á non concesión de préstamos para o curso seguinte. 
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 Artigo 92 

 Normativa Abalar. Anexo II: 

Estes equipos son propiedade da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria. O depositario dos mesmos por delegación é o IES 

“Fernando Esquío”. Son un instrumento de traballo escolar ao que se ten 

acceso polo feito da participación do IES “Fernando Esquío” no Proxecto 

ABALAR. O alumnado ao que vai dirixido deberá cumprir e respectar en todo 

momento esta normativa de uso incorporada no R.R.I, sabendo que o 

incumprimento da mesma, ocasionará, ademais da perda dos privilexios de 

uso, calquera das sancións que se establecen no devandito Regulamento e 

mesmo sancións económicas se chegara o caso. As sancións que se poderán 

contemplar, en función da gravidade da falta ou incumprimento da normativa 

serán, entre outras, as que a continuación de sinalan: 

- A retirada de privilexios de utilización do portátil. 

- A retirada temporal ou definitiva do portátil.  

- Unha sanción económica que se determinará en cada caso tendo en 

conta a natureza e gravidade do desperfecto causado. 

- Calquera outra aprobada polo Consello Escolar e que se inclúa as NOF 

do instituto. 

 

Ademais da normativa de uso xeral vixente ate agora, estes ordenadores 

están suxeitos dada a súa especificidade a unha normativa propia e 

complementaria que aquí se explicita primeiro de maneira xenérica e despois 

máis matizada: 

1. Antes de coller o portátil do armario, os alumnos deixarán as súas 

mesas libres para evitar ter que colocalo en situacións de equilibrio 

precario. 

2. Cada alumno recollerá o portátil do armario por orde para facilitar a 

identificación do portátil que lle corresponde. E en ningún caso se 

acudirá ó armario en grupos para evitar aglomeracións que deriven en 

posibles caídas dos equipos. 

3. Sempre se collerá ó portátil con dúas mans, de xeito que ó levalo non 

lles tape a visión do camiño e tropecen. 

4. Cada ordenador portátil ten unha etiqueta co número que lle 

corresponde a cada alumno e sempre se collerá o portátil que se 

corresponda co seu número para que exista unha responsabilidade 

persoal no coidado do mesmo. 

5. O alumno non acenderá o portátil ata recibir a orde expresa do profesor, 

unha vez rematada a exposición do traballo que van a realizar. 

6. Non se colocarán obxectos de ningunha clase sobre o portátil nin cando 

estea aberta nin cando estea pechada a tapa. 

7. A pantalla é moi delicada. So se pode tocar co punteiro do equipo. Non 

se debe tocar nunca cos dedos nin con outro obxecto. 
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8. Cando o profesor teña que interromper o traballo do alumnado para dar 

unha explicación baixaranse as tapas dos portátiles sen chegar a 

pechalos de xeito que estes non entren en estado de suspensión. 

9. Cada alumno, como responsable do portátil que se lle adxudica, terá un 

nome de usuario coa seu contrasinal respectivo a fin de facilitar o 

rexistro da súa actividade. 

10. Cada alumno será responsable do correcto mantemento do escritorio, 

carpetas e arquivos da súa conta, velando polo seu orde e a súa 

conservación. 

11. Cada alumno será responsable tamén de gardar o traballo, e se é o 

caso, de apagar correctamente o portátil ó finalizar a clase. 

12. Os alumnos devolverán o portátil ó lugar que lle correspondente no 

carriño, asegurándose de que queda conectado ó cargador. Irán por 

orde evitando aglomeracións. 

13. O equipo é responsabilidade do alumno para o traballo de clase, ante 

calquera incidencia co mesmo deberán de cubrir a ficha para o levar á 

Conserxería. 

14. Durante os recreos estes equipos non se poderán baixar á biblioteca nin 

a ningún outro lugar aínda que estea habilitado para traballar cos 

portátiles. Neste tempo os equipos deixaranse no estante 

correspondente do armario, apagados e conectados á rede eléctrica 

para recargar a batería. 

15. No caso de que se esgote a batería por non cumprir a anterior norma o 

alumno ó que se lle ten asignado o portátil deberá de continuar a clase 

sen el. 

16. O equipo é propiedade da Consellería de Educación e O.U., polo que 

queda prohibida a instalación de calquera programa, aplicación ou 

ferramenta tecnolóxica que non estea en relación directa co uso docente 

que se pretende con el. 

17. O feito de non aceptar estas normas ou de non as respectar trae consigo 

a restrición ou perda dos privilexios de acceso ó mesmo. 

 

Asignación de portátiles e coidados básicos. 

Cada alumno do centro recibirá ao incorporarse ao 1° curso da ESO un 

portátil do que será responsable mentres estea matriculado no mesmo con 

independencia do momento no que fai a matrícula e ata que remate o curso. 

Os equipos permanecerán sempre no centro que é o depositario dos 

mesmos por delegación da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria. 

1. Cando se estea a traballar co equipo, deberá de colocarse nun lugar 

estable a salvo de posibles incidencias: caídas, golpes, evitando 

posibles caídas de obxectos sobre el e de calquera outra circunstancia 

na que perigue a integridade física do aparello. 

2. Non se pode comer nin beber cando se está a utilizar o portátil. 
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3. Non se pode coller o portátil pola pantalla, sempre debe transportarse 

colléndoo pola base. 

4. Evitar sempre tocar a pantalla cos dedos ou con calquera obxecto que 

non sexa o seu lapis. 

5. Evitar a exposición do portátil ó sol, á chuvia e ás fontes de calor; por 

exemplo, non colocalo a carón dun radiador. 

6. Está prohibido sacar o equipo do Centro. 

7. O portátil terá que estar no armario cando non se estea a utilizar e 

procurando que estea a cargar a batería. 

8. Cando haxa que trasladar o portátil polo centro deberá de facerse con 

todo o coidado posible, evitando correr e procurando levalo ben suxeito. 

9. Para gardar o seu traballo cada alumno debe dispor dun lapis de 

memoria que funcionará a xeito de mochila electrónica.  

10. Cada alumno recibirá un contrasinal de uso que non deberá de 

facilitarse a ninguén. Sendo responsabilidade do alumno manter en 

segredo o contrasinal que se lle ten adxudicado.  

11. O cambio de contrasinal debe de realizarse conectado á rede no centro. 

Doutra maneira pérdese o dominio da rede e queda sen conexión. 

 

Garda, custodia e uso do portátil na clase. 

1. Cada alumno/a é responsable da custodia do portátil que se ten 

adxudicado, debendo de telo sempre vixiado durante o horario lectivo. 

2. Cando non o precise para traballar na aula, o depositará no espazo que 

ten asignado a tal efecto no carriño. 

3. Cando se traslade de clase deberá levarse sempre con moito tino e sen 

correr para evitar caídas ou golpes. 

4. Cando haxa que recoller o portátil, farase na orde indicada polo profesor 

correspondente. 

