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NOFC – IES INDALECIO PÉREZ TIZÓN 

Referencia normativa: artigos 13,f, 18 e 19 do Decreto 8/2015. 

1. DEREITOS E DEBERES  DA COMUNIDADE ESCOLAR 
Referencia normativa: artigo 19,2 do Decreto 8/2015. 

1.1. ALUMNADO 
 Ao abeiro do establecido na LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa, que establece os dereitos (art. 7.1) e deberes (art. 7.2) do alumnado, e do 

Decreto 8/2015, de 8 de xaneiro pola que se desenvolve a lei 4/2011, o IES Indalecio Pérez Tizón, 

no ámbito da súa autonomía, engade e concreta o seguinte: 

1.1 1. Dereitos do alumnado 

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

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

  b) Reclamar contra as cualificacións finais ordinarias e extraordinarias. O alumnado ou os 

pais ou titores/as legais poderán reclamar contra das decisións e cualificacións que, como resultado 

do proceso de avaliación se adopten ao rematar un ciclo ou curso. Dita reclamación deberá basearse 

na inadecuación da proba proposta ao alumnado en relación cos obxectivos e contidos da área ou 

materia sometida a avaliación, e co nivel previsto na programación, ou na incorrecta aplicación dos 

criterios de avaliación establecidos. A Administración educativa establecerá o procedemento para a 

formalización e tramitación das reclamacións contra das cualificacións e decisións que como 

consecuencia do proceso de avaliación se adopten ao final do curso ou ciclo. 

  c) A que o seu rendemento escolar sexa avaliado con plena obxectividade. Con este fin os 

Centros deberán facer públicos os criterios xerais de avaliación das aprendizaxes. Coa fin de 

garantir a función formativa que debe ter a avaliación e obter unha maior eficacia do proceso de 

aprendizaxe do alumnado, o profesorado, titor ou non, manterá unha comunicación fluída con estes 

e máis cos pais/nais no relativo ás valoracións sobre o rendemento académico e á marcha do 

proceso de aprendizaxe dos mesmos, así como acerca das decisións que se adopten como resultado 

do devandito proceso. 

  d) A adquirir hábitos intelectuais, técnicas de traballo e coñecementos de diverso tipo que 

lles permitan progresar nos seus estudios e integrarse no mundo laboral. 

  e) A recibir orientación escolar e profesional segundo as súas capacidades, aspiracións e 

intereses. Para esta orientación os centros utilizarán os seus recursos, o apoio do Departamento de 

Orientación e da Administración Educativa. 

  f) A que a súa actividade académica se desenvolva nas debidas condicións de seguridade e 

hixiene. 

  g) A manifestar a súa discrepancia respecto das decisións educativas que lles afecten. Cando 

a discrepancia revista carácter colectivo, a mesma será canalizada a través dos representantes do 

alumnado na forma establecida na normativa vixente. 
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  h) Á confidencialidade do Centro sobre toda aquela información que posúa acerca de 

circunstancias persoais e familiares do alumnado. Porén, os Centros comunicarán á autoridade 

competente as circunstancias que poidan significar malos tratos para o alumnado ou calquera outro 

incumprimento dos deberes establecidos polas leis de protección de menores. 

  i) A fixar, de acordo co/a profesor/a da materia correspondente as datas dos exames de 

avaliación, o que non impedirá que dado o caso o profesor/a poida establecer probas cando o estime 

conveniente. 

  j) A que se respecte a súa liberdade de conciencia, conviccións relixiosas, ideolóxicas, a súa 

integridade física e moral e a súa dignidade persoal, no marco da Constitución española. 

  k) Á liberdade de expresión sen prexuízo dos dereitos de todos os membros da comunidade 

educativa e o respecto que merecen as institucións de acordo cos principios e dereitos 

constitucionais. 

  l) A reunirse no Centro para actividades de carácter escolar ou extraescolar ou de calquera 

outro ao que poida atribuírse unha finalidade educativa ou formativa. 

  m) A utilizar, coa debida autorización por escrito da dirección, as instalacións do Centro 

coas precaucións necesarias en relación coa súa propia seguridade e a adecuada conservación dos 

recursos e o correcto destino dos mesmos. 

  n) A reclamar ante o órgano competente do Centro, cando considere que os seus dereitos 

teñen sido conculcados ou que se ten impedido o exercicio efectivo dos mesmos. 

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

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

situacións de acoso escolar. 

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

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

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

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

 r)  Ser respectado na súa integridade física, moral e na súa dignidade persoal, non podendo 

ser obxecto de tratos degradantes nin vexatorios. 

1.1.2. Deberes do alumnado 

  a) Aproveitar positivamente o posto escolar que a sociedade pon á súa disposición, 

mostrando interese pola aprendizaxe e asistindo a clase diariamente e con puntualidade. 

  b) Asistir a clase co material necesario e seguir con atención e respecto as explicacións do 

profesorado, sen interromper o normal desenvolvemento das mesmas, respectando o dereito ao 

estudo dos seus compañeiros/as e participando de forma activa e responsable nas actividades 

propostas polo profesorado. 

  c) Seguir as orientacións do profesorado respecto á súa aprendizaxe, participando nas 

actividades orientadas ao desenvolvemento das diferentes programacións de materia ou módulo. 

  d) Colaborar no mantemento dun ambiente de traballo adecuado no centro, poñendo especial 

coidado nos seguintes aspectos: 

• Non permanecer nos servizos máis que o tempo imprescindible. 
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• Non permanecer nas aulas e corredores durante o recreo. Realizar os cambios de aula 

con rapidez e o máis silenciosamente posible. 

• Dar un bo uso ás instalacións, material, moblaxe e equipos do centro. A este respecto 

será aplicable o artigo 13 da lei 4/2011 no referente á responsabilidade e reparación 

de danos 

· i. O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou 

colectivamente, de forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e 

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

software, e aos bens doutros membros da comunidade educativa, ou a 

facerse cargo do custo económico da súa reparación. Así mesmo, está 

obrigado a restituír o subtraído ou, se non for posible, a indemnizar o seu 

valor. As nais e pais ou as titoras ou titores serán responsables civís nos 

termos previstos pola lexislación vixente. 

· ii. 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. 

· iii. O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecido neste 

artigo é compatible coas correccións disciplinarias que, de ser o caso, 

correspondan 

• Manter una relación cordial e respectuosa con todos os membros da comunidade 

educativa (compañeiros/as, profesorado, persoal de secretaría, conserxes, persoal de 

limpeza e de mantemento). 

  e) Respectar os dereitos do resto dos membros da comunidade escolar, sen discriminar a 

outros, por razón de raza, sexo, ideoloxía ou calquera outra circunstancia. 

  f) Participar activamente na vida e funcionamento do centro. 

  g) Servir de canle para a comunicación entre o centro e as familias ou representantes legais, 

facéndolles chegar sen demora as comunicacións que o centro lles entregue e viceversa. 

  h) Entregar ao profesorado titor as xustificacións paternas das faltas de asistencia e 

puntualidade, nun prazo non superior a dous (2) días lectivos dende a súa reincorporación a clase, 

así como calquera outra documentación en relación coa súa actividade académica. 

  i) Asistir ós exames nas datas propostas. As faltas a estes deben ser Xustificadas 

documentalmente e só en casos excepcionais de forza maior poderase solicitar a realización por 

parte do profesorado dunha proba alternativa. A data de repetición desa proba será fixada polo 

profesorado de acordo cos criterios pedagóxicos e marcha da programación que considere 

adecuados e que será común para todo o alumnado. 

  j) Permanecer dentro da aula coa porta aberta cando o profesor/a falte en espera do 

profesor/a de garda. Se pasados 5 minutos non se presenta o profesor/a de garda, o delegado/a ou o 

subdelegado/a acudirá a notificalo á Xefatura de Estudios ou outro cargo directivo no seu defecto. 



 

10 

  k) Cumprir e respectar os horarios aprobados para ao desenvolvemento das actividades do 

Centro. O alumnado estará na aula co material preparado cando toque o timbre ás 08,45 horas da 

mañá e ás 16,30 horas da tarde. 

  l) Manter o Centro limpo e usar as papeleiras. 

  m) Non comer nin beber en ningunha dependencia do Centro, agás na cafetería e no patio, e 

non fumar nin vapear en ningunha dependencia do Centro. Non obstante o anterior, poderase beber 

auga na aula, coa autorización explícita do profesor/a, sempre que o envase se manteña pechado e 

afastado dos ordenadores. 

  n) Manter a debida compostura na cafetería respectando as instalacións e procurando 

mantelas en orde. 

  ñ) Respectar a liberdade de conciencia e as conviccións relixiosas e morais, así como a 

dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da comunidade educativa. 

  o) Non discriminar a ningún membro da comunidade educativa por razón de nacemento, 

raza, sexo ou por calquera outra circunstancia persoal ou social. 

  p) Respectar o proxecto educativo e o carácter propio do Centro, de acordo coa lexislación 

vixente. 

  q) Entregar aos pais/nais/titores/as legais os boletíns de notas e devolvelo ao/á titor/a 

correspondente no prazo fixado no presente regulamento. 

  r) Comunicar rapidamente ao titor/a ou membro do equipo directivo calquera desarranxo do 

que tiveran constancia. 

  s) 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. 

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

competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro. 

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

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

comunidade educativa. 

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

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

seus respectivos centros docentes. 

1.2. PROFESORADO 
 Ao abeiro do establecido na LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa, que establece os dereitos (art. 8.1) e deberes (art. 8.2) do profesorado, e do 

Decreto 8/2015, de 8 de xaneiro pola que se desenvolve a lei 4/2011, o IES Indalecio Pérez Tizón, 

no ámbito da súa autonomía, engade e concreta o seguinte: 

1.2.1. Dereitos do profesorado 

  a) Exercer as súas funcións docentes nun réxime de liberdade, colaboración e respecto 

mutuo, empregando para iso os métodos pedagóxicos máis convenientes para a formación integral 

do alumnado e a súa propia realización persoal. 
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  b) Ser respectado na súa integridade física, moral e na súa dignidade persoal, non podendo 

ser obxecto de tratos degradantes nin vexatorios. 

  c) Impartir as materias e/ou módulos ao seu cargo, facendo uso da liberdade de cátedra que 

por lei lle corresponde, pero coas restricións consonte á Programación Xeral Anual e a 

programación do Departamento Didáctico ao que pertenza. 

  d) Esixir dos alumnos/as atención, respecto, compostura e puntualidade nas clases. 

  e) Consultar e coñecer as actas do Consello Escolar e calquera outra documentación 

administrativa que lle afecte, salvo aquela que puidera afectar ao dereito á intimidade das persoas. 

  f) Expoñer libremente as súas opinións e seren escoitadas no Claustro e por medio dos seus 

representantes legais, no Consello Escolar. 

  g) Reunirse no centro para asuntos relacionados coa actividade docente e profesional. 

  h) Reunirse no centro con docentes e/ou expertos que non pertenzan ao claustro para asuntos 

relacionados coa actividade docente e profesional, previa comunicación ao equipo directivo. 

  i) Ser informados, por medio dos órganos axeitados (Claustro, Consello Escolar) da xestión 

e administración do Centro. 

  j) Fomentar actividades educativas, culturais e deportivas que melloren a formación integral 

do alumnado. O profesorado que coordine actividades que non fosen previstas na Programación 

Xeral Anual ao comezo do curso, comunicará á vicedirección coa antelación suficiente entregando 

unha breve programación da actividade e curso. 

  k) Utilizar as instalacións, medios e materiais pedagóxicos dispoñibles con fins pedagóxicos 

ou de investigación, evitando o uso persoal e/ou privado dos mesmos: teléfono, internet, impresora, 

fotocopiadora, etc.  Os ordenadores instalados na sala do profesorado teñen, como finalidade 

prioritaria, facilitar o traballo diario do profesorado no desempeño das súas funcións pedagóxicas. 

1.2.2. Deberes do profesorado 

  a) Transmitir ao alumnado os valores que fan posible a vida en sociedade, a adquisición de 

hábitos de convivencia e respecto mutuo, propiciando, dentro e fóra da aula, un clima de 

responsabilidade, traballo e esforzo. 

   b) Comportarse en todo momento, e durante toda a xornada laboral e demais actividades de 

carácter didáctico e/ou académico, con civismo e corrección. 

  c) Non utilizar o teléfono móbil tanto durante os períodos lectivos, como en calquera 

reunión de carácter académico e/ou didáctico con fins privados ou persoais non relacionados co 

ámbito académico ou profesional, agás casos de urxencia excepcionais. 

  d) Adoptar unha actitude ecuánime fronte ao alumnado evitando calquera actitude ou 

privilexio que resulte discriminatoria para estes. 

  e) Informar ao alumnado dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación e cualificación 

que van ser aplicadas en cada materia e curso. 

  f) Comprometerse a poñer en práctica as directrices incluídas na programación do respectivo 

Departamento, especialmente aquelas que, tendo sido aprobadas no claustro de profesores do 

centro, contribúan tanto a mellora de coñecementos e procedementos básicos como a adquisición de 

hábitos, valores e normas por parte do alumnado. 
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  g) Propor as probas, medios e instrumentos que considere convenientes para o proceso de 

avaliación, de acordo coa programación e as directrices dos Departamentos Didácticos; partindo do 

proceso de avaliación continua, deseñará probas ou modos de recuperación das avaliacións non 

superadas. Fixará as datas dos exames, atendendo na medida do posible ao interese do alumnado, 

evitando os períodos de lecer do alumnado, cando estea previsto que a proba supere os 50 minutos 

(un período lectivo). 

  h) Durante os exames, xa sexan da avaliación ou de recuperación, atender o seu grupo de 

alumnos/as, non permitindo a saída do alumnado antes do remate da sesión correspondente. 

  i) Permitir ao alumnado a consulta de todos os seus exercicios e probas corrixidas nun tempo 

prudente, a fin de que estes poidan coñecer as súas deficiencias e erros, así como a maneira de 

superalos. Nestas probas deberá figurar a puntuación de cada exercicio de forma precisa, de maneira 

que o/ alumno/a coñeza, antes de iniciar o exame, a valoración das cuestións que se lle propoñan. 

