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TÍTULO I: DOS ÓRGANOS DE XESTIÓN, GOBERNO E COORDINACIÓN 

DOCENTE   

Varía a forma de facer as reunións e as votacións.  

As convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a través de medios 

electrónicos, facendo constar na mesma a orde do día, a documentación da mesma e, de 

ser o caso, un documento no que se poida formalizar para cada un dos puntos por 

separado o senso das votacións. Considérase validamente emitido o voto formalizado na 

propia sesión da videoconferencia ou o emitido por correo electrónico. 

 Sección I: Departamento de Actividades Complementarias e extraescolares  

Inicialmente as actividades extraescolares fóra da xornada lectiva non se levarán a cabo. 

 

TÍTULO II: DA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 

Capítulo 1.-Da xornada escolar e do horario 

Artigo 25.-Variación do horario do centro  

A xornada escolar está estruturada en seis sesións de mañá presenciais e separadas en 

dous  bloques de tres horas por un recreo. As dúas sesións da tarde do luns serán 

telemáticas e nese tempo non haberá profesorado de garda, pero si estará aberto o 

centro.  

Artigo 31.-Normas de elaboración de horarios do profesorado, imposibilidade de 

respectar todas as peticións : 

  Antes do inicio de curso todo profesor/a  fará unha petición de horario indicando 

preferencias (de gardas, de aulas, de titorías) e marcando con aspas, unha das opcións 

seguintes: libre a tarde do luns ou libres tres horas de mañá. Durante o mes de setembro 
admitíranse os cambios nos horarios do profesorado sempre que todos os implicados 

manifesten a súa conformidade. 

 

Capítulo 2.-Da titoría  

Artigo 33.- Varía a forma das reunións, evitar a presencia das familias no centro na 

medida do posible  

As titorías faranse preferentemente de forma virtual, por teléfono ou  videochamada.  

                No caso de ser necesaria unha entrevista presencial farase sempre con cita 

previa, convocando a unha única persoa responsable do alumno/a e cumprindo todas as 

recomendacións sanitarias. Nestes casos todos os asistentes á titoría levarán máscara e 

farán a pertinente desinfección de mans.  

               Imposible engadir horas de preparación da  titoría. Anulase o seguinte texto:  

Estudar a posibilidade de engadir no horario dos titores unha hora para a xestión de 

titoría. 

Artigo 34: Varía o proceso de control de faltas tratando de non intercambiar papeis nin 

materiais. 

O profesor ou profesora  cargará no Xade as faltas cada día desde que sexa posible. Non 

haberá parte de faltas nin táboa  na aula  cos partes para rexistro de faltas leves de 

conduta, e polo tanto, o delegado non terá que recoller nin entregar nada na sala do 

profesorado. 

  

Capítulo 3.-Das gardas Tarefas do profesorado de garda. 

Sección I: Gardas de clase.  
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Artigo 35.-O obxectivo principal do profesor/a de garda debe ser acadar o ambiente 

máis axeitado para que se desenvolvan normalmente as actividades formativas e se 

manteñan as condicións hixiénico-sanitarias. Para iso fíxanse as seguintes instrucións 

que se engaden ou modifican as existentes: 

• A tarefa do profesor/a de garda comezará desde que soe o timbre de aviso para 

entrar en clase e fará  que o alumnado non estea nos corredores e espere ao profesor 

correspondente dentro da aula. Velará por manter un ambiente de orde e silencio. 

• Cumpriranse as normas COVID de aula e as normas de ventilación, 

hixienización de mobiliario e mans recollidas no protocolo do centro. 

• O profesorado pode levar os alumnos /as ao patio sempre que non interfira nas 

clases de educación física e dando previo aviso a un membro do equipo COVID ou a 

Xefatura. Os alumnos/as estarán no patio acompañados e vixiados. 

 

Sección II :Gardas de patio. 

 Artigo 37.- Nos recreos contaremos con cinco profesores de garda (tres  no patio 

posterior. dous no campo de fútbol e un na zona Día, ,e dous no patio dianteiro) e dúas 

conserxes (unha na zona baño planta entrada para 2º e 4º da ESO e conserxería, e a 

outra para apertura, control de entrada e peche dos baños do pavillón que usará o 

alumnado de 1º e 2º da ESO). O alumnado de 1º e 2º ESO ocupará preferentemente o 

patio posterior e 3º e 4ºESO  o patio dianteiro. 