5. As baterías deberán deixarse cargando sempre que non se traballe co 

equipo, mesmo no horario lectivo, como no momento de marchar para a 

casa. 

6. O cargador que se subministra co portátil debe permanecer sempre no 

lugar correspondente do carriño. 

7. Queda terminantemente prohibido levar o portátil ó recreo. 

8. Antes de coller o portátil o alumno/a deixará a súa mesa libre, para evitar 

ter que deixalo en situación de equilibrio precario. 

9. O alumno/a non acenderá o portátil ate recibir a orde expresa do 

profesor. 

10. Cando o profesor teña que interromper o traballo do alumnado para dar 

unha explicación, baixaranse as tapas dos portátiles sen chegar a 

pechalos. 

11. Cando o alumno/a teña que ausentarse temporalmente da aula, baixará 

totalmente a tapa do portátil para evitar posible golpes e aforrar batería. 
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12. Cando se produza unha incidencia no manexo do portátil e o alumno/a 

precise axuda do profesor, procurará non interromper o traballo nin as 

explicacións que nese momento se estean a desenvolver na aula de 

clase. 

13. Cada alumno/a será responsable do correcto mantemento no escritorio, 

dos cartafoles e arquivos da súa conta, velando pola súa orde e a súa 

conservación. 

14. Cada alumno será responsable de gardar o traballo e, se é o caso, de 

apagar correctamente o portátil ó finalizar a clase. 

 

Responsabilidades derivadas do uso do portátil. 

Cada alumno/a é totalmente responsable do que faga co seu portátil. 

Terán consideración de faltas graves ou moi graves, en función das 

circunstancias na que se producen os feitos e das súas consecuencias, as 

seguintes: 

1. Modificar a configuración do sistema operativo e violar as restricións que 

teña o portátil. 

2. Por ser unha fonte importante de virus, queda totalmente prohibida a 

instalación de programas P2P (eDonkey, Kazaa, eMule, Ares, etc...) no 

ordenador. 

3. A utilización da conta doutra persoa estará suxeita a accións 

disciplinarias e aquelas outras que a lexislación vixente determina para 

estes casos. 

4. Calquera intento de danar equipos, materiais, datos ou programas, será 

sancionado polo Regulamento de Réxime Interior do Centro. O 

vandalismo comportará á cancelación dos privilexios de uso do portátil e 

a obriga de reposición dos costos orixinados pola reparación do 

hardware, software ou sistema. 

5. Están prohibidos os intentos de ver, copiar, modificar ou interferir o 

correo electrónico ou os ficheiros doutros usuarios. O incumprimento 

desta norma será obxecto das sanción disciplinarias que se contemplan 

nas NOF. 

6. Deberase empregar unha linguaxe apropiada; as palabras malsoantes, 

os insultos racistas e calquera outra expresión inadecuada están 

prohibidas e serán obxecto das correccións disciplinarias establecidas 

ao respecto nas NOF. 

7. Transmitir ou ver imaxes obscenas ou material ilegal. 

8. Revelar información persoal. 

9. A falsificación ou o seu intento. 

10. Os intentos de degradar ou interferir o sistema, serán contemplados 

coma unha violación das directrices e/ou coma unha actividade criminal 

suxeita a lexislación vixente. 

11. Trasladar o portátil ó recreo ou fora do centro. 

12. Finxir ser outra persoa cando se envían ou reciben mensaxes. 
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13. O sistema/rede non poderá ser utilizado con propósitos ilegais. 

 

Custodia e traslado do portátil no centro. 

1. En caso de avaría, virus, mal funcionamento ou actualización de 

software é probable que o ordenador se formatee e reinstale de forma 

automática. Por iso deberase facer sempre que se poida unha copia de 

seguridade dos contidos do ordenador na rede. 

2. Cando o alumno/a teña que trasladar o portátil a outra clase, sempre o 

fará respectando as indicacións que figuran nesta normativa. 

3. Os portátiles, unha vez rematada a xornada lectiva permanecerán no 

Instituto gardados en cada aula nos seus correspondentes carriños e 

baixo chave. 

4. Cando o portátil estea avariado, deberá de seguirse a clase con outro 

compañeiro. 

5. Os portátiles avariados deberán acompañarse dunha ficha-protocolo 

para o seu arranxo que deberá depositarse na Conserxería ou en 

Xefatura de Estudios. 

6. Se a avaría fose de índole menor o alumno/a esperará e estará presente 

mentres se solucione o problema, na procura de establecer unha cadea 

de formación que permita a calquera alumno/a arranxar de xeito 

autónomo as avarías máis sinxelas. En caso de ser máis grave, deixará 

o equipo en depósito ata ser avisado, unha vez resolto o problema, a 

través do medio que se estableza. En calquera caso unicamente o 

alumno propietario pode recuperar o seu portátil e só a el lle será 

entregado. 

7. Cando se detecte que a avaría do portátil ten a súa orixe nun uso 

indebido do mesmo, o portátil non se lle devolverá ó alumno 

procederase a retirarlle o equipo polo tempo que se considere oportuno. 

Neste caso arbitraranse as medidas correctoras ás que houbese lugar e 

recollidas nesta normativa o nas NOF. 

8. As avarías provocadas non están cubertas pola garantía, polo que se o 

servizo técnico comproba que a avaría non foi fortuíta, será o alumno o 

que terá que pagar o custe da mesma. 

 

9. Profesorado. 

 

Artigo 93 

 Son dereitos dos profesores e profesoras: 

1. 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. Desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado 

no que se preserve en todo caso a súa integridade física e moral. 

3. Participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da 
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convivencia escolar e da educación integral do alumnado. 

4. Exercer as funcións disciplinarias necesarias para o normal 

desenvolvemento das actividades académicas, complementarias e 

extraescolares dentro dos límites marcados neste regulamento e na 

normativa vixente. 

5. A protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes. 

6. Participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado 

pola Administración educativa, nos termos previstos na lei. 

7. 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. 

8. Impartir as ensinanzas con plena liberdade, axustándose aos obxectivos 

e contidos programados polos departamentos e establecidos con 

carácter xeral para o centro polos órganos competentes. 

9. Ser elector e elixible nos órganos de goberno, de acordo co establecido 

na normativa vixente que regula a participación do profesorado. 

10. Formar parte do Claustro e participar, con voz e con voto, en todas as 

decisións deste órgano colexiado. 

 

Artigo 94 

Son deberes do profesorado: 

1. Cumprir puntualmente o horario establecido e impartir as ensinanzas 

das materias asignadas. 

2. Participar nas reunións dos órganos aos que pertencen. 

3. Colaborar nos traballos de orientación e programación dos respectivos 

departamentos. 

4. Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a 

identidade, integridade e dignidade persoais de todos os membros da 

comunidade educativa. 

5. Dar aos alumnos e alumnas un trato respectuoso e xusto. 

6. Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado 

ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os 

servizos complementarios e extraescolares, 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. 

7. Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das 

condutas contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de 

acoso escolar. 