  j) Manter unha comunicación fluída co alumnado e coas familias ou representantes legais en 

relación coas valoracións sobre o aproveitamento académico de aqueles e a marcha do seu proceso 

de aprendizaxe, así como das decisións que se adopten como resultado de dito proceso. A relación 

coas familias realizarase ordinariamente a través do profesorado titor e, extraordinariamente, de 

forma directa. 

  k) Cumprir o seu horario persoal establecido pola Xefatura de Estudos a principio de curso, 

permanecendo no centro aínda en ausencia do seu alumnado (actividades complementarias ou 

extraescolares, folgas, etc.). 

  l) Observar unha estrita puntualidade no cumprimento do seu horario lectivo, tanto no inicio 

como no remate dos distintos períodos lectivos (convenientemente sinalizadas co correspondente 

toque de timbre), tendo en conta que, tres (3) faltas de puntualidade computarán como unha falta 

completa dunha (1) sesión lectiva. 

  m) Supervisar na última hora da mañá e da tarde que se cumpra a norma que obriga ao 

alumnado a deixar pechadas ventás e persianas e as cadeiras enriba das mesas, así mesmo deberá 

ser o último en abandonar a aula verificando que se cumpre a citada norma e que quedan luces e 

ordenadores e outros dispositivos electrónicos apagados. 

  n) Comunicar ao xefe/a de estudos coa debida antelación calquera falta de asistencia que 

poida preverse, proporcionando sempre que sexa posible tarefa para os grupos afectados. 

  o) Xustificar as súas ausencias conforme á normativa vixente, debendo cubrir o impreso  de 

solicitude de permisos e imprevistos no mesmo día en que se incorpore ao centro, cubrindo 

correctamente o impreso correspondente. 

  p) Responsabilizarse das chaves das dependencias, aulas, departamentos e aparcamento que 

empregue no exercicio das súas funcións. 

  q) Abrir e pechar as aulas específicas, laboratorios e/ou talleres. 

  r) Pechar as aulas e supervisar que non quede ningún alumno/a durante os recreos e saídas, 

sendo o profesorado o último en saír da aula. 

  s) Reservar coa debida antelación os equipos ou dependencias comúns que precise no 

desempeño das súas funcións. 
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  t) Manter dentro da aula un clima de respecto e orde, evitando, na medida do posible, ruídos 

que impidan o desenvolvemento da clase nun clima relaxado e distendido e evitando, tamén, a 

alteración das aulas adxacentes. 

  u) Levar o rexistro de asistencia a clase do alumnado de xeito sistemático, cubrindo os 

partes correspondentes á materia, curso e día, metendo as faltas en XADE. 

  v) Avisar ao profesorado de garda e a un membro do equipo directivo da ausencia dun 

alumno/a do que exista constancia da súa presenza no centro nas anteriores sesións lectivas. 

  x) Avisar a xefatura de estudos ou dirección inmediatamente en canto teña coñecemento de 

que un alumno/a, aínda que non lle imparta docencia, mantén unha conduta, xa sexa gravemente 

prexudicial (cfr. infra 7.1.1.) ou levemente prexudicial para a convivencia (cfr. infra 7.1.2.), a fin de 

que as devanditas condutas se poidan corrixir con eficacia e prontitude. 

  y) Fomentar a orde e a limpeza na aula, así como o bo uso da moblaxe e do material por 

parte do alumnado. Para tal fin, procurarase que o alumnado manteña as mesas separadas da parede 

e que as manteñan ben aliñadas, que evite comer e beber (agás auga, coa autorización explícita do/a 

docente, e que se manteña o envase pechado e afastado dos ordenadores), que utilice axeitadamente 

as papeleiras, etc. 

  z) Colaborar na elaboración, revisión e perfeccionamento daqueles documentos que afecten 

ao funcionamento do centro, tales como a Programación Xeral Anual, o NOFC 

  aa) Comunicar ao Secretario/a os desarranxos dos bens mobles, material e instalacións do 

Centro que detecten no exercicio das súas funcións 

  bb) Informar ao titor/a e á Xefatura de Estudios cando impoña sancións por faltas leves ao 

alumnado. Nos casos que sexan pertinentes, cubrirá un impreso de amoestación que logo fará 

chegar ao/á Xefe/a de Estudos. 

  cc) Colaborar puntualmente co profesor titor cando este lle solicite información precisa 

sobre un alumno/a, xa sexa oralmente ou por escrito; en este último caso a información pedida 

deberá proporcionarse cubrindo o documento oficial establecido. 

  dd) Realizar as tarefas administrativas conforme ás súas funcións. O Equipo Directivo 

fomentará que estas se simplifiquen ao máximo. 

  ee) Cubrir as actas de cada avaliación coas notas correspondentes a cada curso e grupo, coa 

debida antelación e respectando as datas establecidas por Xefatura de Estudios. 

  ff) Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co ámbito 

educativo das que teña coñecemento. 

  gg) Participar nos traballos do Departamento Didáctico ao que pertenza, colaborando en 

todas as tarefas propostas polo xefe/a de Departamento, na elaboración consensuada da 

programación anual, etc. 

  hh) Preocuparse pola boa marcha do Centro e colaborar nas actividades complementarias 

que se propoñan de xeito colectivo, sempre que coincidan co seu horario lectivo. 

  ii) Cumprir e facer cumprir as NOF, exercendo a súa autoridade tanto na aula, como fóra 

dela, en calquera dependencia do instituto (corredores, aseos, cafetería, biblioteca, laboratorios, etc), 

e sempre que sexa necesario corrixir actitudes contrarias ás normas de convivencia e de 
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funcionamento do Centro. Terase en conta, para a aplicación deste apartado, o reflectido no artigo 

11 da lei 4/2011 no referente á condición de autoridade pública do profesorado: 

• No exercicio das funcións directivas e organizativas, docentes e de 

corrección disciplinaria, o profesorado ten a condición de autoridade 

pública e goza da protección recoñecida a tal condición polo ordenamento 

xurídico. 

• No exercicio das funcións de corrección disciplinaria, os feitos constatados 

polo profesorado e que se formalicen por escrito en documento que conte 

cos requisitos establecidos regulamentariamente 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. 

• 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. 

  jj) Asistir a Consellos Escolares, Comisións, Claustros, Xuntas de Avaliación e Reunións dos 

Departamento ou Equipos Docentes dos que sexan compoñentes. A asistencia a estas reunións é 

obrigatoria. A falta a calquera destas reunións equivale a unha penalización lectiva proporcional á 

duración das mesmas (máximo dúas (2) horas). 

  kk) Estar informado de cantas convocatorias de reunión lle afecten, ben sexa a través da 

información proporcionada polo persoal subalterno, ben a través da revisión periódica do seu correo 

electrónico ou ben a través da información que a dirección do centro reflicta no taboleiro situado na 

sala do profesorado a tal efecto. 

  ll) Coñecer o Plan de Autoprotección do IES Indalecio Pérez Tizón e desenvolver as 

funcións que se establecen para o profesorado no devandito plan en caso de emerxencia ou 

simulacro. 

1.3. PERSOAL NON DOCENTE 
  A LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, 

establece os seguintes dereitos (art. 9.1) e deberes (art. 9.2): 

1.3.1. Dereitos do persoal non docente 

  a) Ser respectado na súa integridade física, moral e na súa dignidade persoal, non podendo 

ser obxecto de tratos degradantes nin vexatorios. 

  b) A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve en todo caso a 

súa integridade física e moral. 

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

  d) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións. 

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

Administración educativa, nos termos previstos no título IV desta lei. 
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1.3.2. Deberes do persoal non docente 

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

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

membros da comunidade educativa 

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

convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar 

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

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

circunstancias persoais e familiares do alumnado. 

 d) Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co ámbito 

educativo das que teña coñecemento. 

 e)O persoal de conserxería velará por ter pechadas as portas de acceso ao centro en horario 

lectivo, por que o alumnado menor de idade non saía do centro sen permiso e por controlar o acceso 

de persoas alleas á comunidade educativa. 

 f) Cumprir as instrucións dadas polo equipo directivo. 

1.4. PAIS/NAIS/TITORES/AS LEGAIS 
Ao abeiro da LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa, establece os dereitos (art. 6.1) e deberes (art. 6.2) dos pais, nais e titores/as legais, o IES 

Indalecio Pérez Tizón engade e concreta o seguinte: 

1.4.1. Dereitos de pais/nais/titores/as legais 

  a) Ser respectado na súa integridade física, moral e na súa dignidade persoal, non podendo 

ser obxecto de tratos degradantes nin vexatorios. 

  b) Participar no funcionamento do Centro a través da súa representación no Consello 

Escolar. 

  c) Solicitar aos seus representantes todo tipo de aclaracións sobre as decisións do Consello 

Escolar, mantendo estes en segredo as deliberacións do mesmo. 

  d) Participar nas ANPAS de acordo coa lexislación vixente 

  e) Coñecer a principios de curso, os criterios xerais de avaliación, mínimos esixibles, 

criterios de promoción e cantos outros aspectos académicos se desprendan do proxecto curricular de 

Centro e das diferentes áreas. 

  f) Recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia no centro. 

  g) Coñecer o proxecto educativo de Centro e o carácter propio do Centro. 

  h) Elixir, cando os seus fillos/as sexan menores de idade, a formación relixiosa ou moral 

acorde coas súas crenzas ou conviccións, sen que desta elección poida derivarse discriminación 

algunha. 

  i) Como parte da comunidade educativa, que se respecten as súas conviccións relixiosas, 

morais e ideolóxicas, así coma a súa intimidade respecto das mesmas. 
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  j) Manter unha comunicación fluída co profesorado e titores/as dos seus fillos/as, requirindo 

información dos mesmos sobre a súa actividade académica e a súa vida no Centro, respectando a 

hora semanal destinada a tal fin no correspondente horario dos profesores/as titores/as. 

  k) Reclamar, cando corresponda e respectando os prazos legalmente establecidos, contra as 

decisións e cualificacións dos/as seus/as fillos/as, que como resultado do proceso de avaliación, se 

adopten ao rematar o curso ou ciclo. 

  l) Recibir a información e valoración do rendemento académico dos/as seus/as fillos/as, así 

coma a súa asistencia e actitude xeral no Centro, mediante boletíns de avaliación, carta persoal ou 

comunicación telefónica, cando corresponda. 

  m) Ser oídos, nos termos previstos pola normativa vixente, respecto das decisións educativas 

ou disciplinarias que afecten ós/ás seus/as fillos/as. 

  n) Reunirse no Centro para actividades que poidan ter relación coa educación ou formación 

dos/as seus/as fillos/as e coa vida ou actividade xeral do Centro, previa notificación e acordo coa 

Dirección do Centro. 

  ñ) A ANPA terá dereito a dispoñer dun local axeitado para desenvolver as funcións que lle 

son propias. Así mesmo, terá dereito á utilización dos bens materiais e instalacións do Centro 

sempre e cando exista notificación e acordo previo coa Dirección do Centro. 

  o) Participar nas actividades culturais do Centro. 

  p) Que existan no Centro as debidas condicións sanitarias e de seguridade para os/as seus/as 

fillos/as. 

  q) Reclamar diante do órgano competente da Consellería de Educación e Cultura, cando 

consideren que os seus dereitos fosen conculcados ou impedido o exercicio dos mesmos. 

1.4.2. Deberes de pais/nais/titores/as legais 

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

profesorado e co centro. 

  b) Coñecer e cumprir 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. A este respecto, teñen o deber de colaborar 

dilixentemente co Centro no cumprimento das medidas correctoras que este puidese impoñer aos 

seus fillos/as por mor de comportamentos contrarios ás normas de convivencia. 

  c) Coma membros da comunidade educativa, aceptar e cumprir o presente regulamento; así 

mesmo, facer observar aos seus fillos/as, dende o momento que ingresen no Centro, as normas 

recollidas no mesmo. 

  d) Respectar a integridade física e moral así como a dignidade persoal de todos os membros 

da comunidade educativa, non podendo ser obxecto ningún deles de tratos vexatorios e/ou 

degradantes. 

  e) Asistir as reunións convocadas por parte dos titores/as, profesorado ou membros do 

equipo directivo, tanto se fosen individuais como colectivas. 
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  f) Interesarse e colaborar requirindo as entrevistas pertinentes aos titores/as, profesorado ou 

membros do equipo directivo, que sirvan para mellorar o rendemento e a vida no centro dos 

fillos/as. 

  g) Facilitar correctamente os datos que se lles soliciten para confeccionar o historial dos seus 

fillos/as. 

  h) Proporcionar aos seus fillos/as o material suficiente requirido para a súa formación. 

  i) Procurar, que os seus fillos/as manteñan as medidas de hixiene e sanidade mínimas. 

  j) Procurar a puntual asistencia dos seus fillos/as ás actividades do Centro. 

  k) Informar, dentro dos prazos previstos, das faltas de asistencia dos seus  fillos/as, 

indicando o motivo que as xustifique e aportando a debida xustificación documental, a fin de evitar 

posibles abusos e/ou arbitrariedades. 

  l) Notificar os cambios de domicilio, teléfono, enderezo electrónico etc. ao Centro, que se 

produzan ao longo da estancia dos seus fillos/as no mesmo. 

  m) Notificar ao Centro as situacións especiais dos seus fillos/as, tales como: tratamentos 

médicos, enfermidades, deficiencias físicas ou psíquicas, etc., co fin de poñer as atencións e 

coidados oportunos. A este respecto, o Centro garantirá o dereito á confidencialidade da 

información recibida. 

  n) Colaborar, dentro das súas posibilidades, cos órganos colexiados do Centro, para a 

consecución dos fins educativos e de convivencia perseguidos. 

  ñ) Devolver debidamente asinados en tempo e forma os acuses de recibo das comunicacións 

que o centro lles envíe. 

  o) Colaborar activamente co Centro na prevención e loita contra o acoso escolar e 

ciberacoso, así como comunicar á dirección do Centro calquera caso do que puidesen ter 

coñecemento. Neste aspecto, o centro garantirá o seu dereito á confidencialidade. 

  p) Os representes dos Pais e Nais do alumnado no Consello Escolar teñen o deber de: 

• Asistir, previa convocatoria, ás reunións do Consello Escolar e das comisións 

que se formen no seo do mesmo. 