 

Orde de saída para evitar aglomeracións:  1º, 2º ESO á vez; 5 min antes que 3º e 4ºESO. 

Orde na entrada : 1º e 2º ( os  profesores pasarán á parte dianteira), entra 3º e finalmente 

4º ESO e bacharelato. 

Artigo 38.-  Cumpriranse as normas COVID  relativas a distanciamento interpersoal, 

hixiene de mans, uso da máscara e circulación polo centro. 

Sección III: Outras gardas. Gardas de biblioteca. Limitar no posible compartir 

materiais. 

Artigo 41.- Soamente a responsable da biblioteca fará gardas. 

 

Capítulo 4.- Da biblioteca. Modificacións da normativa da biblioteca.  

Artigo 44 : Normas de uso da biblioteca: As que están no protocolo COVID do centro. 

  Artigo 45 : Uso do material da biblioteca: No se usarán os ordenadores e o alumnado 

non collerá nada dos  andeis.  

 

Capítulo 5.- Das relacións cos pais e nais de alumnos. Limitar no posible a entrada 

ao centro educativo. 

ARTIGO 48: Comunicación das faltas. 

Poderase activar a xustificación por Abalar se o titor o considera.  

ARTIGO 49 :As citas co profesorado serán telefónicas, por correo electrónico ou 

telemáticas. 

 

Capítulo 6.- Da convivencia escolar. Limitar no posible compartir materiais. 

Artigo 51: Protocolo que hai que seguir en caso de saída dun alumno á aula de 

convivencia. 
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Non será posible enviar un alumno/a sen material  para traballar. Os materiais da aula de 

convivencia non deberán usarse. 

 

Capítulo 7.-Normativa escolar. 

Sección I: Criterios de promoción e titulación Real Decreto-lei 31/2020, de 29 de 

setembro, polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito da educación non 

universitaria. Capítulo  III Artigos 5-6 

 

TITULO III: DO PERSOAL 

Capítulo 1.-Do persoal docente 

Sección I: Dereitos e deberes do persoal docente. 

Artigo 62 : Engadir aos deberes  do profesorado  

• Comunicación obrigatoria ao equipo COVID da aparición de sintomatoloxía 

compatible coa COVID, propia ou dun familiar co que se conviva, non sendo nestes 

casos posible acudir ao centro educativo. 

• A obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do 

centro educativo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade. 

• O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á saída velará 

porque o material estea recollido polo alumnado; o alumnado preparado para saír 

ordenadamente, respectando a distancia de seguridade e no horario establecido. 

• En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas 

mans e do material de uso docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de 

lembrar as medidas hixiénicas e de seguridade ao alumnado 

• Corresponde ao profesorado manter unha conduta de exemplaridade no 

cumprimento das medidas de protección; aproveitarase calquera contido para inculcar 

no alumnado a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común 

do cumprimento das normas. 

• O profesorado deberá dispor dunha dotación de material de hixiene. O material 

de limpeza e desinfección será subministrado polo centro educativo 

• O profesorado pasará lista e meterá as faltas no xade. Non haberá partes de faltas 

nas aulas nin partes específicos. 

 

   Sección II: Das ausencias ao traballo. 

Artigo 65.- Xustificación ausencias por motivo da COVID. Deberá cubrirse o modelo 

de DECLARACIÓN RESPONSABLE (apartado 2.A.3 do Protocolo de Adaptación ao contexto da COVID-19 
nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020/21) 

 

Capítulo 2.- Persoal de administración e servizos. Tarefas do persoal non docente  

Sección I: Dereitos e deberes 

Artigo 69 .-O persoal de conserxería colaborará nas entradas e saídas do alumnado, na 

ventilación dos espazos e  durante os recreos. 
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Eliminase a tarefa de poñer e recoller partes de fatas nas aulas e a norma xeral de que a 

secretaria do centro pase as faltas no xade. 

Limitar no posible compartir materiais eliminando na medida do posible a entrega 

de impresos e listaxes en secretaría e conserxería  

Procuraremos que o maior número de impresos estean na web para descargar e 

imprimir.  

Sección II: Das ausencias ao traballo. Xustificación ausencias por motivo da COVID  

Deberá cubrirse o modelo de DECLARACIÓN RESPONSABLE 
(apartado 2.A.3 do Protocolo de Adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de 
Galicia para o curso 2020/21) 
 

TÍTULO IV: ALUMNADO 

Capítulo 1.-Dereitos e deberes dos alumnos 

Artigo 74: Deberes Cumprir as normas COVID recollidas no protocolo.  