8. Colaborar co Xefe/a de estudos para manter o axeitado funcionamento 

das actividades docentes do centro e velar pola orde no mesmo. 

9. Informar ás nais e pais ou ás titoras ou titores sobre o progreso da 
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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. 

10. Informar aos responsables do centro 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. 

11. Comunicar ao titor/a do grupo correspondente as faltas de asistencia do 

seu alumnado nos prazos debidos e, en todo caso, á maior brevidade 

posible. 

12. Manter informado ao titor/a dos grupos nos que imparte clase sobre o 

comportamento e rendemento do seu alumnado, sobre todo dos 

aspectos máis salientables. 

13. Deseñar e desenvolver, se ten alumnado nesa situación, as adaptacións 

curriculares significativas da materia que imparte, coa colaboración do 

departamento didáctico correspondente e o asesoramento do 

Departamento de orientación. 

 

10. Persoal non docente 

 

Artigo 95 

 O persoal non docente está composto por todas as as persoas que, 

desempeñando o seu traballo no centro, non se dediquen especificamente a 

impartir clase ou tarefas de orientación. Terán a consideración de tales o 

persoal de administración e servizos, o persoal subalterno, os coidadores ou 

coidadoras e o persoal de limpeza. 

 

Artigo 96 

 Ao persoal non docente respectaránselle todos os dereitos que a 

continuación se sinalan sen prexuízo dos establecidos na súa normativa 

laboral: 

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 na lei. 
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Artigo 97 

 Os deberes do Persoal non docente están especificados nas súas 

correspondentes normativas laborais, pero en todo caso, deberán 

contemplarse os seguintes: 

1. Cumprir o seu horario e calendario laboral que oficialmente se fixe e 

seguir as instrucións que se determinen polos órganos competentes. 

2. Ofrecer un trato correcto aos seus compañeiros e aos demais membros 

da comunidade educativa. 

3. 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 todos os membros da comunidade educativa. 

4. Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das 

condutas contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de 

acoso escolar. 

5. 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. 

6. Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas 

co ámbito educativo das que teña coñecemento. 

 

10.1. Ausencia de coidador/a. 

 

Artigo 98 

Forma de proceder cando haxa ausencia de Coidador/a: 

1. Se a ausencia é prevista, a dirección do centro solicitará á Consellería e 

na maior brevidade posible a substitución correspondente durante o 

período de ausencia. 

2. En caso de non cubrirse a ausencia (parte dun día ou algún día dos 

lectivos sen cubrir por substituto/a) terase en conta o seguinte: 

2.1. Durante eses días de ausencia, as familias do alumnado 

afectado serán as responsables dos seus fillos/as no que se 

refire aos coidados máis especiais (asistencia ao baño e aseo 

en xeral). 

2.2. As familias do alumnado afectado deben de ser avisadas da 

ausencia coa maior antelación posible para que tomen as 

medidas que consideren máis axeitadas tendo en conta o 

punto anterior. 

2.3. Para a chegada, saída e cambios de clase a dirección do 

centro coordinará ao persoal que asumirá provisionalmente a 

labor de acompañamento do alumnado afectado 

(fundamentalmente, Equipo directivo e Departamento de 

orientación). 
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11. Alumnado. 

 

11.1. Xunta de delegados/as. 

 

Artigo 99 

 A Xunta de delegados/as estará integrada polos representantes dos 

alumnos e alumnas dos distintos grupos e polos representantes do alumnado 

no Consello escolar e estará presidida por un dos seus membros elixido entre 

os seus compoñentes. 

 

Artigo 100 

 É competencia do delegado/a que preside a Xunta: 

1. Convocar as reunións que se precisen. 

2. Presidir as reunións e coordinar as mesmas. 

3. Responsabilizarse de que se levante acta das reunións. 

4. Facer chegar as propostas da xunta de delegados aos distintos 

órganos de dirección ou de coordinación didáctica do centro. 

 

Artigo 101 

 A Xunta de delegados poderá reunirse en pleno ou, cando a natureza 

dos problemas o faga máis conveniente, en comisións que reúnan aos 

delegados dun curso ou dunha das etapas educativas que se impartan no 

instituto, logo do coñecemento do director ou directora, sen que isto implique 

alteración no normal desenvolvemento das actividades docentes. 

 

Artigo 102 

1. Cada grupo de alumnos/as elixirá, por sufraxio directo, secreto e non 

delegable durante o primeiro mes do curso escolar, un delegado/a de 

grupo, que formará parte da xunta de delegados. Elixirase tamén un 

subdelegado/a, que substituirá ao delegado en caso de ausencia ou 

enfermidade e apoiarao nas súas funcións. 

2. As eleccións de delegados/as e subdelegados/as, como a do delegado/a 

que presidirá a xunta de delegados, serán convocadas polo xefe ou xefa 

de estudos, e organizadas por este en colaboración cos titores/as dos 

grupos e os representantes dos alumnos e alumnas no Consello escolar. 

2.1. O Xefe ou Xefa de estudos convocará, na primeira quincena 

do curso, as eleccións a delegados de curso. A convocatorio 

fixará as datas de celebración das eleccións que, en todo 

caso, non serán antes de 10 días naturais a partir da 

convocatoria. Na mesma indicarase o primeiro e último día útil 

para a celebración das mesmas. 

2.2. Os Titores/as de cada grupo, nas primeiras clases ou titorías, 

informarán aos alumnos da composición e funcións da Xunta 

de delegados e do proceso de elección dos mesmos. Unha 
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vez coñecidas as datas das eleccións convocadas polo Xefe 

ou Xefa de estudos e dentro dos límites fixados na 

convocatoria, o titor fixará a data das eleccións para o seu 

grupo. 

2.3. O día fixado para as eleccións de delegado, constituirase por 

sorteo unha mesa electoral da que formarán parte dous 

alumnos ou alumnas do grupo; actuará como presidente o 

alumno ou alumna elixido en primeiro lugar e como secretario 

o segundo. 

2.4. Cada alumno ou alumna escribirá nunha papeleta o nome dun 

só compañeiro ou compañeira. Rematada a recollida de 

papeletas farase o escrutinio. 

2.5. Para poder ser elixido delegado ou delegada de curso 

requirirase a metade máis un dos votos validos. De non se 

dar esta circunstancia procederíase a unha segunda volta ou 

terceira, se é o caso, na que só participarían os dous 

candidatos ou candidatas mellor colocados. No caso de haber 

máis de dous alumnos ou alumnas empatados participarían 

na segunda volta todos os que teñan o mesmo número de 

votos. 

2.6. Do resultado e incidencias do proceso electoral levantarase 

unha acta que quedará arquivada na xefatura de estudos do 

centro. 

3. A designación dos delegados/as, subdelegados/as, delegado/a 

presidente/a da Xunta de delegados pode ser revogada, logo do informe 

razoado dirixido ao Titor ou Titora, pola maioría absoluta dos alumnos do 

grupo que os elixiron. Neste caso, procederase á convocatoria de novas 

eleccións nun prazo de quince días de acordo co establecido no 

apartado anterior. 