• Informar aos seus representados dos temas tratados no devandito Órgano de 

Goberno. 

• Recoller propostas e iniciativas dos representados e trasladalas ao órgano 

competente. 

• Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co 

ámbito educativo das que teña coñecemento. 
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2.  ÓRGANOS DE GOBERNO. FUNCIONAMENTO DO CENTRO. 

CANLES DE COORDINACIÓN E DINAMIZACIÓN DO CENTRO 

2.1. ÓRGANOS DE GOBERNO 

2.1.1. Órganos unipersoais de goberno 

O equipo directivo está constituído por un director, un xefe de estudos de diúrno, un xefe de 

estudos de nocturno, un  secretario e un vicedirector. Atendendo á protección de datos persoais non 

se inclúen aquí os seus nomes. A fin de cumprir coa Lei 7/2004 Galega para a igualdade entre 

homes e mulleres, tratarase de manter a paridade de xéneros na súa composición. 

O equipo directivo celebrará un mínimo dunha reunión á semana, que figurará no horario 

semanal individual. O secretario/a encargarase de levantar acta de cada reunión e arquivala. 

2.1.1.1.  Dirección 

 As funcións do director/a son as recollidas no art. 132 da LOE-LOMCE. 

2.1.1.2. Vicedirección 

 As funcións do vicedirector/a  son as recollidas  no art. 28 do Decreto 324/1996. 

2.1.1.3. Xefatura de estudos 

 As funcións do xefe/a de estudos son as recollidas no art.31 do Decreto 324/1996. 

2.1.1.4. Secretaría 

 As funcións do do secretario/a son as recollidas no art.32 do Decreto 324/1996. 

2.1.2. Órganos colexiados de goberno 

2.1.2.1. Claustro 

 O Claustro de Profesores/as constitúe o órgano propio de participación destes no Centro, 

estará integrado pola totalidade do profesorado. O seu presidente é o Director/a do Centro, ou quen 

legalmente o substitúa, actuando de Secretario/a o/a Secretario/a do Centro. 

 Son competencias do Claustro as que marcan o art. 47 do anexo ao Decreto 324/1996 do 26 

de xullo polo que se aproba o regulamento orgánico dos I.E.S. e os artigos 128, 129a Lei Orgánica 

8/2013, do 4 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE). 

O procedemento de funcionamento deste órgano será o seguinte: 

  a) Reunirase unha vez ao trimestre e sempre que o convoque o director/a, ou o solicite un 

terzo polo menos dos seus membros. En todo caso será preceptiva a sesión do claustro ao principio 

e ao final do curso. 

  b) A convocatoria corresponde realizala, asinada e selada, ao director/a, como presidente do 

órgano colexiado, remitíndoa por medio do correo electrónico corporativo aos interesados. Para os 

claustros ordinarios enviarase a convocatoria cunha semana antes da celebración do claustro. Nos 

claustros extraordinarios será suficiente facer a convocatoria con corenta e oito (48) horas de días 

hábiles de antelación, agás no caso de urxencia real e manifesta. Na devandita convocatoria deberá 

figurar o día, hora e lugar de celebración, así coma os puntos da orde do día a tratar. A orde do día 

será fixada polo director/a, quen terá en conta, no seu caso as peticións formuladas polos demais 

membros do órgano colexiado coa suficiente antelación. So poderán incluírse na convocatoria, e 

polo tanto ser obxecto de consideración, os temas ou materias da competencia do órgano colexiado. 
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  c) Os claustros clasificaranse en ordinarios e extraordinarios. Só se poderá votar sobre os 

asuntos da orde do día. 

  d) No apartado de rogos e preguntas formuladas á dirección, esta dará unha resposta á persoa 

que a formule, ben no propio Claustro, ben a posteriori. 

  e) Todos os profesores/as deben asistir ao claustro e permanecer no mesmo ata ao remate da 

sesión. 

  f) As xuntanzas do claustro quedarán constituídas: en primeira convocatoria, cando exista 

maioría absoluta dos seus compoñentes, é dicir, a metade máis un dos seus compoñentes e en 

segunda convocatoria (no seguinte día lectivo no mesmo lugar e á mesma hora) coa asistencia da 

terceira parte dos seus compoñentes. 

  g) O moderador será o director e na súa falta o vicedirector/a. 

  h) O tempo de duración do claustro axustarase ao especificado na convocatoria. A súa 

duración non poderá exceder as dúas (2) horas. En caso de non poderse tratar todos os puntos, 

quedará convocado automaticamente para o seguinte día lectivo ou hábil. 

 i) As propostas de votación faranse a man alzada agás no caso de que algún membro do 

órgano colexiado estime conveniente facela secreta. Os acordos serán adoptados por maioría simple 

dos votantes salvo o que ditamine unha orde de rango superior. No caso de empate decidirá o voto 

de calidade do director/a. Calquera membro do claustro que votase en contra dalgún acordo, se o 

desexa, poderá facer constar na acta o seu voto negativo e os motivos que o xustifican, quedando 

desta maneira exento de responsabilidade que, no seu caso, puidese derivarse do acordo adoptado, 

agás se actúa como funcionario/a. 

 j) O/a secretario/a levantará acta de cada sesión, que especificará:  asistentes, orde do día,  

circunstancias de lugar e tempo en que se celebrou, puntos principais das deliberacións e contido 

dos acordos adoptados. Calquera membro ten dereito a solicitar a transcrición íntegra da súa 

intervención ou proposta, sempre que presente no acto, ou no prazo que sinale o presidente, o texto 

que se corresponda fielmente coa súa intervención, e así se fará constar na acta ou unirase copia a 

ela. 

  k) Os puntos a tratar en cada sesión serán os que figuren na Orde do día sen incluír outros, 

agás que asistan todos os membros e  cando a proposta dalgún deles conte co voto favorable da 

maioría absoluta, e se declare de urxencia o asunto. 

  l) Os acordos adoptados polo Claustro entrarán en vigor a partir da súa aprobación, a non ser 

que precisen aprobación superior, exista algunha impugnación ou sexan acordos inválidos. Son 

acordos nulos de pleno dereito: os da incompetencia do órgano colexiado; os que non seguen o 

procedemento regulamentario e os que poden ser constitutivos de delito. Son acordos anulables 

aqueles nos que os órganos colexiados se extralimiten nas súas funcións. 

  m) Só poderán ser obxecto de rogos e preguntas temas e cuestións que estean dentro das 

competencias do órgano colexiado en cuestión. 

  n) Durante a reunión do Claustro o Secretario/a irá anotando os presentes e ausentes, así 

como os acordos acadados e o respaldo de votos, ao obxecto de levantar acta da xuntanza, que 

asinará xuntamente co Visto e Prace do director/a, aprobándose na mesma sesión ou nunha 

posterior. 

  ñ) O presidente/a terá coma función propia a de asegurar o cumprimento das leis e a 

regularidade das deliberacións que poderá suspender en calquera momento por causa xustificada. 

  o) En caso de baixa do director/a, a vicedirección asumirá a presidencia do claustro. 

  p) Durante a sesión do claustro, os membros manterán a debida corrección nas formas, 

dirixíndose en todo momento con respecto aos demais membros nas súas intervencións, e non se 
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poderán usar móbiles, tablets e/ou ordenadores a non ser que sexa estritamente necesario a fin de 

aportar información na súa intervención, a fin de garantir a atención de todos os membros aos 

asuntos tratados. 

  q) Cando se traten asuntos que atinxan a membros concretos da comunidade educativa, 

todas os integrantes do claustro quedan obrigadas polo deber de sixilo e a salvagarda da intimidade 

e honra das persoas implicadas, con especial mención aos menores de idade, sendo de aplicación o 

establecido no Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de 

desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter 

persoal. Así mesmo, ao persoal funcionario seralle de aplicación o establecido nos artigos 74,ñ e 

186.1,j da LEI 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. 

2.1.2.2 Consello Escolar 

 O Consello Escolar do Centro é o órgano de representación de todos os membros da 

Comunidade Educativa. A súa composición e competencia están determinados no Decreto 92/1988 

do 28 de abril e no Decreto 324/1996 do 26 de xullo que o modifica parcialmente e a Lei Orgánica 

8/2013, do 4 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE) artigos 126, 127. 

O Consello Escolar do IES Indalecio Pérez Tizón está constituído por: 

• O director/a do Centro que será o seu/súa presidente/a 

• O xefe/a de estudos de diúrno. 

• O xefe/a de estudos de nocturno 

• O Secretario/a do Centro, que actuará como secretario/a do Consello Escolar, 

con voz, pero sen voto. 

• Sete (7) representantes do profesorado elixidos polo Claustro. 

• Catro (4) representantes do alumnado elixidos entre estes. 

• Un (1) representante do persoal de administración e servizos. 

• Tres (3) representantes dos pais e nais: un (1) proposto pola ANPA e dous (2) 

elixidos entre os mesmos. 

• Un (1) representante do Concello. 

Os membros do mesmo e das distintas comisións figurarán en taboleiros internos do Centro 

pero non figuran no presente documento, atendendo á Lei de Protección de Datos persoais e tendo 

en conta que este regulamento figurará na páxina web do Centro. 

O procedemento de elección, constitución, renovación, substitución e funcionamento do 

Consello Escolar está fixado nos artigos 29 ao 55 do Decreto 92/1988, do 28 de abril polo que se 

regulan os órganos de goberno dos Centros públicos de ensino non universitario. 

 

O procedemento de funcionamento será o seguinte: 

  a) Reunirase unha vez cada trimestre e sempre que o convoque o seu presidente/a ou o 

solicite polo menos un terzo dos seus membros. En calquera caso será preceptiva que unha das 

reunións sexa ao principio e outra ao final do curso. 

  b) As xuntanzas do Consello Escolar do Centro terán lugar en día e horario que, na medida 

do posible, favoreza a asistencia de todos os sectores representados no mesmo. Na primeira 

xuntanza, ao comezo de cada curso, os sectores representados elixirán un membro para as comisión 

económica e da comisión permanente, agás o persoal non docente. 
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  c) As xuntanzas do consello escolar quedarán constituídas: en primeira convocatoria, cando 

exista maioría absoluta dos seus compoñentes, é dicir, a metade máis un dos seus teóricos 

compoñentes e en segunda convocatoria (no seguinte día lectivo no mesmo lugar e á mesma hora) 

coa asistencia da terceira parte dos seus compoñentes teóricos. 

  d) O moderador do mesmo será o director/a. 

  e) O tempo de duración do consello escolar axustarase ao especificado na convocatoria. A 

súa duración nunca poderá exceder as dúas horas. En caso de non poderse tratar todos os puntos, 

quedará convocado automaticamente para o seguinte día lectivo ou hábil. 

  f) A convocatoria corresponde realizala, asinada e selada, ao director/a como presidente do 

órgano colexiado, remitíndoa aos interesados unha semana antes da celebración do Consello 

Escolar. Nos Consellos extraordinarios será suficiente facer a convocatoria con corenta e oito (48) 

horas de antelación, agás no caso de urxencia real e manifesta. Na dita convocatoria deberá figurar 

o día, hora e lugar de celebración, así coma os puntos da orde do día a tratar. A orde do día será 

fixada polo director/a, quen terá en conta, no seu caso as peticións formuladas polos demais 

membros do órgano colexiado coa suficiente antelación. Os puntos tratados na reunión serán os que 

figuren na orde do día, sen incluír outros, agás cando a proposta de calquera membro e cos votos 

favorables da maioría absoluta, se declare o asunto de urxencia. 

  g) Os acordos serán adoptados por maioría simple dos votantes salvo o que ditamine unha 

orde de rango superior. En caso de empate decidirá o voto de calidade do presidente/a. Calquera 

membro do Consello Escolar que votase en contra dun acordo, se así o desexa, poderá facer constar 

na acta o seu voto negativo e os motivos que o xustifican, quedando deste xeito exento de 

responsabilidade que, no seu caso, puidese derivarse do acordo adoptado agás no caso de que actúe 

como funcionario/a. 

  h) Os acordos do Consello Escolar entrarán en vigor logo da súa aprobación, a non ser que 

precise aprobación superior, exista algunha impugnación ou sexan acordos inválidos. Serán acordos 

nulos de pleno dereito os seguintes: 

- incompetencia do Órgano Colexiado. 

- por ser constitutivos de delito. 

- por non seguir o procedemento axeitado a dereito. 

  i) No apartado de rogos e preguntas, soamente se tratarán temas ou cuestións que estean 

dentro das competencias do Órgano Colexiado en cuestión. 

  j) Durante a celebración da sesión do Consello Escolar, o secretario/a irá anotando a 

asistencia, así coma os acordos adoptados e respaldo de votos, ao obxecto de levantar acta da 

sesión, que asinará xuntamente co Vº e Prace do seu presidente/a, aprobándose na mesma xuntanza 

en cuestión ou na seguinte. 

  k) A presidencia terá a función propia de asegurar o cumprimento das leis e a regularidade 

das deliberacións que se produzan, que poderá suspender en calquera momento por causa 

xustificada. 

  l) En caso de baixa do director/a, será o vicedirector/a quen asumirá a presidencia do 

Consello Escolar. 

  m) Cando se traten asuntos que atinxan a membros concretos da comunidade educativa, 

todas os integrantes do Consello Escolar quedan obrigadas polo deber de sixilo e a salvagarda da 

intimidade e honra das persoas implicadas, con especial mención aos menores de idade, sendo de 

aplicación o establecido no Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o 

Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de 
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datos de carácter persoal. Así mesmo, ao persoal funcionario seralle de aplicación o establecido 

nos artigos 74,ñ e 186.1,j da LEI 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. 

O Consello Escolar constituirá, cando menos, as seguintes comisións: 

a) Comisión Económica, que estará integrada polo director/a que a presidirá, o 

secretario/a, un representante do profesorado, un pai, nai ou titor/a legal e un 

representante do alumnado. A adscrición á dita comisión será de xeito voluntario. 