 

Capítulo 2.-Órganos de representación e participación de alumnos/as. 

Sección I: Dos delegados de Aula 

Artigo 76: Funcións do delegado/a de aula. Engadir Ser delegado COVID.  

     Anular as que contradigan as normas do protocolo. Quedan anuladas as seguintes:  

• Encargarse de pechar a porta da aula cada vez que sexa abandonada polo grupo 

• No caso de retraso, pasados dez minutos, tratará de localizar o profesorado 

de garda para informar da ausencia. 

• facéndose cargo de recoller da sala de profesores o parte xeral de aula, 

custodialo durante a xornada escolar e levalo de novo ao caixón correspondente ao 

remate das clases. 

 

Capítulo 3. -da asistencia ás clases e demais actividades lectivas 

Artigo 80: Faltas de asistencia do alumnado. 

 

Faltas por enfermidade: A ausencia por enfermidade, visita médica ou urxencia familiar 

de 1 a 3 días ao mes, consecutivos ou non, xustificaranse por escrito, mediante un 

xustificante médico ou mediante nota do pai ou nai, engadido ao modelo que se pode 

pedir na conserxería, ou descargar da web do centro, agás causa COVID, neste caso  

non será necesario xustificante médico.  
Para faltas de asistencia de 4 ou máis días ao mes, consecutivas ou non, esixirase certificado 

médico engadido ao modelo do centro. No certificado non será necesario que figure a 

diagnose e o tratamento, pero si a recomendación médica de repouso e a conveniencia de non 

asistir a clase. Agás causa COVID, neste caso  non será necesario xustificante médico.  

Para os efectos do protocolo para a prevención e control do absentismo escolar e do 

número máximo de faltas de asistencia permitidas, as ausencias derivadas por causa de 

COVID-19 consideraranse sempre xustificadas. 

 

Faltas por outras causas: seguen igual  
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TÍTULO V: USO DAS INSTALACIÓNS 

Capítulo 1. -Do uso das dependencias e da conservación do mobiliario. Incluír 

medidas de hixienización e distanciamento. Normas de circulación polo centro e os 

patios . 

Artigo 84.-Todos os alumnos teñen dereito a desenvolver a súa actividade académica 

nas debidas condicións de seguridade e hixiene: 

a) O alumnado debe contribuír activamente a conservar en perfecto estado e a manter 

limpas as instalacións do centro realizando cando así se lle indique a desinfección do 

mobiliario ou material que utilice ou utilizara. 

Artigo 85.-Os alumnos e alumnas han de ter un especial coidado na utilización dos 

aseos e no seu mantemento. O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non 

superior a un terzo do seu aforo. O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do 

mesmo. 

Artigo 88.-O alumnado debe contribuír activamente ao aforro enerxético e de auga: 

Anulase a obriga de colaborar apagando as luces cando non son necesarias, pechando 

fiestras e portas, controlando o consumo de auga, etc. Non está permitido beber auga 

das billas dos aseos. 

Artigo 89.-Nos desprazamentos polos corredores, entrada e saída de clases ou do centro, 

o alumnado deberá observar as normas básicas de convivencia e seguir os camiños 

sinalados nos corredores e escaleiras.  

Artigo91 .-Anulado pola suspensión do comedor e a modificación do horario do centro.  

Capítulo 2.-da cesión do uso das instalacións do centro 

Incluirá o cumprimento dun protocolo de adaptación á situación sanitaria actual. 

Capítulo 3- proxecto abalar. 

Sección I: Normativa de uso, guía, mantemento e coidado do ordenador portátil.  

Artigo 100:.- Da asignación dos equipos. Os equipos Abalar deben hixienizarse, poden 

prestarse e levar a casa para as clases telemáticas da tarde dos luns  

Poderán prestarse ao alumnado con dificultades de conexión.  

Artigo 101:.- Da garda e custodia dos equipos. 

Cando non o precise para traballar na aula, depositarao no espazo que ten asignado para 

tal efecto no armario da súa aula despois de desinfectalo e hixienizar as mans 

O profesorado será responsable da chave do carro mentres estea na aula. Anulase a 

responsabilidade do delegado de levar a chave a conserxería o remate das clases  

Queda terminantemente prohibido sacar o portátil da aula. De se ter en préstamo, poderá   

levarse á casa  