 

Artigo 103 

 A Xunta de delegados terá as seguintes funcións: 

1. Elevar ao Equipo directivo propostas para a elaboración do Proxecto 

educativo do instituto por iniciativa propia ou por petición daquel. 

2. Informar aos representantes dos alumnos e alumnas no Consello 

escolar dos problemas de cada grupo ou curso. 

3. Recibir información dos representantes dos alumnos e alumnas no 

Consello escolar sobre os tema tratados nel, e das confederacións, 

federacións estudantís e organizacións xuvenís legalmente 

constituídas. 

4. Elaborar informes para o Consello escolar por iniciativa propia ou por 

petición deste. 

5. Elaborar propostas de modificación das normas de organización e 

funcionamento, dentro do ámbito da súa competencia.  
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6. Informar aos alumnos e alumnas do centro da actividades da Xunta 

de delegados.  

7. Formular propostas ao Xefe ou xefa de estudos para a elaboración 

dos horarios e ao Xefe ou Xefa de departamento de actividades 

complementarias e extraescolares para a organización das mesmas. 

8. Debater os asuntos que vaia tratar o Consello escolar no ámbito da 

súa competencia e elevar propostas de resolución aos seus 

representantes nel. 

 

Artigo 104 

 Cando o solicite, a Xunta de delegados, en pleno ou en comisión, 

deberá ser oída polos órganos de goberno do instituto, nos asuntos que, pola 

súa índole, requiran a súa audiencia e, especialmente, no que se refire a: 

1. Celebración de probas e exames. 

2. Establecemento e desenvolvemento de actividades complementarias e 

extraescolares. 

3. Presentación de alegacións e reclamacións nos casos de abandono ou 

incumprimento das tarefas educativas por parte dalgún membro do 

equipo docente do instituto. 

4. Alegacións e reclamacións sobre a obxectividade e eficacia na 

valoración do rendemento académico dos alumnos e alumnas. 

5. Propostas de sancións aos alumnos e alumnas pola comisión de faltas 

que leven aparellada a incoación de expediente. 

6. Libros e material didáctico que sexa obrigatorio utilizar no instituto. 

7. Outras actuacións e decisións que afecten de modo específico aos 

alumnos e alumnas. 

 

Artigo 105 

 Corresponde aos Delegados/as de grupo: 

1. Asistir ás reunións da Xunta de delegados e participar nas súas 

deliberacións. 

2. Expoñer ás autoridades académicas as suxestións e reclamacións do 

grupo ao que representan. 

3. Fomentar a convivencia entre os alumnos e alumnas do seu grupo. 

4. Colaborar cos profesores e profesoras e co Equipo directivo do 

instituto para o seu bo funcionamento. 

5. Coidar da adecuada utilización do material e das instalacións do 

instituto. 

 

Artigo 106 

1. Os Delegados non poderán ser sancionados polo exercicio das súas 

funcións como voceiros dos alumnos e alumnas, nos termos da 

normativa vixente. 

2. O Xefe ou Xefa de estudos facilitará á Xunta de delegados un espazo 
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adecuado para que poida celebrar as súas reunións. 

 

12. Familias. 

 

12.1. Dereitos e deberes dos pais e nais ou titores e titoras legais 

 

Artigo 107 

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: 

1. A ser respectados e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade 

educativa. 

2. 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. 

3. A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia 

nos centros docentes. Estas normas serán publicadas, a ser posible, na 

páxina web do centro. 

4. A ser oídos, nos termos previstos por estas normas, nos procedementos 

disciplinarios para a imposición de medidas correctoras de condutas 

contrarias á convivencia dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas. 

5. A participar no proceso educativo a través de consultas e outros 

procedementos de participación directa que estableza a Administración 

educativa. 

6. Os representantes legais do alumnado, ou os propios alumnos se son 

maiores de idade, teñen dereito, segundo a lexislación vixente,  a recibir 

copias de exames probas, traballos, etc. Para elo, a fin de garantir a 

protección de datos e a privacidade dos alumnos, deberán solicitalos 

seguindo este procedemento: 

6.1. Sempre se solicitarán por escrito, asinado polo alumno, se e 

maior de idade, ou pola persoa responsable e dirixido ao director 

do centro e con rexistro de entrada na Secretaría do instituto. 

6.2. No escrito deberá constar claramente: 

- O que se solicita: exame, proba, traballo, etc. 

- A materia da que se solicitan as copias. 

- A data de realización do solicitado. 

6.3. As copias que saian do centro levarán rexistro de saída.  

 

Artigo 108 

As nais e pais ou as titoras ou titores como primeiros responsables da 

educación dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, teñen os seguintes 

deberes: 
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1. Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, 

en colaboración co profesorado e co centro. 

2. Coñecer as normas establecidas polo centro, 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. 

3. Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade 

educativa. 

4. Colaborar co centro na prevención e corrección das condutas 

contrarias ás normas de convivencia dos seus fillos ou fillas ou 

pupilos ou pupilas. 

5. Colaborar na obtención de información por parte do centro sobre os 

datos persoais dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas que 

sexan necesarios para o exercicio da súa función educativa. 
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13. Normas de convivencia. 

 

13.1. Introdución. 

 

Artigo 109 

1. As normas de convivencia do centro están constituídas polas 

disposicións contidas neste regulamento e especialmente polo respecto 

aos dereitos de tódolos membros da comunidade educativa e o 

cumprimento das súas obrigas. 

2. Todos os membros da comunidade educativa están obrigados a velar 

polo cumprimento das normas de convivencia.  

3. Prohíbese o uso de teléfonos móbiles e calquera outro dispositivo 

electrónico a todos os membros da comunidade educativa durante os 

períodos lectivos. Así mesmo tampouco se permitirán durante as 

actividades complementarias e extraescolares, se perturbaran o normal 

desenrolo destas. 

 Permitirase, sen embargo, o uso destes dispositivos durante o horario 

lectivo cando se trate dunha actividade de clase, debidamente autorizada e 

tutelada por un profesor. 

 

13.2. Dereitos e deberes do alumnado. 

 

Artigo 110 

 Son dereitos dos alumnos/as: 

1. A igualdade de oportunidades, sen discriminación por razón de 

nacemento, raza, sexo, capacidade económica, nivel social, 

conviccións morais ou relixiosas, así como por discapacidades 

físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra persoal ou social. 

2. Recibir unha educación de calidade para o pleno desenvolvemento 

da súa personalidade e que fomente a súa actitude critica, nun 

ambiente educativo de convivencia, liberdade e respecto mutuo. 

3. Que se respecte a súa liberdade de conciencia, convicción relixiosa, 

moral ou ideolóxica, así como a liberdade para a elección da 

educación relixiosa, sen que supoña ningún tipo de discriminación. 

Ninguén estará obrigado a manifestar as súas crenzas. 