Esta comisión informará ao Consello Escolar de cantas materias de índole 

económica lle encomende, e particularmente, sobre: 

- Control e evolución do gasto segundo o proxecto do orzamento do centro. 

- Gastos non previstos con importes superiores a 3000 euros. 

b) Comisión de Convivencia, que,  presidida polo director, estará integrada polo 

xefe/a de estudos de diúrno, polo representante do alumnado, do profesorado, das 

familias e do persoal de administración e servizos. As súas funcións serán as 

recollidas no artigo 6 do Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro. 

 O Consello Escolar designará de entre os seus membros a un profesor/a coordinador/a de 

Igualdade. 

2.2. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN  DOCENTE E DE DINAMIZACIÓN 

2.2.1. Departamentos didácticos 

As competencias, funcionamento e membros dos diferentes órganos están regulamentadas 

nos artigos 71 a 76 do Decreto 324/1996 do 26 de xullo e a Lei Orgánica 8/2013, para a mellora da 

calidade educativa (LOMCE). Nas instrucións 49 a 52 da Orde do 1 de agosto de 1997, que 

desenvolvemento o Decreto 324/1996, establécense normas mais específicas para o funcionamento 

dos departamentos didácticos. 

a) Os órganos de coordinación docente son os Departamentos Didácticos (Filosofía, Linguas 

Clásicas, Lingua Castelá e Literatura, Lingua Galega e Literatura, Inglés, Francés, Xeografía e 

Historia, Matemáticas, Física e Química, Ciencias Naturais,  Música, Artes Plásticas, Relixión, 

Educación Física e Deportiva, Tecnoloxía, Economía, FOL, Electricidade, Comercio), o 

Departamento de Orientación, a Coordinación da Formación en Centros de Traballo (FCT), 

Programas Internacionais (Erasmus), a Coordinación do Equipo de Biblioteca e o Equipo de 

Dinamización da Lingua Galega (EDLG). 

b) Segundo se establece na Orde do 4 de xuño de 2012, que modifica o Art. 4 da Orde do 23 

de xuño de 2011, os departamentos didácticos celebrarán un mínimo dunha reunión mensual. 

c) ) Na primeira reunión do curso, unha vez que os compoñentes do departamento dispoñan 

dos seus horarios, fixarase un día e hora de reunión na que poidan asistir todos os membros. 

d) No mes de setembro, nunha reunión previa a elaboración dos horarios, os membros do 

departamento reuniranse para a elección de materias e grupos. De non haber un acordo nesta 

elección aplicarase o disposto na Orde do 28 de xuño de 2010, pola que se modifica parcialmente a 

Orde do 1 de agosto de 1997. 

e) A comezo do curso escolar, a xefatura de departamento elaborará a información relativa á 

programación didáctica que dará a coñecer ao alumnado a través dos profesores e profesoras das 

distintas áreas asignadas ó departamento. Esta información incluirá os obxectivos, contidos e 

criterios de avaliación, os mínimos esixibles para obter unha valoración positiva e os criterios de 

cualificación. Os profesores e profesoras, e en última instancia, as xefaturas de departamento 
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facilitarán aquelas aclaracións que sobre os mesmos poidan solicitar os alumnos e alumnas, pais, 

nais ou representantes legais. 

f) Durante o curso, un dos puntos que cómpre tratar nas reunións mensuais será o 

seguimento da programación nos diferentes grupos. 

g) A xefatura de departamento levantará acta das reunións. Será da súa responsabilidade o 

arquivo e conservación destas actas, que estarán a disposición da dirección do centro e inspección 

educativa. 

h) A memoria á que se refire a instrución 50 da Orde do 1 de agosto de 1997 tamén deberá 

ser elaborada polos Departamentos Didácticos. 

i) Os Departamentos Didácticos terán unha reunión mensual, debéndose facer o seguimento 

do desenvolvemento da programación didáctica e establecer as medidas correctoras que, de ser o 

caso, se estimen oportunas. Os xefes/as dos departamentos levantarán acta dos seus acordos e 

desenvolvemento das programacións da súa competencia unha vez ao mes. No caso de 

departamentos unipersoais a acta incluirá o seguimento e avaliación da programación didáctica e as 

modificacións adoptadas se é o caso. 

j) O orzamento do centro péchase en anos naturais, motivo polo que as últimas facturas 

deben ser de data anterior ao 30 de novembro. Cando, excepcionalmente, o gasto dun departamento 

didáctico supere o orzamento asignado, descóntase no seu orzamento do seguinte ano. 

2.2.2. Órganos de coordinación e de participación do persoal docente 

2.2.2.1 Departamento de orientación. 

Está formado, polo  orientador/a, que exercerá a xefatura de departamento, o profesor/a de 

Pedagoxía Terapéutica, o profesor/a de FOL,  o xefe/a de departamento dos ámbitos lingüístico-

social e científico-tecnolóxico, designados polo director/a, por proposta da CCP e os xefes do 

departamento de orientación dos colexios de Educación Primaria adscritos. Os membros do 

departamento teñen unha hora común de reunión semanal. 

Ao abeiro do disposto nos artigos 54 e seguintes do Decreto 324/1996 e a Orde do 24 de 

xullo de 1998, pola que se establece a organización e funcionamento da orientación educativa e 

profesional na Comunidade Autónoma de Galicia regulada polo Decreto 120/1998, as funcións do 

departamento de orientación son, entre outras, as seguintes: 

  a) Elaborar, de acordo coas directrices establecidas pola comisión de coordinación 

pedagóxica, as propostas de organización da orientación e do plan de acción titorial do centro. 

  b) Participar na elaboración dos proxectos educativos e concrecións curriculares do centro. 

  c) Coordinar, apoiar e ofrecer soporte técnico ás actividades de orientación e titoría que o 

profesorado realiza no centro co alumnado. 

  d) Colaborar na pronta detección de dificultades e/ou problemas educativos de 

desenvolvemento ou aprendizaxe que presenta o alumnado, e na rápida intervención para tratar de 

remedialos. 

  e) Proporcionar ao alumnado unha orientación académica e profesional diversificada e 

individualizada. 

  f) Participar no diagnóstico, deseño e aplicación de programas individuais de reforzo 

educativo, adaptacións curriculares e de diversificación curricular. 
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  g) Colaborar activamente cos correspondentes equipos de orientación específica e cos 

demais departamentos de orientación dos centros da zona. 

  h) Facilitar ao alumnado o apoio e a orientación necesaria nos momentos de maior 

dificultade, como son o ingreso no centro, cambio de ciclo ou etapa, elección de optativas ou 

itinerarios formativos. 

  i) Cooperar coas persoas titoras na información ás familias sobre asuntos relacionados coa 

orientación académica, psicopedagóxica e profesional. 

2.2.2.2. Departamento de actividades complementarias e extraescolares 

Segundo o disposto no Art. 64 do Decreto 324/1996, a vicedirección asumirá a xefatura do 

departamento de actividades complementarias e extraescolares, polo que tamén terá as funcións que 

se recollen no Art. 66 do mesmo decreto. 

Ao abeiro do establecido nos artigos 61 e ss. do Decreto  324/1996, as funcións do xefe/a do 

departamento de actividades complementarias e extraescolares son as seguintes: 

  a) Participar na elaboración do proxecto curricular de etapa 

  b) 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. 

  c) Programar cada unha das actividades especificando obxectivos, responsables, momento e 

lugar de realización, repercusións económicas e forma de participación do alumnado. 

  d) Proporcionar ao alumnado a información relativa ás actividades do departamento. 

  e) 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. 

  f) Coordinar a organización das viaxes de estudios, os intercambios escolares e calquera tipo 

de viaxes que se realicen cos alumnos e alumnas. 

  g) Distribuír os recursos económicos destinados para o efecto, procedentes de aportacións de 

institucións, asociacións ou do propio centro, logo da aprobación polo Consello Escolar. 

  h) Organizar a utilización da biblioteca do instituto. 

  i) Elaborar unha memoria final de curso coa avaliación das actividades realizadas que se 

incluirá na memoria de centro. 

  j) Presentarlle propostas ao equipo directivo para a relación e intercambio de actividades cos 

centros do seu contorno. 

2.2.2.3 Equipo de dinamización  da lingua galega (EDLG). 

Referencia normativa: artigos 82 a 87 do Decreto 324/1996 e art. 15 do Decreto 

79/2010. 

Ao abeiro do disposto nos artigos 82 e ss. do Decreto 324/1996, o EDLG estará composto 

por tres (3) profesores/as propostos pola CCP, tres (3) alumnos/as propostos pola xunta de 

delegados e un (1) membro do equipo de persoal non docente proposto por eles mesmos. A fin de 

cumprir coa Lei 7/2004 Galega para a igualdade entre homes e mulleres, tratarase de manter a 

paridade de xéneros na súa composición. 

O EDLG ten encomendadas as seguintes funcións: 
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  a) Presentar a través do claustro, propostas ao equipo directivo para a fixación dos 

obxectivos de normalización lingüística que se incluirán no proxecto educativo de centro. 

  b) Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica, para a súa inclusión no proxecto 

curricular, o plano xeral para o uso do idioma, no cal se deberá especificar, cando menos: a) 

Medidas para potencia-lo uso da lingua galega nas actividades do centro b) Proxectos tendentes a 

lograr unha valoración positiva do uso da lingua propia e a mellorar a competencia lingüística dos 

membros da comunidade educativa. 

  c) Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica, para a súa inclusión no proxecto 

curricular, o plano específico para potenciar a presencia da realidade galega, cultura, historia, 

xeografía, economía, etnografía, lingua, literatura, arte, folclore, etc. no ensino. 

  d) Elaborar e dinamizar un plano anual de actividades tendentes á consecución dos 

obxectivos incluídos nos planos anteriores. 

  e) Presentar para a súa aprobación no Consello Escolar o orzamento de investimento dos 

recursos económicos dispoñibles para estes fins. 

  f) Aqueloutras funcións que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

establece na súa normativa específica. 

g) Así mesmo, o EDLG colaborará na elaboración e revisión do Proxecto Lingüístico de 

Centro e revisará a corrección lingüística da documentación do centro. 

2.2.2.4. Comisión de Coordinación Pedagóxica 

Ao abeiro do disposto no art. 77 do Capítulo V do Decreto 324/1996, a Capítulo V, a 

Comisión de coordinación pedagóxica (CCP) estará integrada polo director/a, que será o seu 

presidente, o xefe/a de estudos e, se é o caso, o xefe/a de estudos de nocturno, os xefes/as de 

departamento, o coordinador/a do equipo de normalización lingüística, o profesor/a de apoio a 

alumnos/as con necesidades educativas especiais e, de ser o caso, o coordinador/a de formación en 

centros de traballo (FCT); actuará como secretario/a un membro da comisión, designado polo 

director /a, oídos os restantes membros. 

A Comisión de Coordinación Pedagóxica reunirase polo menos unha vez ao trimestre e 

celebrará unha reunión extraordinaria ao comezo, outra á fin de curso e cantas considere necesarias. 

A Comisión de Coordinación Pedagóxica, á vista das memorias presentadas nas que se 

recolle a avaliación da memoria da Programación Xeral Anual, deberá establecer un calendario de 

actuacións para a análise dos proxectos curriculares de etapa e para a inclusión das posibles 

modificacións derivadas da citada modificación. 

A comisión de coordinación pedagóxica terá as seguintes competencias: 

  a) Elevar propostas ao claustro co fin de establecer os criterios para a elaboración dos 

proxectos curriculares. 

  b) Velar para que a elaboración dos proxectos curriculares de etapa nos que se incluirá o 

plano de orientación académica e profesional e o plano de acción titorial se realice conforme os 

criterios establecidos polo claustro. 

  c) Asegurar a coherencia entre o proxecto educativo do instituto, os proxectos curriculares 

de etapa e a programación xeral anual. 

  d) Establecer as directrices xerais para a elaboración das programacións didácticas dos 

departamentos, do plano de orientación académica e profesional, do plano de acción titorial, así 
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como das adaptacións curriculares e dos programas de PMAR ou semellantes (PDC) e de FPB, 

incluídos no proxecto curricular. 

  e) Propoñer ao claustro de profesores os proxectos curriculares para a súa aprobación. 

  f) Velar polo cumprimento e posterior avaliación dos proxectos curriculares de etapa. 

  g) 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. 

  h) Canalizar as necesidades de formación continuada do profesorado cara ao Centro de 

Formación Continua do Profesorado. 

  i) Propoñerlle ao director/a os profesores titores que han formar parte do departamento de 

orientación. 

  j) Realizar, de ser o caso, a proposta ao xefe/a de estudios co fin de que se designe o 

responsable do departamento de actividades complementarias e extraescolares. 

  k) Propoñer os profesores/as que han formar parte do equipo de Normalización Lingüística e 

Orientación. 

2.2.2.5. Equipos docentes 

 Son os formados polo profesorado dos distintos grupos da ESO, FP Básica, ESA, 

Bacharelatos e de Ciclos Formativos. 

 a) Reuniranse nas sesións de avaliación, onde analizarán e buscarán mellorar a aprendizaxe 

do alumnado e o propio labor docente, e sempre que xefatura de estudos os convoque, a fin de 

valorar e tomar decisións sobre o grupo no que imparten docencia. A asistencia á reunión do equipo 

docente é obrigada para todos os seus membros. As reunións de equipos docentes poderán ser 

convocadas con vinte e catro (24) horas de antelación. 

 b) Tomarán decisións colexiadas respecto a promoción, titulación, repetición, ACI, acceso á 

FCT nas ensinanzas correspondentes, etc. 

 c) Decidirán sobre as actividades extraescolares e complementarias nas que participa o 

alumnado do seu grupo ou grupos. 

 d)Tanto as actas de asistencia ás xuntas de avaliación como as actas das cualificacións 

deberán ser asinadas ao remate da xunta de avaliación, por cuestións organizativas e para evitar 

erros nas sinaturas. 