4. Que se respecte a súa intimidade. O centro e os profesores, están 

obrigados a gardar reserva sobre a información referida as 

circunstancias persoais e familiares do alumno. 

5. Que se respecte e protexa a súa integridade física o moral e a súa 

dignidade persoal, especialmente fronte ás situacións de acoso. 

Ningún alumno ou alumna poderá ser sometido a tratos vexatorios, 

nin por parte dos seus compañeiros nin dos seus profesores. 

6. Que o seu rendemento escolar sexa avaliado con plena 

obxectividade. Para tal efecto, cada seminario fará públicos, segundo 
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as normas contidas neste regulamento, os criterios xerais de 

avaliación e realización e os contidos mínimos da área ou materia. 

7. Poder ver os exames unha vez corrixidos, coñecer os erros 

cometidos e os criterios específicos de corrección que deberán 

corresponderse cos fixados no proxecto curricular de área. No 

calendario de fin de curso aprobado polo claustro fixaranse as datas 

para que os alumnos/as poidan ser recibidos polos seus profesores 

para ver os seus exames e aclarar dúbidas sobre as súas 

cualificacións. De non estar de acordo coas explicacións do 

profesor/a poderá presentar a oportuna reclamación segundo se 

establece no presente regulamento. 

8. Participar no funcionamento e na vida do centro a través dos seus 

representantes no Consello escolar e na Xunta de delegados/as. En 

especial destacar a participación 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. 

9. Elixir libremente aos seus representantes. 

10. A liberdade de expresión, sen prexuízo dos dereitos dos outros 

membros da comunidade educativa, e co debido respecto ás 

institucións, segundo os principios e dereitos constitucionais. 

11. Recibir orientación escolar e profesional. 

12. Dereito a reunión. 

13. Participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado 

pola Administración educativa, nos termos previstos pola lei. 

 

Artigo 111 

 Son deberes dos alumnos/as: 

1. 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. 

2. Asistir a clase con puntualidade, co material preciso e participar nas 

actividades programadas. 

3. Asistir a clase de xeito que o seu aspecto 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. 

4. Seguir as directrices dos seus profesores/as respecto a súa 

educación e aprendizaxe e mostrar o debido respecto e 

consideración a súa dignidade e funcións, recoñecéndoo como 

autoridade educativa do centro. 

5. 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 
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comunidade educativa. 

6. Respectar as instalacións e o mobiliario do centro e repoñelo no caso 

de uso incorrecto. 

7. Respectar os bens dos outros membros do instituto. 

8. Cumprir as normas de convivencia que se establecen neste 

regulamento. 

9. Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que 

afecte a convivencia do centro. 

10. Colaborar na obtención por parte do centro de información persoal 

necesaria para o exercicio da súa función educativa. 

 

13.3. Condición de autoridade pública do profesorado. 

 

Artigo 112 

No exercicio das funcións directivas e organizativas, docentes e de 

corrección disciplinaria, o profesorado ten a condición de autoridade pública e 

goza da protección recoñecida a tal condición polo ordenamento xurídico. 

 

Artigo 113 

No exercicio das funcións de corrección disciplinaria, os feitos 

constatados polo profesorado e que se formalicen por escrito no documento 

que para tal fin dispón a xefatura de estudos ou a través dun informe asinado, 

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. 

 

Artigo 114 

1. 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, resulte perigoso para a súa saúde ou 

integridade persoal ou a dos demais membros da comunidade educativa 

ou poida perturbar o normal desenvolvemento das actividades docentes, 

complementarias ou extraescolares. 

2. O requirimento previsto no punto anterior 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, todo iso sen prexuízo das correccións 

disciplinarias que poidan corresponder. 
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13.4. Incumprimento das normas de convivencia. 

 

Artigo 115 

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, así como durante a prestación do servizo transporte 

escolar. 

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. 

3. As posibles condutas contrarias ás normas de convivencia realizadas 

mediante o uso de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos, 

aínda que teñan conexión coa actividade escolar, considéranse incluídas 

no ámbito de aplicación desta normativa. 

 

13.5. Responsabilidade e reparación de danos. 

 

Artigo 116 

O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou 

colectivamente, de forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e aos 

materiais do centros, 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 legais serán responsables civís nos termos previstos pola lexislación 

vixente. 

 

Artigo 117 

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. 

 

Artigo 118 

 O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecido neste 

apartado é compatible coas correccións disciplinarias que, de ser o caso, 

correspondan. 
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13.6. Clases de condutas contrarias ás normas de convivencia. 

 

Artigo 119 

 As condutas contrarias á convivencia no centro clasifícanse en condutas 

gravemente prexudiciais para a convivencia e condutas leves contrarias á 

convivencia. 

 

Artigo 120 

 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. 

 

Artigo 121 

Considéranse condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos 

centros docentes: 

1. As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, 

as ameazas e as coaccións contra os demais membros da 

comunidade educativa. 

2. 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. 

3. 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. 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. 

5. As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido 

nesta normativa. 

6. A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a 

falsificación, alteración ou subtracción de documentos académicos. 

7. Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia 

grave ás instalacións e aos materiais do centro, incluídos os equipos 

informáticos e o software, ou aos bens doutros membros da 

comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción. 

8. Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal 

desenvolvemento das actividades do centro, incluídas as de carácter 

complementario e extraescolar. 

9. As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade 
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persoal dos membros da comunidade educativa do centro, ou a 

incitación a elas. 

10. consumo, distribución ou venda de substancias tóxicas dentro do 

recinto escolar. 

11. 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 tal e como figura 

nesta normativa cando se é requirido para iso polo profesorado. 

12. A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias 

á convivencia. 

13. incumprimento das sancións impostas. 

 

Artigo 122 

Considéranse condutas leves contrarias á convivencia: 

1. As agresións, inxurias, ofensas e ameazas contra os demais 

membros da comunidade educativa que non alcancen a gravidade 

requirida para aplicar o artigo anterior. 

2. Os actos de discriminación contra membros da comunidade 

educativa que non alcancen a gravidade requirida para aplicar o 

artigo anterior. 

3. Non respectar os dereitos dos demais membros da comunidade 

educativa. 

4. Os actos individuais ou colectivos de indisciplina fronte á autoridade 

do profesorado e ao persoal de administración e de servizos que non 

alcancen a gravidade requirida para aplicar o artigo anterior. 

5. Os danos causados de forma intencionada ou por uso indebido das 

instalacións e dos materiais do centro, incluídos os equipos 

informáticos e o software, ou dos bens doutros membros da 

comunidade educativa ou de terceiros, que non alcancen a gravidade 

requirida para aplicar o artigo anterior. 

6. Usar indebidamente o material didáctico, o material moble e inmoble 

do centro e as pertenzas dos demais membros da comunidade 

educativa. 

7. Os actos inxustificados que perturben o normal desenvolvemento das 

actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e 

extraescolar, cando non alcancen a gravidade requirida para aplicar 

o artigo anterior. 

8. As actuacións prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos 

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

cando non alcancen a gravidade requirida para aplicar o artigo 

anterior. 

9. Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente 

prohibido polas normas do centro perigoso para a saúde ou a 
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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. 

10. A inasistencia inxustificada a clase e as faltas reiteradas de 

puntualidade, nos termos establecidos por esta normativa. 

11. A falta colectiva a clase sen mediar convocatoria de folga. 

12. A saída do recinto escolar, en horas lectivas, sen permiso ou 

autorización. 

13. A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento 

preciso para participar activamente no desenvolvemento das clases. 

14. Incumprir as obrigas recollidas neste regulamento. 

15. uso de teléfonos móbiles ou calquera outro dispositivo electrónico  

durante os períodos lectivo e as actividades extraescolares, se non é 

baixo a supervisión dun profesor. 

 

13.7. Prescrición das condutas contrarias á convivencia. 

 

Artigo 123 

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 contarse 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. 

 

13.8. Medidas correctoras. 

 

Artigo 124 

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

convivencia terán un carácter educativo e recuperador, deberán garantir 

o respecto aos dereitos do resto dos membros da comunidade educativa 

e tenderán a mellorar as relacións entre tódolos membros da 

comunidade. 

2. Na corrección das condutas contrarias ás normas de convivencia terase 

en consideración o seguinte: 

2.2. Ningún alumno ou alumna poderá ser privado do exercicio do 

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

non se entenderá como privación do dereito á educación a 

imposición das correccións previstas nesta normativa que 

supoñen a suspensión da asistencia ás clases ou o cambio de 

centro. 

2.3. Non se poderán impoñer correccións contrarias á integridade 

física e á dignidade persoal do alumnado. 

2.4. A imposición das correccións previstas nesta sección 

respectará a proporcionalidade coa conduta do alumnado e 

deberá contribuír á mellora do seu proceso educativo. 

2.5. Terase en conta a idade do alumnado e as demais 

circunstancias persoais, familiares e sociais. Para estes 

efectos, poderase 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. 

 

Artigo 125 

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

Departamento de orientación de cada centro docente 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 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.  

 

Artigo 126 

Destinarase un espazo do centro como Aula de convivencia. En función 

da dispoñibilidade horaria do profesorado poderá asignarse profesorado a esta 

aula como responsable do alumnado alí destinado. 

Na Aula de convivencia o alumnado realizará tarefas marcadas polo 

profesorado e recibirá o apoio indicado no artigo anterior de considerarse 

necesario. 

 

 

 



Normas de Organización e Funcionamento/ IES “Fernando Esquío” 68 

 

Artigo 127 

As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros 

docentes poden ser corrixidas coas seguintes medidas: 

1. Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan 

á mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro. 

2. Reparación, reposición ou abono do importe dos danos causados ás 

instalacións ou material do centro ou pertencente a outros membros da 

comunidade educativa. 

3. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

complementarias do centro por un período de entre dúas semanas e un 

mes. 

4. Cambio de grupo. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Cambio de centro. 

 

Artigo 128 

As condutas leves contrarias á convivencia poden ser corrixidas coas 

seguintes medidas: 

1. Amoestación privada ou por escrito. 

2. Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a Xefatura de 

estudos ou membro do Equipo directivo de garda. Neste caso 

redactarase parte da incidencia por parte do profesorado implicado; o 

alumno/a poderá explicar por escrito o motivo da sanción. Unha copia do 

parte pasarase ao Titor/a que informará destas sancións aos pais ou 

titores legais do alumno/a a lo menos no apartado de observacións do 

boletín de cualificacións. 

3. Realización de tarefas específicas en horario lectivo. 

4. Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e 

ao desenvolvemento das actividades do centro. 

5. Reparación, reposición ou abono do importe dos danos causados ás 

instalacións ou material do centro ou pertencente a outros membros da 

comunidade educativa. 

6. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

complementarias do centro por un período de ata dúas semanas. 

7. Cambio de grupo por un período de ata unha semana. 

8. Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un 
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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. 

9. 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. 

 

Artigo 129 

Á hora de aplicar as medidas correctoras terase en conta a existencia de 

circunstancias atenuantes e agravantes: 

1. Terán a consideración de circunstancias atenuantes: 

1.1. O recoñecemento espontáneo da incorrección da conduta 

e, se é o caso, o cumprimento igualmente espontáneo da 

obriga de reparar os danos producidos. 

1.2. A falta de intencionalidade e a novidade no feito. 

2. Terán a consideración de circunstancias agravantes: 

2.1. A intencionalidade, premeditación e a reiteración. 

2.2. Causar danos, inxurias ou ofensas aos compañeiros nunha 

situación de especial vulnerabilidade. 

2.3. Calquera acto que produza discriminación contra algún 

membro da comunidade educativa. 

2.4. A ausencia de recoñecemento da autoría. 

2.5. A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, 

telemáticos ou tecnolóxicos, da conduta, das súas imaxes 

ou da ofensa. 

 

Artigo 130 

 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. 

 

Artigo 131 

1. As medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais para a 

convivencia só se poden impoñer logo da tramitación do procedemento 

disciplinario regulado neste artigo. 

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 logo da denuncia doutros membros 

da comunidade educativa. 



Normas de Organización e Funcionamento/ IES “Fernando Esquío” 70 

 

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. A instrución do expediente levarase a cabo por un profesor ou profesora 

do centro nomeado polo Director/a que se elixirá por quenda entre os 

membros do claustro, a poder ser, excluídos os membros do Equipo 

directivo, o titor/a do alumno/a, o profesorado que lle imparte clase e 

aqueles que xa teñan participado como instrutores/as nos dous últimos 

anos. 

5. 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 legal da alumna ou alumno, ou a este se é maior de idade. 

6. O alumno/a, e no seu caso, os pais ou representantes legais, poderán 

recusar ao instrutor ante o director cando da súa conduta ou 

manifestacións poda inferirse falta de obxectividade na instrución do 

expediente. 

7. 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 legal, convocándoos a 

unha comparecencia en horario lectivo na que poderán acceder a todo o 

actuado e da cal se estenderá acta. Comunicaráselles, en todo caso, as 

condutas que se lle imputan e as medidas de corrección que se 

propoñen. No caso de incomparecencia inxustificada, o trámite de 

audiencia terase por realizado para todos os efectos legais. 

8. 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 nesta normativa. 

9. 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. 

10. 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 no 
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punto f) do artigo 127 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

educación. 

 

Artigo 132 

Procedemento conciliado: 

1. O alumnado implicado e, de ser menor de idade, os seus representantes 

legais poderán solicitar mediante escrito dirixido á Dirección do centro o 

inicio dun procedemento conciliado para a resolución dun conflito de 

convivencia cando este sexa tipificado como conduta grave. 

2. Corresponde ao Director/a a aceptación ou non da solicitude. En todo 

caso, o procedemento conciliado só poderá aplicarse cando o alumno/a 

cumpra os seguintes requisitos: 

- O compromiso de cumprimento das accións reparadoras que 

correspondan e que finalmente deberán ser realizadas. 