2.2.2.6. Formación en centros de traballo 

 a) O módulo profesional de FCT ten carácter obrigatorio en todos os ciclos formativos, e 

polo tanto, será imprescindible para a obtención do título. 

 b) O módulo será xestionado polos titores de 2º curso, en colaboración co resto do equipo 

docente e coordinados polo coordinador/a de FCT, consonte ao establecido na Orde do 28 de 

febreiro de 2007 pola que se regula o módulo profesional de formación en centros de traballo da 

formación profesional inicial, para o alumnado matriculado en centros educativos da Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

 c) O/a coordinador/a de ciclos formativos, encargarase das relacións coas empresas, da 

elaboración e coordinación do programa de Formación en Centros de Traballo e do control, 

supervisión e valoración da acción dos titores/as de ciclos formativos no referido módulo. 

2.2.2.7. Programas de internacionalización 

 O Equipo de Internacionalización estará formado, alomenos, por un profesor/a dun dos 

departamentos de Ciclos, por un profesor dun dos departamentos de linguas estranxeiras, polo 

xefe/a do departamento de Orientación, polo director/a  e polo vicedirector/a. 
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2.2.2.8. Equipo TIC 

 O Equipo TIC estará formado por un profesor/a do departamento de Tecnoloxía ou de 

Electricidade, por un profesor/a dun departamento de humanidades, por un profesor dun 

departamento de ciencias, polo secretario/a do centro e polo/a vicedirector/a. 

2.2.2.9. Equipo de Biblioteca 

 O Equipo de Biblioteca estará formado polo/a coordinador/a, e un equipo multidisciplinar, 

preferentemente, un profesor/a dun departamento de humanidades, un profesor/a dun departamento 

de ciencias e un profesor/a dun departamento de ciclos e por un membro do equipo directivo. 

2.2.2.10. Equipo de coordinación en caso de pandemia 

 A dirección formará un equipo multidisciplinar en caso de pandemia. 

2.3. PROFESORADO 

2.3.1. Acollida 

Vid. Plan de Convivencia  4.1.2 . 

2.3.2. Titoría 

 Regúlase nos Art. 58 ó 60 do Decreto 324/1996 e nas instrucións 63 a 68 da Orde do 1 de 

agosto de 1997. 

 a) Haberá un titor ou titora como mínimo por cada grupo de alumnado. As titorías serán 

nomeadas pola dirección de acordo á proposta da xefatura de estudos. 

 b) Na designación das titorías teranse en conta os seguintes criterios: 

I) Serán asignadas preferentemente ao profesorado que imparta unha materia común 

a todo o grupo. 

II) As titorías do primeiro ciclo da ESO serán asignadas preferentemente aos 

mestres/as. 

III) As titorías dos grupos de PMAR e PDC asignaranse preferentemente ao 

profesorado que imparta algún dos ámbitos de maior carga lectiva semanal. 

 c) No caso de grupos que teñan máis de vinte (20) alumnos/as e/ou que polas características 

especiais do alumnado do grupo así o aconsellen,  de existir profesorado con dispoñibilidade horaria 

para todos eses grupos do centro, unha vez adxudicadas todas as titorías, nomearase un cotitor/a por 

grupo. 

 d) No suposto de que algún grupo quedase sen titoría por falta de profesorado dispoñible 

poderase asignar titorías ao profesorado que desempeñen outras funcións de coordinación docente. 

A dirección asignará estas titorías de acordo a criterios de equidade e funcionalidade. 

 e) A xefatura de estudos coordinará o traballo das titorías e manterá as reunións periódicas 

necesarias para o bo funcionamento da acción titorial. 

 f) Antes da acollida do alumnado, a xefatura de estudos convocará unha reunión cos titores e 

titoras na que se explicará todo o proceso e se lles fará entrega da seguinte documentación: 

• Calendario, horario e demais normas da acollida. 

• Listados do alumnado do grupo. (matriculados, materias optativas, materias 

pendentes, usuarios do comedor escolar, usuarios do transporte escolar). 

• Horario do grupo. 

• Carnés escolares do alumnado. 
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 g) O titor/a acompañará o seu grupo o primeiro día de clase, proporcionándolles os horarios 

e toda a información que precisen para o inicio do curso atendendo as instrucións dadas na reunión 

previa. Comprobará os listados e opcións de matrícula e comunicará as incidencias á xefatura de 

estudos. 

 h) Especialmente nos cursos da ESO e de FPB procurarase que o alumnado manteña unha 

ordenación estable na aula. Para iso, a titoría poderá establecer a orde dos pupitres, unha vez 

consultado o profesorado e, se o considera necesario, á xefatura de estudos. 

 i) En calquera momento a titoría poderá propor á xefatura de estudos a necesidade de 

convocar unha reunión do equipo docente do seu grupo para tratar temas de coordinación e/ou 

información. A xefatura de estudos estimará a conveniencia ou non da convocatoria. De habela, será 

obrigada a asistencia á devandita reunión para todos os membros do equipo docente do grupo. 

 j) No mes de outubro a dirección convocará ás familias a unha reunión na que os titores/as 

deberán transmitirlles alomenos a seguinte información: 

• Horario e profesorado do grupo. 

• Horas de atención ás familias por parte do profesorado. 

• Criterios de promoción e titulación. 

• Formas de consultar as programación didácticas. 

• Información xeral do centro. 

 k) O acuse de recibo desta información entregarao cada alumno/a ao seu titor/a, quen o 

remitirá á xefatura de estudos, que o arquivará e conservará durante todo o curso. 

 l) Cada vez que na titoría se reciba a un representante legal dun alumno/a levantarase unha 

acta  que se arquivará no cartafol individual de titoría. 

 m) As entrevistas coa titoría que requiran información da evolución académica e actitudinal 

concertaranse coa suficiente antelación, alomenos unha (1) semana, para que dende a titoría se poda 

recadar esa información entre o profesorado. O titor/a solicitará información ao equipo docente 

preferentemente a través da aplicación establecida pola consellería (Abalar). O profesorado 

responderá á maior brevidade posible. 

 n) Nas dúas semanas anteriores á entrega de notas, non se dará cita de titoría ás familias para 

proporcionar información de carácter académico. Porén, no caso de que as familias deban 

comunicar circunstancias familiares ou persoais que poidan afectar a vida académica ou persoal do 

alumno/a sempre poderán solicitar unha cita de titoría. 

 ñ) Establecerase, en función da dispoñibilidade horaria, unha reunión semanal por niveis 

entre xefatura de estudos, orientación e os titores/as de ESO e FPB,  a fin de coordinarse, establecer 

pautas de actuación e compartir a información. Esta hora de reunión de titores figurará no horario 

individual dos titores/as e do orientador/a. Cando non se celebre a devandita reunión, este 

profesorado realizará gardas de apoio, debendo permanecer, en tal caso, na sala de profesores a fin 

de atender as necesidades do centro. 

2.3.3. Gardas 

2.3.3.1. Introdución 

 a) O profesorado de garda é o encargado de vixiar e manter a orde no instituto durante as 

clases e tempo de lecer. 



 

29 

 b) A xefatura de estudos organizará o calendario de gardas ao comezo do curso procurando 

que como mínimo haxa dous profesores de garda en cada período lectivo para atender as ausencias 

de profesorado. 

 c) Na sala do profesorado reservarase un espazo para o libro de gardas. 

 d) A atención á biblioteca é función do equipo de biblioteca. Porén, en función da 

dispoñibilidade horaria, nos períodos de lecer poderanse establecer gardas de biblioteca, cuxa 

función será velar pola orde na mesma, a fin de que o equipo de biblioteca só teña que atender aos 

préstamos e organización da mesma. 

2.3.3.2. Normas xerais 

 a) O profesorado de garda será rigorosamente puntual: a garda comeza e remata a unha hora 

exacta, que vén indicada nos horarios do profesorado. 

 b) Non se pode abandonar o posto de garda sen motivo xustificado e sen notificalo 

inmediatamente en xefatura de estudos e/ou dirección. 

 c) Cando haxa xornadas con horario diferente (último día de clase antes de Nadal, fin de 

curso, actividades complementarias e extraescolares, etc.), o profesorado terá un horario adaptado 

ás mesmas e permanecerá á disposición do Centro. 

 d) O equipo directivo elaborará un cadrante de gardas no que se asigna un posto preciso a 

cada profesor de garda. 

 e) O profesorado con garda de apoio permanecerá na sala de profesores, a disposición das 

necesidades do centro, debendo facerse cargo de colaborar nas labores de garda cando sexan 

requeridos por algún profesor/a de garda ou alguén do equipo directivo. 

 f) O profesorado de garda deberá supervisar e atender cando sexa preciso ao alumnado 

expulsado da aula. 

 g) Na ausencia de profesorado do Equipo de convivencia, o profesorado de garda deberá 

facer o acompañamento do alumnado derivado á aula de convivencia, realizando con el as tarefas 

sinaladas no apartado 6.4.1 do Plan de Convivencia. 

 h) As gardas teñen preferencia sobre as outras actividades, incluídos claustros, agás outras 

indicacións de dirección ou xefatura de estudos. 

 i) Asinarase no libro de gardas, e é deber legal do profesorado de garda anotar calquera 

incidencia:  

• Ausencias e retrasos do profesorado 

• Ausencias de grupos de alumnos. 

• Calquera outra incidencia. 

  j) A non presenza no posto de garda asignado computará como falta de asistencia, debendo 

ser debidamente xustificada ao equipo directivo. En caso de incumprimento reiterado, será 

comunicado a inspección. 

2.3.3.3. Gardas de aula 

 a) O equipo directivo establecerá, en función da dispoñibilidade horaria,  un cadrante de 

gardas de aula, intentándose que haxa polo menos 2 profesores de garda de aula, e 3 nas horas máis 

conflitivas (i.e., nas primeiras e últimas horas). 
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 b) O profesorado de garda asinará no libro de gardas e anotará, consonte á súa obriga legal, 

as ausencias e retrasos do profesorado. 

 c) En primeiro lugar, o profesorado de garda mirará no libro de garda se hai algunha 

ausencia a fin de cubrir a garda, avisando ao equipo directivo se non hai profesorado suficiente para 

cubrir as gardas. 

 d) Farase unha ronda polas distintas aulas e pavillóns, a fin de cubrir as posibles ausencias 

non previstas. 

 e) Pasarase lista na aula na que se faga garda, anotando debidamente as ausencias de 

alumnado na folla establecida ad hoc por xefatura de estudos. 

 f) Caso de que non haxa ausencias que cubrir, o profesorado permanecerá durante todo o 

período de garda na sala de profesores, a disposición das necesidades do centro, debendo comunicar 

a súa posible ausencia en xefatura de estudos e/ou dirección. 

 g) O profesorado que ten garda de aula procurará non poñer exames en horas pegadas ao seu 

horario de garda a fin de cumprir estritamente as funcións encomendadas. De poñer un exame ou 

recuperación en hora anterior ou posterior ao recreo, o profesorado de garda poderá permutar a súa 

garda con outro/a profesor/a para que cubra a súa garda, previo acordo mutuo e previa 

comunicación a xefatura de estudos e/ou dirección. En caso de establecerse un calendario de 

exames (nomeadamente en 2º BAC), xefatura de estudos poderá modificar o horario de gardas para 

adaptalo a tal circunstancia.   

 h) O profesorado con garda de apoio cubrirá as posibles ausencias, sempre que o 

profesorado de garda de aula xa estea cubrindo as ausencias asignadas, e deberá permanecer na sala 

de profesores, a disposición das necesidades do centro, debendo comunicar a súa posible ausencia 

en xefatura de estudos e/ou dirección. 

2.3.3.4. Gardas de recreo 

 a) A comezo de curso, o equipo directivo determinará o cadrante de gardas de recreo e 

establecerá os postos de garda necesarios. 

 b) O profesorado de garda de recreo asinará no libro de gardas. 

 c) O profesorado encargado da garda no pavillón A procederá en primeiro lugar ao desaloxo 

dos corredores dos andares 1 e 2. Non está permitido: 

• que o alumnado quede na aula, agás con autorización explícita de dirección, 

ou a non ser que haxa un profesor que se faga responsable e permaneza 

durante todo o período con el na aula. 

• que o alumno coma polos corredores e escaleiras, pois afecta á limpeza do 

centro.   

• que o alumno permaneza sentado nas escaleiras, pois obstaculiza o paso, é un 

perigo en caso de evacuación e dá mala imaxe do centro. 

 d) O profesorado encargado da garda no patio interior procederá en primeiro lugar  ao 

desaloxo e peche dos pavillóns B, D e “Casa Bedel”. De seguido, o profesor/a de garda fará o seu 

percorrido arredor do patio durante o resto do recreo. Non está permitido: 
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-   o acceso do alumnado ao interior dos pavillón D e B, a non ser que haxa un 

profesor que se faga responsable e permaneza durante todo o período con el 

na aula. 

  e) Durante os recreos, o alumnado só poderá ir aos  aseos situados no pavillón A xunto a 

conserxería. 

  f) Vixiarase que o alumnado que use as canchas faga un uso correcto das mesmas e non 

cause estragos nas instalacións nin un uso indebido dos balóns. 

  g) A porta que dá acceso ao pavillón deportivo permanecerá pechada en todo momento, non 

permitíndose o acceso ao centro ou fóra nesa zona. 

  h) Non se permite a saída de alumnado menor de idade, a non ser que saia acompañado pola 

nai, pai, titor/a legal ou persoa que estas autorizasen debidamente, previa sinatura no rexistro de 

saída de alumnado en conserxería. 

  i) O alumnado maior de idade poderá saír do centro nos primeiros cinco (5) minutos de 

recreo, sempre que demostre a súa idade fehacientemente mostrando antes de saír o DNI ou o carnet 

de conducir ao profesor de garda. Pasados eses 5 minutos deberá permanecer no centro, agás en 

casos de urxencia manifesta, previamente comunicados en dirección e/ou xefatura de estudos. 

  j) O alumnado non poderá estar nin deambular pola zona de aparcamento. 

  k) Non se permite o acceso de persoal alleo ao persoal do centro en horario de recreo, agás 

convocatoria polo equipo directivo. As familias recollerán aos fillos, en caso de ser preciso, no 

portal que dá á Avda. Da Concordia. 

  l) Velarase pola correcta convivencia do alumnado no período de recreo. 

  m) En caso de necesidade, a dirección poderá reestruturar ao longo do curso as zonas de 

garda de recreo en función das necesidades. 

  n) A aula de convivencia estará atendida preferentemente polo equipo de convivencia. En 

caso de necesidade, poderase asignar profesorado de garda á aula de convivencia. 

  ñ) Caso de notar algunha anomalía durante a garda, notificarase inmediatamente a Xefatura 

de Estudos e/ou Dirección. 

  o) O profesorado de garda notificará por escrito calquera incumprimento das normas de 

convivencia do alumnado, a fin de que queden debidamente rexistradas en XADE. 

2.3.3.5. Gardas de entrada 

  a) A comezo de curso, o equipo directivo establecerá o cadrante de profesorado de garda e 

asignará os postos en función das necesidades. 

  b) Como mínimo, establecerase un posto no portal de entrada que dá á Avda. da Concordia, 

encargándose o profesor/a de garda deste posto de controlar que o alumnado usuario de transporte 

escolar entre no recinto do centro inmediatamente ao baixar do autobús. 

  c) O alumnado usuario de transporte escolar accederá ao centro polo portal que dá á Avda. 

da Concordia. 

  d) O alumnado que vén a pé pode acceder ao centro polo portal que dá ao pavillón municipal  

ou pola Avda. da Concordia. 
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  e) O alumnado que vén en vehículo propio accederá ao centro polo portal que dá ao Pavillón 

de Deportes Municipal. 

  f) Non obstante, o exposto nos puntos c), d) e e) o equipo directivo poderá reorganizar as 

entradas e saídas coa finalidade de mellorar a súa axilidade e seguranza. 

 g) No caso de que algún alumno leve o móbil acendido ao entrar, comprobarase que o apaga 

efectivamente na mesma entrada do centro. 

 h) Nos restantes postos de garda de entrada que se establezan, o  profesorado controlará a 

correcta convivencia e atendendo ás necesidades do alumnado. 

   i) Caso de notar algunha anomalía durante a garda, notificarase inmediatamente a xefatura 

de estudos e/ou dirección. 

  j) O profesorado de garda notificará por escrito calquera incumprimento das normas de 

convivencia do alumnado, a fin de que queden debidamente rexistradas en XADE. 

2.3.3.6. Gardas de saída 

  a) A comezo de curso, o equipo directivo establecerá o cadrante de profesorado de garda e 

asignará os postos en función das necesidades. 

  b) Como mínimo, establecerase un posto no portal de entrada que dá á Avda. da Concordia, 

encargándose o profesor/a de garda deste posto de controlar que o alumnado usuario de transporte 

escolar sube ordenadamente ata o autobús. 

 c) Nos restantes postos de garda de saída que se establezan, o  profesorado controlará a 

correcta convivencia e atendendo ás necesidades do alumnado. 

 d) O alumnado usuario de transporte escolar  permanecerá no patio interior, segundo a ruta 

de transporte, e sairá ordenadamente polo portal que dá á Avda. da Concordia. 

  e)  O alumnado que vén en vehículo propio sairá polo portal que dá ao Pavillón de Deportes 

Municipal.   

 f) O alumnado que sae a pé só poderá saír pola Avda. da Concordia nos dez minutos 

posteriores a tocar o timbre, para non interferir cos usuarios do transporte escolar. Transcorrido ese 

tempo deberá empregar a saída do pavillón. 

   g) Caso de notar algunha anomalía durante a garda, notificarase inmediatamente a xefatura 

de estudos e/ou dirección. 

  h) O profesorado de garda notificará por escrito calquera incumprimento das normas de 

convivencia do alumnado, a fin de que queden debidamente rexistradas en XADE. 

2.3.3.7. Gardas en xornadas con horario modificado 

  a) En xornadas nas que se modifique o horario habitual do centro (comezo de curso, último 

día antes das vacacións de Nadal, fin de curso, probas libres, de ser o caso calendario de exames de 

recuperación, probas finais ou extraordinarias, actividades complementarias ou extraescolares, etc.), 

como norma xeral, o profesorado cumprirá no seu horario coas funcións que a dirección determine 

para a correcta organización da xornada, informándose destes cambios coa maior antelación 

posible. 

 b) Non obstante o anterior, de ser preciso, se as circunstancias organizativas así o requirisen, 

o profesorado poderá ver modificado o seu horario habitual a fin de adaptalo ás necesidades do 
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centro. Consonte á normativa vixente, cada profesor ten asignadas no seu horario individual sete (7) 

horas complementarias non fixas semanais de permanencia e dedicación ao centro. 

  c) O equipo directivo elaborará un cadrante de gardas, asignando a cada profesor/a un posto 

e un horario concreto, que deberá ser cumprido con precisión e dilixencia. 

  d) Nestas xornadas tamén se adaptarán e asignarán as gardas de transporte de entrada/saída 

segundo as necesidades do centro. 

 e) Por ser períodos conflitivos, extremarase a atención e cumpriranse con rigor as 

instrucións que se dean ao profesorado. 

 f) O profesorado que non teña asignada unha garda concreta no cadrante, figurará no mesmo 

como “garda de apoio”, tendo a obriga de permanecer durante todo o período na sala de profesores, 

a disposición das necesidades do centro, debendo comunicar a súa posible ausencia en Xefatura de 

Estudos e/ou Dirección. 

  g) Caso de notar algunha anomalía durante a garda, notificarase inmediatamente a Dirección 

e/ou Xefatura de Estudos. 

  h) O profesorado de garda notificará por escrito calquera incumprimento das normas de 

convivencia do alumnado, a fin de que queden debidamente rexistradas en XADE. 

  i) O equipo directivo distribuirase, por ser unha xornada excepcional, para verificar o 

correcto funcionamento do centro e apoiar ao profesorado de garda. 

2.3.4. Avaliacións 

  a) O profesorado facilitará ao alumnado e aos seus pais/nai/titores/as legais as informacións 

sobre os instrumentos de avaliación utilizados. Cando a avaliación se basee en probas, exercicios ou 

traballos escritos, o alumnado terá acceso a eles, revisándoos co profesor ou profesora. 

  b) Seguindo instrucións da Inspección educativa, os instrumentos da avaliación 

conservaranse, polo menos, ata un (1) ano despois de adoptadas as decisións das cualificacións 

finais. Cando un profesor/a se traslade a outro centro deixará en mans da xefatura de departamento 

ou de estudos a devandita documentación. 

 c) A comezo de curso, na primeira reunión do claustro, aprobarase o calendario de 

avaliacións a proposta da xefatura de estudos. 

d) Cunha antelación mínima de quince (15) días ao comezo das sesións de avaliación a xefatura de 

estudos establecerá o calendario e horario da avaliación de cada grupo. Este horario expoñerase na 

sala de profesorado e enviarase por correo electrónico a todo o profesorado afectado, debéndose 

incluír nel a seguinte información: 

   - Normas básicas para a organización da avaliación. 

  - Hora límite para introducir as cualificacións en XADE. 

   - Data de entrega de cualificacións ao alumnado. 

   - Datas de reclamacións ás cualificacións. 

   - Data, lugar e horario de sinatura de actas. 

  e) O profesorado deberá introducir as cualificacións na aplicación XADE alomenos cunha 

marxe de vinte e catro (24) horas de antelación á avaliación. 

  h) Ás sesións de avaliación asistirá a totalidade do equipo docente do grupo (teña ou non 

alumnado avaliable), un cargo directivo, preferentemente xefatura de estudos ou dirección, que se 

encargará de manexar a aplicación de xestión XADE para facer todas as modificacións de 

cualificacións necesarias, pechar as actas e pechar as datas de publicación dos boletíns, e o xefe/a 
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do departamento de orientación que se encargará de resolver dúbidas sobre temas normativos e 

aportar información administrativa. Será tamén labor do membro do equipo directivo imprimir a 

acta definitiva, que será asinada  polo equipo docente ao remate da avaliación. 

 i) Nas avaliacións, ademais de cualificar o alumnado nas distintas materias, corresponde 

tomar decisións sobre medidas de atención á diversidade, promoción e titulación, convivencia 

dentro do grupo e todos aqueles aspectos que se considere que teñen relevancia no proceso de 

ensino e aprendizaxe do alumnado dese grupo, global e individualmente. 

  j) Cada sesión de avaliación estará presidida polo titor/a do grupo, que deberá dar un repaso 

en voz alta ás cualificacións de cada alumno e alumna, tomar nota de todo o relevante que se 

comente para arquivalo no cartafol de titoría ou trasladalo ao boletín de cualificacións e pasar para 

asinar a acta de asistencia e acordos tomados ao profesorado presente. 

  k) Os titores/as recollerán os boletíns impresos e selados na  secretaría do centro, para 

proceder á sinatura e anotacións que conveñan, segundo o acordado na sesión de avaliación. 

 l) O titor/a entregará os boletíns ao alumnado, que deberá devolver no prazo fixado o acuse 

de recibo debidamente asinado polo pai/nai/titor/a legal. 

m) De non ser posible proceder a sinatura das actas ao remate das avaliacións, a xefatura de estudos 

fixará un día para que todo o profesorado pase pola xefatura para asinar as actas. 

2.3.5. Outras actividades 

 A Orde do 17 de xullo de 2007, que regula a percepción da compoñente singular do 

complemento específico por función titorial e outras funcións docentes, establece as funcións 

propias dos responsables e colaboradores noutro tipo de actividades, denominadas dinamizacións, 

que redundan no mellor funcionamento do centro. 

 a) Unha vez asignadas as titorías e as gardas, a dirección nomeará responsables das 

seguintes dinamizacións. 

• Normalización e Dinamización Lingüística: terá como papel fundamental o 

deseño, posta en práctica e revisión dos programas de promoción da lingua 

galega no Centro, así como a corrección lingüística de toda a documentación 

do centro e colaboración e asesoramento na elaboración do Proxecto 

Lingüístico do Centro. 

• Biblioteca: dinamizará o uso da biblioteca polos distintos membros da 

comunidade educativa e tamén diversas actividades relacionadas coa lectura, 

a creación e co ALFIN. 

• Convivencia Escolar: analizará e dinamizará a convivencia no Centro e 

revisará o Plan de Convivencia. 

• Tecnoloxías da información e comunicación (TIC): encargarase de dinamizar 

o uso das tecnoloxías da información e da comunicación (ordenadores, 

proxectores, pizarra dixital, etc) no alumnado, persoal non docente e 

profesorado. En colaboración co equipo directivo, dinamizará o uso da 

páxina web. 

• Coordinador/a de Igualdade: velará pola  non discriminación e pola igualdade 

entre todos os membros da comunidade educativa, así como, en colaboración 

co departamento de Orientación, no deseño e posta en práctica de proxectos 

que promovan a concienciación do alumnado e demais membros da 

comunidade educativa. 
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• Programas internacionais: encargarase do proxecto Erasmus. 

• En caso de pandemia, dirección creará e coordinará un equipo encargado de 

xestionar as medidas de protección que se establezan. 

  b) Dirección poderá asignar algunha das dinamizacións a un departamento didáctico 

concreto, en función das necesidades do centro. 

  c) No caso de non ser posible o nomeamento de responsables en todas as dinamizacións, 

elixiranse aquelas que se consideren máis prioritarias para o bo funcionamento do instituto. 

  d) Os responsables das diferentes dinamizacións manterán reunións regulares co equipo 

directivo, achegando a información e documentación que lles sexa requirida, a fin de coordinarse 

correctamente. 

  e) Segundo as dispoñibilidades horarias do profesorado o permitan e unha vez atendidas as 

gardas e dinamizacións anteriores, poderanse distribuír entre o profesorado outras atencións a 

actividades que redunden nun mellor funcionamento do centro. 

  f) En función das necesidades do centro, aos/ás colaboradores/as destas dinamizacións, o 

mesmo que aos da biblioteca asignaráselles en principio unha hora de dinamización. Porén, se o 

horario de gardas o permite, poden ter máis horas. As persoas encargadas dos diferentes equipos de 

dinamización terán as horas dispostas na normativa vixente, podéndoselles asignar máis horas para 

estas tarefas, se o horario de gardas así o permite. 

2.3.6. Horarios 

  a) No mes de setembro concretaranse os horarios. 

  b) Unha vez concluído o período extraordinario de matrícula, celebrarase un claustro no que 

se dará información sobre as materias dos departamentos e a matrícula das distintas ensinanzas. 

Nesa reunión concretaranse os criterios organizativos para elaborar os horarios lectivos dos distintos 

grupos: agrupación de alumnado, distribución de materias pos grupos, organización da atención á 

diversidade, etc. 

 c) Xefatura de estudos informará a cada xefatura de departamento un resume das horas 

lectivas asignadas a ese departamento. 

 d) No caso de que o profesorado dun departamento non poida asumir o total das horas 

lectivas asignadas ao mesmo asignaranse aos departamentos afíns que non teñan completos os 

horarios dos seus membros. 

  e) Neste claustro repartirase o impreso para facer o reparto de horas dos departamentos. 

  f) Rematado o claustro, os departamentos didácticos reuniranse para repartir as horas 

lectivas. De non haber un acordo aplicarase o disposto na Orde do 28 de xuño de 2010, pola que se 

modifica parcialmente a Orde do 1 de agosto de 1997. Realizado o reparto, será asinado pola 

xefatura do departamento, quen o entregará a xefatura de estudos. 

  g) Unha vez recollida toda a información, a xefaturas de estudo, coa axuda da dirección, 

elaborará os horarios. Para iso teranse en conta os criterios de organización antes mencionados, 

criterios pedagóxicos e necesidades de centro. 

  h) Os criterios pedagóxicos serán: 

- Non se impartirá máis dunha sesión diaria dunha mesma materia, a excepción dos 

ámbitos ou módulos, nos que se poderán agrupar ata tres (3) seguidas, e nas 
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materias de catro (4) horas en bacharelato, que poderán agrupar dúas (2) 

sesións seguidas. 

- Intentarase non impartir en días consecutivos as materias de dúas e tres sesións 

semanais. 

- Intentarase que non coincidan todas a últimas ou primeiras horas as sesións semanais 

dunha mesma materia. 