- Petición de desculpas ante o prexudicado se o houbera. 

- Recoñecemento da falta cometida ou o dano causado. En caso 

de ser menor de idade, o recoñecemento debe ter o beneplácito e 

a colaboración incondicional do seu pai ou nai ou representantes 

legais. 

3. Exclúense da aplicación do procedemento conciliado os seguintes 

supostos: 

- Na acción infractora concorren feitos de especial e notoria 

gravidade. 

- Cando o pai, nai ou representantes legais en caso de ser o 

alumno/a menor de idade, non comuniquen a súa disposición a 

acollerse ao procedemento conciliado ou non comparezan sen 

causa xustificada durante o procedemento cando sexan citados. 

4. 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. 

5. Aceptado o procedemento conciliado, o cumprimento das accións 

reparadoras dará lugar á finalización do procedemento de corrección da 

conduta contraria á norma de convivencia. 

6. No procedemento, intervirá unha persoa instrutora e unha persoa 

mediadora, nomeadas pola dirección de entre o profesorado do centro. 

De non estar implicado/a no conflito, a mediación será levada a cabo 

polo titor ou titora do alumno/a. 

7. Na comunicación da apertura do expediente disciplinario o Director/a 

incluirá, se é o caso, a posibilidade que asiste ao alumno para poder 

acollerse á tramitación conciliada e a información correspondente. 

8. O prazo de presentación da solicitude para o inicio do procedemento 

conciliado será dun día lectivo desde o momento de recepción polo 

alumno/a e representantes legais, da comunicación de apertura do 

expediente. 
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9. Autorizado o procedemento de conciliación, o Instrutor/a convocará ao/á 

Mediador/a e ás partes implicadas ao acto de conciliación. 

Nese acto, o Instrutor/a lerá a descrición dos feitos que son obxecto do 

procedemento e recordará ás partes que se está ante un procedemento 

conciliado ao que se someteron voluntariamente, e que, do mesmo xeito, 

acatarán o acordo que do acto se derive. Advertirase ás partes que as 

declaracións realizadas formarán parte do expediente disciplinario ordinario no 

suposto de non alcanzarse a conciliación. 

Posteriormente, terán a palabra as persoas convocadas. O Instrutor/a 

levantará acta e pedirá as aclaracións que estime oportunas; o Mediador/a 

actuará como moderador/a e facilitador/a da conciliación (basicamente, petición 

e aceptación de desculpas) 

10. Finalizadas as intervencións o instrutor precisará o tipo de falta e 

sancións aplicables en relación ás Normas de Organización e 

Funcionamento do centro. 

11. Posteriormente, o mediador tratará co alumno/a implicado/a as opcións 

de acordo conciliado e a súa disposición a asumir a sanción proposta. 

12. Tras un breve período de reflexión onde se terá en conta o 

desenvolvemento do acto, o instrutor/a fará proposta de resolución que 

de ser aceptada polas partes, pechará o acto de conciliación. 

13. O Instrutor/a presentará as conclusións finais do procedemento á 

dirección como máximo dez días lectivos despois do seu nomeamento 

como instrutor/a. Dita resolución detallará o cumprimento da reparación, 

o proceso de mediación con especial atención á actitude do alumno/a 

durante o mesmo e, se é o caso, as medidas complementarias 

acordadas. O Director/a resolverá referendando ou modificando 

motivadamente a proposta. 

14. De non haber boa disposición por parte do alumno/a durante o proceso, 

segundo a proposta presentada polo instrutor, aínda que habendo 

cumprido coas accións reparadoras correspondentes, o alumno/a non 

poderá recorrer a novos procedementos conciliados durante o 

correspondente curso escolar. 

15. A Dirección do centro informará ao Consello escolar do centro acerca do 

proceso de conciliación. 

 

Artigo 133 

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

convivencia levaraa a cabo: 

1.1. O profesorado da alumna ou alumno, oído este e dando conta 

á persoa que ocupe a xefatura de estudos, no caso das 

medidas previstas nos puntos a), b) e c) do artigo 117 desta 

normativa. 

1.2. A titora ou titor da alumna ou alumno, oído este e dando conta 

á persoa que ocupe a xefatura de estudos, no caso das 
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medidas previstas nos puntos a), b), c) e d) do artigo 117 

desta normativa. 

1.3. A persoa que ocupe a xefatura de estudos 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), e), f) e g) do artigo 117 desta 

normativa. 

1.4. 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 nos puntos h) e i) do artigo 117 

desta normativa. 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 este 

artigo poñen fin á vía administrativa e son inmediatamente executivas. 

3. En caso de condutas levemente prexudiciais a xefatura de estudos cando o 

considere oportuno, recorrerá a procedementos de mediación en 

colaboración co departamento de Orientación coa participación do 

alumnado no papel de mediador. 

 

Artigo 134 

 As audiencias e comparecencias das nais e pais ou das titoras ou titores 

legais 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. 

 

13.9. Acoso escolar. 

 

Artigo 135 

 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. 

 

Artigo 136 

1. A Dirección do centro así como a Administración educativa, adoptará as 

medidas precisas para garantir ao alumnado vítima de situacións de 

acoso escolar a protección integral da súa integridade e dignidade 
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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. 

 

 

Artigo 137  

No caso de detección dunha situación de acoso escolar para poñerlle fin 

a esta e sen prexuízo das correccións disciplinarias que correspondan e do que 

dicta o protocolo de acoso da Consellería, adoptaranse as seguintes medidas: 

1. A persoa titular da Dirección do centro designará unha 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. 

2. Nos supostos menos graves de situación de acoso, favorecerase 

a 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. 

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. 
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13.10. Faltas de asistencia. 

 

Artigo 138 

1. O estudo constitúe un deber básico do alumnado e concrétase na 

obrigación de asistir a clase con puntualidade, participar nas actividades 

orientadas ao desenvolvemento dos plans de estudos e cumprir e 

respectar os horarios aprobados para o desenvolvemento das 

actividades do centro. 

2. Todos os profesores e profesoras teñen obriga de controlar a asistencia 

dos alumnos e alumnas ás clases. A tal efecto, da forma que se 

estableza cada ano ao comezo do curso, informará das faltas ao titor ou 

titora de cada grupo. 

3. O Titor ou Titora de cada grupo debe controlar e comunicar aos pais ou 

representantes legais dos alumnos e alumnas as faltas a clase dos seus 

fillos e fillas. Isto farase periodicamente a través do boletín de faltas. 

4. Cando un alumno presente un número alto de faltas sen xustificar ou 

con xustificación dubidosa, o titor, de acordo co plan de convivencia do 

centro, convocará a unha reunión ás persoas responsables a fin de 

analizar e corrixir a situación e evitar, na medida do posible, a apertura 

do protocolo de acoso. 