- As titorías colocaranse preferentemente a últimas horas e coincidirán na mesma hora 

as dun mesmo nivel educativo da ESO. 

  i) Intentarase, na medida do posible e en función do tempo dispoñible para a elaboración 

dos horarios, buscar o maior cumprimento destes criterios. 

2.3.7. Permisos, licenzas e ausencias do profesorado 

 Referencia normativa: Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de 

permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei 

orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación e na ORDE do 24 de febreiro de 2016 pola que se 

amplía a anterior. 

2.3.7.1. Normas xerais 

  a) O profesorado, como educador que é, ten obriga de respectar os avisos do timbre, tanto 

nas entradas coma nas saídas, especialmente, nas saídas e, sobre todo, co alumnado menor de idade 

pola cuestión de responsabilidades ante posibles incidencias. Cómpre evitar a saída anticipada dun 

grupo de alumnos/as porque perturba ás demais clases e ao funcionamento xeral do Centro. 

  b) As faltas de puntualidade e as ausencias do profesorado serán comprobadas e anotadas no 

"Libro de Gardas e Faltas do profesorado", polo docente de garda. 

 c) Para facilitar o seu labor, o orientador/a, o coordinador/a de formación en centros de 

traballo (FCT), o coordinador/a do EDLG, os membros do equipo directivo e os titores/as de FPB e 

dos grupos de 2º ano dos ciclos das familias de Electricidade e Electrónica e de Comercio e 

Márketing, poderán realizar labores no exterior do Centro nas horas complementarias establecidas 

para este fin no seu horario. De tal circunstancia avisarán ao profesorado de garda (que anotará no 

apartado de observacións do libro de gardas) e a alguén do equipo directivo, de tales saídas. 

 d) Nos días que se altere o horario cotián do centro, como poden ser avaliacións, entrega de 

notas e sinaturas de actas, actividades complementarias, etc. o equipo directivo anotará as ausencias 

do profesorado, no seu caso, contabilizando un mínimo de tres (3) horas (o mínimo de permanencia 

diaria no Centro) se o docente non asiste en todo o día. 

  e) O Equipo Directivo non  aceptará a xustificación de ausencias como imprevistos e/ou 

asuntos persoais, cando considere que se producen actitudes que poderían interpretarse como 

abusos (xuntar ausencias con vacacións, con pontes, con festivos, con baixas médicas, faltar sempre 

o mesmo día da semana, non avisar do imprevisto con rapidez e circunstancias similares). 

  f) Así mesmo, as sesións de avaliacións e/ou de carácter  pedagóxico son prioritarias, polo 

que as ausencias nelas tampouco serán xustificadas. En todos este casos se non se presenta a 

correspondente xustificación documental serán enviadas á inspección como faltas non xustificadas. 

 g) A acumulación de tres (3) faltas de puntualidade a clase ou reunión, sen xustificación 

documental, será computada coma unha (1) sesión de imprevistos. 

  h) Cando un profesor/a teña previsto faltar, procurará deixar na xefatura de estudos as 

actividades para atender a todos os grupos da súa xornada laboral. 

  i) Xefatura de estudos anotará no libro de gardas as ausencias do profesorado previstas para 

cada día. 
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 j) Se a falta de asistencia ou puntualidade fose imprevisible, comunicarase o antes posible 

por teléfono á xefatura de estudos ou cargo directivo de garda, procurando indicar o traballo que 

debe realizar o alumnado. A xustificación documental da falta deberá entregarse na xefatura de 

estudos, xunto co impreso de solicitude/xustificación correctamente cuberto, no prazo máximo de 

dous (2) días logo da incorporación ao centro. 

  k)  Pasado este período de tres (3) días, de non terse entregado o devandito impreso 

correctamente cuberto a xefatura de estudos, dirección procederá a comunicar esta ausencia a 

Inspección e a Xefatura Territorial. 

  l) O profesorado que estando no centro prevea que se retrase na súa entrada a clase, deberá 

avisar ao profesorado de garda para que se faga cargo do grupo ata a súa chegada. 

  m) Os días de asuntos persoais concederanse en función das necesidades do servizo, sempre 

que se solicitasen cunha antelación mínima de dez (10) días, agás en casos excepcionais e 

debidamente xustificados. Como norma xeral non se concederán a máis de dous profesores/as no 

mesmo día. Non se concederán permisos por asuntos particulares e imprevistos, regulados nos 

artigos 15º e 33º, respectivamente, da Orde do 29 de xaneiro de 2016, sen xustificación documental, 

en días que prolonguen pontes ou vacacións. 

2.3.7.2. Ausencias previstas 

  a) Sempre hai que solicitar permiso. 

  b) Hai determinados permisos que son competencia da Xefatura territorial e deben 

solicitarse co prazo de antelación que establece a normativa, empregando o modelo oficial xunto 

cun informe da Dirección. Entre estes están os permisos sen retribución e os cursos de formación. 

  c) Outros permisos son competencia da Dirección do Centro e deben solicitarse con dez (10) 

días de antelación, usando o modelo oficial ad hoc, entendéndose que a licencia está concedida de 

non haber resposta de dirección no prazo de tres (3) días lectivos e/ou hábiles. 

  d) Posteriormente é preciso xustificar a ausencia unha vez que se fixera uso da licenza. 

  e) Cómpre xustificar a ausencia coa maior celeridade posible, co modelo interno do Centro 

correctamente cumprimentado e acompañado da documentación correspondente (os modelos están 

tanto en formato papel impreso na sala do profesorado, como no escritorio dos ordenadores 

profesorado-plantillas-permisos e licenzas), e mesmo se poden cubrir no ordenador e imprimir. 

  f) O prazo límite para a entrega de xustificantes de faltas a Xefatura de Estudos será de dous 

(2) días posteriores á reincorporación ao posto de traballo, contados a partir da reincorporación ao 

mesmo. 

  g) Dirección non admitirá xustifcacións que non sexan entregadas en tempo e cubertas en 

debida forma, polo que, de ser o caso, deberán xustificarse directamente perante Xefatura 

Territorial. 

  h) Cando un profesor  prevé que pode producirse unha ausencia de máis de un (1) día debe 

comunicalo, o antes posible e directamente á Xefatura de estudos, anotarse no libro de garda e 

deixar as tarefas que o alumnado deba realizar durante o tempo de ausencia. 

  i) Se se trata dunha ausencia de longa duración, debe comunicalo o antes posible para 

tramitar, dentro das nosas posibilidades, aínda que non sempre se poden iniciar os trámites de 

substitución con antelación, a solicitude. 
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2.3.7.3. Ausencias imprevistas 

  a) Sempre que se produza esta situación e na medida do posible debe chamarse ao IES por 

teléfono (886.110.749) para avisar de que se vai faltar ou non se chega a tempo. 

  b) Para xustificar a ausencia cubrirase o impreso de imprevistos correctamente e entregarase 

á Xefatura de estudos nun prazo máximo de dous (2) días, contados dende a reincorporación ao 

centro. Estes impresos ademais de estar en formato papel impreso na sala de profesorado, atópanse 

tamén no escritorio dos ordenadores:  profesorado-plantillas-permisos e licenzas, e tamén se poden 

encher a ordenador. 

  c) Dirección non admitirá xustifcacións que non sexan entregadas en tempo e cubertas en 

debida forma, polo que, de ser o caso, deberán xustificarse directamente perante Xefatura 

Territorial. 

2.3.7.4. Baixas por enfermidade 

  a) As ausencias por enfermidade deben xustificarse cunha baixa médica se son superiores a 

tres (3) días, e deben ir acompañadas do parte de baixa médica oficial. 

  b) Debe terse especial coidado con todos os datos, especialmente co código da enfermidade 

e coa duración prevista. 

  c) As baixas médicas deben entregarse coa periodicidade correspondente. 

  d) Tras unha baixa médica non se pode estar no instituto sen presentar a alta correspondente, 

aínda que a baixa sexa de tres (3) días. 

  e) As ausencias por enfermidade superior a tres (3) días xustificaranse na aplicación “datos 

persoais” da Consellería. 

2.3.7.5. Xustificación de ausencias 

  a) As competencias da Dirección para xustificar ausencias son limitadas, polo que ante 

calquera dúbida consultarase á Inspección. 

  b) A asistencia ao traballo no IES (clases, claustros, avaliacións, reunións, etc.) é prioritaria 

a calquera outra actividade, incluída a formación. 

  c) As citas médicas non son sempre causa de xustificación automática, xa que  en ocasións 

se poden solicitar fóra de horario lectivo. 

  d) Se excepcionalmente coincidise unha cita médica cunha avaliación ou reunión deberá 

comunicarse esta circunstancia á Xefatura coa suficiente antelación para facer os cambios oportunos 

e compaxinar todas as circunstancias posibles. 

  e) Os xustificantes das citas médicas deben indicar día e hora. 

2.4. ALUMNADO 

2.4.1. Acollida 

Vid. Plan de Convivencia 4.1.1. 

2.4.2. Delegados/as de grupo 

  Nos artigos do 107 ao 115 do título V do Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se 

aproba o regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria, regúlase a figura dos 

delegados/as de grupo e da Xunta de delegados/as. 

  a) O prazo máximo para a elección de delegados/as será dun mes dende o comezo das 

clases. As eleccións serán convocadas pola xefatura de estudos establecendo un prazo mínimo de 15 
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días. Ata que ese momento a titoría poderá nomear un alumno/a que represente o grupo e asuma as 

funcións do delegado/a. 

  b) A elección en cada grupo realizarase entre as candidaturas presentadas. Non poderá 

presentar a súa candidatura aquel alumnado que acumule tres (3) ou máis partes de incidencias ou 

que xa fora sancionado pola dirección no curso actual. No caso de non haber candidaturas 

realizarase unha votación considerando elixible a todo o alumnado grupo. De ser necesario, 

realizaranse sucesivas votacións descartando as candidaturas menos votadas ata que unha delas 

acade a maioría absoluta. O titor/a recollerá en acta os resultados da votación e trasladaralla á 

xefatura de estudos. 

  c) A elección de delegados/as e subdelegados/as deberá ser paritaria, na medida do posible, 

polo que cada cargo corresponderá a un xénero, a fin de garantir a paridade de xéneros no grupo. 

  d) A designación dos delegados/as e subdelegados/as poderá ser revogada, logo do informe 

razoado dirixido á titoría, pola maioría absoluta do alumnado do grupo que os elixiron. Neste caso, 

procederase á convocatoria de novas eleccións nun prazo de quince días e de acordo co establecido 

no apartado anterior. 

  e) O delegado/a poderá ser cesado/a pola dirección por incumprimento das súas funcións ou 

acumulación de tres (3) faltas contra as normas de convivencia no centro. Nese caso será o 

subdelegado/a quen asumirá o cargo. De ser necesario, realizarase unha nova elección. O mesmo é 

aplicable ao subdelegado/a. 

  f) O delegado/a poderá dimitir dos seus cargos mediante un escrito dirixido á dirección no 

que se expoñan as causas e razóns que orixinan a súa dimisión. A dirección, despois de consultar 

coa titoría do grupo, xefatura de estudos e xefatura do departamento de orientación, poderá admitir 

ou non a dimisión. O mesmo é aplicable ao subdelegado/a. 

  g) A dirección poderá organizar sesións informativas e formativas dirixidas aos delegados/as 

de grupo fóra do horario lectivo. O plan de convivencia establecerá esta formación e a súa 

organización. 

  h) Unha vez transcorrido o prazo de elección de delegados/as, a dirección convocará unha 

reunión dos mesmos para constituír a xunta de delegados, integrada por todos eles e polos 

representantes do alumnado no consello escolar. Nesta reunión a xunta de delegados/as elixirá entre 

os seus compoñentes a un presidente. 

  i) A xunta de delegados poderá reunirse en pleno ou, cando a natureza dos problemas o faga 

máis conveniente, en comisións que reúnan aos delegados/as dun curso ou dunha das etapas 

educativa, logo do coñecemento da dirección ou membro do equipo directivo presente neses 

momentos, e sen que isto implique alteración no normal desenvolvemento das actividades docentes. 

Para isto procurarase que estas reunións coincidan, polo menos en parte, co recreo ou outras horas 

de descanso. Cando o carácter urxente dos asuntos que se van tratar así o requira poderá reunirse 

coincidindo con actividades lectivas. Reunirase preferentemente no salón de actos do instituto, e de 

non ser posible, a xefatura de estudos asignaralle outro espazo. Asemade, proporcionaráselle os 

medios materiais necesarios para o seu correcto funcionamento. 

2.5. FAMILIAS 
  Os dereitos e deberes das nais, pais e titores legais establécense no Artigo 6 da Lei 4/2011, 

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

  No Artigo 120 do Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento 

orgánico dos institutos de educación secundaria, regúlanse as competencias das asociacións de pais 

e nais. 
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2.5.1. Atención ás familias 

  a) A atención ás familias será preferentemente de xeito telemático. Excepcionalmente, cando 

as circunstancias así o xustifiquen, os pais/nais/titores/as legais poderán solicitar unha cita 

presencial cos titores/as, xefatura de estudos ou dirección. 

  b) Os pais/nais/titores/as legais do alumnado serán atendidos na sala de atención a pais/nais 

e nos despachos de orientación, xefatura de estudos e dirección. Só poderán acceder ás aulas cando 

as circunstancias o requiran e o autorice un cargo directivo. 

  c) As visitas nas horas de titoría do profesorado serán sempre concertadas a través do seu 

fillo/a ou mediante chamada telefónica ao centro ou a aplicación Abalar, cunha antelación mínima 

dunha semana, agás casos urxentes, a fin de dar tempo ao titor/a do grupo para recabar a 

información oportuna do profesorado. No caso de non ter concertada a cita ou solicitar ser recibidos 

fóra da hora semanal de titoría, será unicamente a criterio do profesorado acceder ao solicitado. 

  d) Antes de solicitar cita con xefatura de estudos e/ou dirección, os pais/nais/titores/as legais 

deberán reunirse co titor/a de grupo do seu fillo para resolver asuntos académicos ou disciplinarios 

relacionados co seu fillo/a, agás en casos nos que a urxencia xustifique saltar este paso. Solicitarase 

con antelación cita con xefatura de estudos ou con dirección, ben mediante escrito, ben por 

chamada telefónica ao centro. 

  e) Os pais/nais/titores/as legais agardarán a ser atendidos/as na zona situada diante de 

conserxería, ata que se lles dea acceso á sala de atención a pais/nais ou aos despachos de  

orientación, xefatura de estudos ou dirección. 