5. Cando un alumno  presente un número de faltas de asistencia a clase 

sen xustificar superior ao dez por cento do horario lectivo dun 

determinado mes, co visto e prace da dirección do centro, o profesorado 

titor iniciará un expediente de absentismo, seguindo o protocolo da 

Consellería, e comunicará a situación á Xefatura de estudos. 

 

13.11. Saídas do centro. 

 

Artigo 139 

 O Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria 

establece como competencia do Consello escolar regular o procedemento de 

autorización das saídas voluntarias entre clases ou en períodos de lecer do 

alumando do centro. 

 

Artigo 140 

1. O alumnado menor de idade non poderá abandonar as dependencias do 

centro en horario lectivo. Excepcionalmente, por causas xustificadas e 

previa autorización por escrito dos seus pais/nais ou titores/as legais, 

podarase autorizar a saída acompañados/as dunha persoa adulta 

expresamente autorizada. Para o caso excepcional de alumnado de 

ESO maior de idade poderíase autorizar a súa saída sempre e cando se 

xustifique a mesma. 

2. A saída sen permiso ou autorización do recinto escolar en horario lectivo 

será considerada como unha falta e poderá ocasionar as sancións 



Normas de Organización e Funcionamento/ IES “Fernando Esquío” 76 

 

previstas neste regulamento para ese tipo de condutas. 

 

13.12. Faltas colectivas do alumnado. 

 

Artigo 141 

 O alumnado ten dereito a manifestar as súas discrepancias con respecto 

ás decisións educativas que lle afectan. Cando as discrepancias revistan 

carácter colectivo deberán ser canalizadas a través dos seus representantes. 

Unha vez que se consideren esgotadas as canles negociadoras e de 

reclamación os alumnos de 3º e 4º da ESO, Bacharelato e PFB, poderán 

exercer o dereito de folga. 

 

Artigo 142 

 Darase un prazo de dous días lectivos desde o remate da folga, para 

que o alumnado en folga presente ante o seu titor/a autorización dos pais/nais 

para dar a falta por xustificada. 

 

Artigo 143 

1. A falta colectiva a clase sen mediar convocatoria de folga poderá ser 

obxecto de sanción nos termos que se indican no presente regulamento. 

2. Cando o alumnado estea en folga, o profesorado terá que cumprir 

igualmente o seu horario no centro, tanto se ten alumnado ao que 

atender (por non participar na folga) como se non hai ningún. 

 

Artigo 144 

 En todo caso, a asistencia a exames, controles ou probas de avaliación, 

establecidas con anterioridade á convocatoria, será obrigatoria salvo acordo en 

sentido contrario entre o profesor/a e os alumnos/as. 

 

14. Autoprotección e emerxencia. 

 

14.1. Plan de autoprotección. 

 

Artigo 145 

1. Cada curso académico, preferentemente durante o primeiro trimestre, 

levarase a cabo un simulacro de evacuación do centro. 

2. Previamente ao simulacro, o profesorado e, fundamentalmente, os 

titores/as realizarán unha labor de concienciación e preparación do 

alumnado, coordinada pola dirección do centro. 

3. O resultado do simulacro será tido en conta na actualización e mellora 

do Plan de autoprotección do centro. 
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14.2. Protocolo de actuación de primeiros auxilios. 

 

 Artigo 146 

 As fotocopias das tarxetas sanitarias do alumnado xunto coa información 

individual de importancia sobre cuestións sanitarias aportada polas familias ao 

inicio de cada curso, quedará custodiada nun arquivo na secretaría do centro. 

O arquivo debe estar accesible para a dirección e clasificado por alumnos/as co 

fin de atopar con prontitude os datos sanitarios en caso de emerxencia. 

 

 Artigo 147 

 O encargado de coordinar unha intervención de primeiros auxilios será 

por esta orde: o/a Xefe/a de estudos ou, no seu defecto, o membro do Equipo 

directivo de garda. Na intervención colaborarán por esta orde: equipo directivo, 

persoal subalterno e profesorado de garda en caso de necesidade. 

 O persoal non imprescindible que se atope no centro no momento do 

auxilio deberá manterse ao marxe para facilitar na medida do posible as 

labores de auxilio salvo que sexa requirido polo coordinador da emerxencia. 

 

 Artigo 148 

 No momento de producirse unha alerta de auxilio para un alumno/a, o 

persoal ao tanto da alerta dará aviso ao coordinador da emerxencia segundo 

figura no artigo anterior. 

 Este determinará a gravidade aparente da situación coa axuda, se o 

considera preciso, do informe sanitario do alumno/a ao que fai referencia o 

artigo 146. 

 

 Artigo 149 

 Se a situación non reviste a gravidade suficiente pero o alumno síntese 

indisposto para continuar co seu traballo, darase aviso á familia do alumno/a 

para que veña un responsable autorizado (en caso de ser menor de idade) a 

buscalo. 

 

 Artigo 150 

 En caso de gravidade actuarase do seguinte xeito e por esta orde: 

1. Situarase ao alumno/a nun lugar protexido e próximo ao teléfono. En 

caso de impedimento de traslado empregarase para o paso 3 un 

teléfono móbil. 

2. Darase aviso á familia para que acuda ao centro o pai, nai ou titor/a legal 

do alumno/a. 

3. A persoa colaboradora que determine o coordinador no seu defecto, 

chamará ao número de emerxencia 112 para describir a situación e 

transmitir as indicacións do servizo de emerxencia. Outra persoa de 

entre os colaboradores manterase próximo ao alumno para seguir as 

instrucións do servizo de emerxencias. Na descrición da situación, 



Normas de Organización e Funcionamento/ IES “Fernando Esquío” 78 

 

terase presente o informe médico do alumno. 

4. Esta situación prolongarase ata a chegada da unidade móbil se esta 

fose requirida polo servizo de emerxencia. 

5. Se por decisión da unidade médica móbil, o alumno/a é trasladado a un 

centro médico e o pai, nai ou titor/a legal do alumno/a non estivese no 

centro, o director/a ou no seu defecto, un membro do equipo directivo 

acompañarán ao alumno ao hospital ata a chegada dos familiares 

responsables. No traslado ao hospital, o director levará consigo os 

documentos médicos do alumno/a. 

 

 Artigo 151 

1. O persoal do centro non poderá subministrar ningún tipo de 

medicamento ao alumnado, excepto naqueles casos en que os alumnos 

teñan necesariamente que tomar un medicamento, sempre por 

prescrición facultativa, e as circunstancias impidan que o tomen ou selo 

administren eles mesmos ou sexan demasiado pequenos para facelo e 

os seus país ou titores legais non poidan acudir ao centro para 

encargarse eles. Nestes casos se esixirá sempre permiso escrito do pai 

ou responsable e copia da prescrición do médico. 

2. No caso de magulladuras ou feridas abertas leves, a ferida poderase 

lavar con auga ou soro fisiolóxico, secar con gasas e tapar con apósitos 

ou vendaxes. 

3. No caso de contusións lixeiras poderase aplicar frío local, inmobilizar a 

zona e elevala a ser posible. 

 