2.5.2. Reunións 

  a) A ANPA terá a súa disposición o salón de actos e o local de atención ás familias para 

celebrar reunións. Neste último local habilitarase un armario con cerradura, da que se entregara a 

chave á persoa que presida a ANPA. Na medida do posible facilitarase aos membros da directiva o 

uso de ordenador, impresora, materiais de reprografía e demais material de oficina. 

  b) Para celebrar reunións débese comunicar á dirección o día e hora coa antelación 

suficiente, a fin de prever a organización necesaria. No caso de que a reunión se pretenda celebrar 

fóra do horario de apertura do instituto haberá que contar ademais coa disposición dun conserxe ou 

cargo directivo para abrir e pechar de novo o instituto. En ningún caso estas reunións poderán 

alterar o desenvolvemento das actividades lectivas do Instituto. Dende a dirección facilitarase a 

organización e convocatoria das mesmas. 

2.6. PERSOAL NON DOCENTE 

2.6.1. Composición 

Está formado por dúas (2) administrativas, tres (3) conserxes e tres (3) limpadoras. 

2.6.2. Funcións do persoal de conserxería 

  a) Abrir e pechar o IES nos horarios establecidos. 

  b) Conectar e desconectar a alarma antirroubo. 

  c) Asegurarse, antes de pechar, que todas as ventás, aulas, servizos, salón de actos, oficinas, 

despachos e portas de acceso exterior quedan pechadas. 

  d) Atender ao público na conserxería proporcionando información  sobre horarios de 

atención do persoal do centro: atención a pais/nais, titorías, horario de administración, horario de 

apertura e peche do centro, prazos de matrícula, etc. 
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  e) Atender as chamadas telefónicas e tomar os avisos. Agás casos excepcionais, non se 

interromperán as actividades lectivas con motivo destes. 

  f) Realizar os encargos relacionados co servizo dentro e fóra das dependencias do instituto, 

así como a recollida e entrega de escritos e notificacións que o equipo directivo lle encomende. 

  g) Proporcionar o material necesario para as clases, tales como papel, fotocopias, xices, 

rotuladores, borradores, etc, e avisar á secretaría cando sexa necesaria a reposición. 

  h) Levar á oficina de correos a correspondencia diaria e clasificar a que chega, separando a 

oficial, que se entregará nos despachos correspondentes, da do profesorado e departamentos 

didácticos, que se arquivará nas distintas caixas de correo ata que pasen a recollela. 

  i) Supervisar que os pais/nais/titores/as legais que pasen a recoller un alumno/a asinen no 

libro de rexistro de entradas e saídas do centro. 

  j) Custodiar e controlar as chaves das distintas dependencias do instituto. 

  k) Controlar o funcionamento diario do timbre. 

  l) Comunicar ao equipo directivo as faltas de disciplina que poidan observar, así como o uso 

incorrecto dos bens móbeis e instalacións do centro. 

  m) Colocar e retirar dos taboleiros de anuncios e das paredes a información que o equipo 

directivo lle indique. 

  n) Comunicar os desarranxos e mal estado dos bens mobles, material e instalacións do 

centro que detecten no exercicio das súas funcións. 

  ñ) Realizar as tarefas de reprografía que o persoal do centro requira para o desenvolvemento 

das súas actividades. Ordenar, clasificar e, no seu caso, grampar ou encadernar as copias. Estes 

traballos deben encargarse como mínimo cun día de antelación, para evitar os inconvenientes 

derivados de non poder atender a solicitude ó momento. 

  o) Atender outras labores puntualmente necesarias nas dependencias do instituto e 

que non necesiten persoal especializado. 

  p) Calquera outras funcións de carácter análogo que o equipo directivo poida 

encomendarlles, dentro do ámbito das súas competencias. 

  q)  Ao remate  da xornada aseguraranse do peche de fiestras e portas e baixada de 

persianas. 

2.6.3. Funcións do persoal de administración 

  a) Tramitar e xestionar os procedementos que, en relación coa actividade administrativa, 

académica e económica do IES, establece a lexislación vixente. 

  b) Utilizar as ferramentas informáticas que se poñan á súa disposición para desenvolver os 

seus labores administrativos e seguir os procedementos que para a xestión académica do instituto se 

deseñen. 

  c) Manexar o rexistro de entrada e saída da documentación relevante que ten que ver coa 

actividade do centro. Calquera documento que leve a sinatura dun membro do equipo directivo terá 

que ter rexistro de saída. 
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  d) Atender e informar ao público sobre o proceso de matriculación, validacións, sistemas de 

becas e axudas, etc., segundo as instrucións da dirección. 

  e) Confeccionar as certificacións que, como consecuencia da solicitude expresa e concreta 

presentada por unha persoa ou institución interesada e lexitimada ao efecto, deban asinar os órganos 

directivos competentes. 

  f) Cubrir e cumprimentar o Documento de Organización de Centro (D.O.C.), agás as partes 

que correspondan ao persoal docente, segundo as directrices do equipo directivo e baixo a súa 

supervisión. 

  g) Realizar as tarefas de xestión administrativa que ten que ver co proceso de admisión e 

matriculación. 

  h) Apoiar á xestión administrativa xerada polos procesos de avaliación (impresión de actas 

de avaliación, impresión de boletíns de notas das avaliacións, historial académico, etc). 

  i) Xestionar os traslados, tramitar os títulos académicos, e realizar cantos procedementos 

administrativos con efectos académicos establezan as disposicións vixentes. 

  j) Xestionar, organizar e custodiar o almacén de material de oficina e comunicar á secretaría 

as necesidades de reposición. 

  k) Xestionar a tramitación do seguro escolar. 

  l) Calquera outras funcións de carácter análogo que o equipo directivo poida 

encomendarlles, dentro do ámbito das súas competencias. 

2.6.4. Funcións do persoal de limpeza 

  a) Realizar a limpeza diaria das instalacións do IES. 

  b) Comunicar os estragos, así como o mal uso dos bens mobles e instalacións que detecten 

na prestación dos seus servizos. 

  c) Procurará a ventilación axeitada das dependencias do IES durante a limpeza. 

  d) Almacenar o material de limpeza e comunicar á secretaría as necesidades de reposición. 

  e) Calquera outras funcións de carácter análogo que o equipo directivo poida 

encomendarlles, dentro do ámbito das súas competencias. 

2.6.5. Permisos e licenzas do persoal non docente 

  a) O persoal non docente ten dereito aos permisos e licenzas  recollidos na RESOLUCIÓN 

do 24 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ditan instrucións 

sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas. 

  b)  Cando o equipo directivo non acepte a xustificación de ausencia, esta xustificarase 

perante Xefatura Territorial.   

 c) En determinadas datas, por necesidades de servizo e de centro, estes permisos poderán ser 

rexeitados polo equipo directivo. 

  d) A secretaría levará un rexistro das ausencias semanais do persoal non docente. 

  e) Se a falta de asistencia ou puntualidade fose imprevisible, comunicarase o antes posible 

por teléfono á secretaría ou cargo directivo de garda. A xustificación documental da falta deberá 

entregarse ao secretario/a, xunto co impreso de solicitude de xustificación correctamente cuberto, 

no prazo máximo de dous (2) días logo da incorporación ao centro. Pasado este prazo, de non terse 



 

43 

entregado o devandito impreso correctamente cuberto á Secretaría do centro, dirección procederá a 

comunicar esta ausencia a Xefatura Territorial. 

  f) Na concesión de permisos, a dirección velará polo funcionamento do centro, polo que 

estes estarán condicionados ás necesidades de servizo, debidamente xustificadas. 

3. ORGANIZACIÓN DO CENTRO. RECURSOS MATERIAIS. 

ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS E 

COMPLEMENTARIAS 
  Todos os membros da comunidade educativa teñen dereito ao goce do material e instalacións 

do centro, polo tanto, tamén é a súa obriga respectalo e coidalo. Cando o uso se faga fóra do horario 

lectivo deberá existir sempre autorización por parte da dirección. 

3.1. ORGANIZACIÓN XERAL DO CENTRO: HORARIOS, AULARIOS, USOS DOS 

ESPAZOS, RECURSOS MATERIAIS  DO CENTRO 

3.1.1. Locais 

  O IES Indalecio Pérez Tizón dispón dos seguintes locais, situados en catro edificios ou 

“pavillóns”: 

 a) PAVILLÓN A. No baixo: conserxería, secretaría, sala de profesorado, 3 despachos para o 

equipo directivo, sala para atención a pais, sala de usos múltiples, pequeno almacén, aseos 

profesorado e aseos alumnado. Anexo o polideportivo e vestiarios, aos que só se pode acceder polo 

exterior. No primeiro andar: 4 aulas, laboratorio física, laboratorio química, aseos alumnado, e no 

anexo: biblioteca, 2 aulas técnicas con ordenadores,  aula de música, aula de tecnoloxía e aula de 

informática; a este anexo que dá á biblioteca pódese acceder por ascensor, pero este non funciona. 

No segundo andar: 4 aulas, 2 aulas de plástica, 2 despachos para departamentos, aseos profesorado 

e aseos alumnado. Ao fondo deste pavillón, coma anexo e só con acceso por fóra, atópase a “Casa 

Bedel”: 2 aulas, 2 aseos alumnado e almacén. 

 b) PAVILLÓN B. No baixo: aula e taller de comercio, aula desdobres, laboratorio naturais e 

2 despachos titorías. No primeiro andar 4 aulas, aula de informática, 2 aseos profesorado e 2 aseos 

alumnado. 

 c) PAVILLÓN C. Ten acceso a través dun corredor dende o pavillón A ou polas escaleiras 

que dán ao patio central. Nel atópanse a aula de música, 2 aulas de tecnoloxía, 2 aulas-taller de 

ciclos e a biblioteca. 

 d) PAVILLÓN D. Comprende 6 aulas, aula informática, despacho departamento de 

orientación, aula PT, despacho titorías, 3 aseos alumnado (un deles para minusválidos), taquillas 

alumnado. 

 e) TALLERES. Hai 3 talleres para ciclos de electricidade, aos que só se pode acceder 

individualmente e polo exterior. 

 f) Patio de columnas central cuberto entre pavillóns. 

 g) Patio grande  descuberto con dúas canchas de baloncesto, nas que se dan clases de 

educación física (ademais de no polideportivo). 

 h) Aparcamento para vehículos do persoal do centro, con parte da zona cuberta, e parte sen 

cubrir. 
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3.1.2. Zonas comúns 

  a) A comunidade educativa ten o dereito e o deber de realizar as súas funcións e tarefas nun 

contexto académico limpo, ordenado, agradable e seguro. Polo que todos deben contribuír ao 

coidado e mantemento das instalacións e o material do centro. O recinto do IES Indalecio Pérez 

Tizón está reservado ao alumnado matriculado no mesmo. Non se permitirá a entrada a persoas 

alleas ao centro, a excepción de aquelas que veñan a realizar xestións relacionadas co mesmo. Nos 

restantes casos será necesario dirixirse á conserxería para solicitar o acceso. 

  b) Conforme á normativa vixente, está prohibido fumar e/ou vapear en todo o recinto 

escolar, incluídas as zonas de entrada do centro. 

  c) Tamén está prohibido o acceso ao recinto escolar de vehículos alleos aos do persoal do 

centro durante o horario de funcionamento do mesmo. 

  d) A dirección regulará o acceso ao centro dos vehículos dos provedores, non estando 

permitido en ningún caso o seu acceso en vehículo particular nas seguintes franxas horarias: de 

08:25 a 09:00, de 10:20 a 10:50, de 12:20 a 12:50 e de 14:10 a 15:00 de luns a venres polas mañás e 

de 16:10 a 16:40 e de 18:00 a 19:00 horas os luns pola tarde, por coincidir co horario de entradas e 

saídas e co dos recreos do alumnado de ESO e FPB, que é menor de idade. 

  d) Durante os recreos e demais tempos de lecer, o alumnado non poderá permanecer nas 

aulas e corredores do primeiro e segundo andar. Neste período, o alumnado permanecerá no patio 

de columnas interior, cafetería, pistas deportivas exteriores, e biblioteca. 

  e) O uso das pistas deportivas exteriores limitarase ás clases de educación física, recreos e 

luns a mediodía. O profesorado de garda poderá autorizar o uso das pistas cando non haxa clases de 

educación física e non se perturbe o desenvolvemento das demais clases. 

  f) O alumnado non poderá acceder ás dependencias reservadas para o profesorado, como 

salas de profesores, departamentos, etc. sen a debida autorización previa. En todo caso, unha vez 

autorizado para acceder á zona  da sala de profesores e despachos do equipo directivo,  o alumnado 

deberá manter unha ringleira ordenada mentres agarda a súa quenda para ser atendido. 

3.1.2.1.  Corredores e escaleiras 

  a) A circulación por corredores e escaleiras farase de forma tranquila, evitando carreiras, 

xogos, berros, etc. 

  b) Para evitar atascos e accidentes, non se permitirá que o alumnado permaneza sentado nas 

escaleiras. Ademais, circularase pola dereita, empregándose a metade do espazo en cada sentido de 

circulación. 

  c) Os corredores e escaleiras son zonas de paso, polo tanto non se poderá permanecer neles 

durante as clases, recreos e demais tempos de lecer. En consecuencia tampouco se permite sentarse 

nas escaleiras, descansos e corredores. 

 d) O alumnado, salvo excepcións establecidas pola dirección, non poderá usar as escaleiras 

que comunican o patio de columnas central coa biblioteca. Para acceder a esta última, terá que 

facelo polo corredor das aulas do primeiro andar do pavillón A. 

  e)  O alumnado só poderá usar as escaleiras do pavillón A para acceder á biblioteca en 

horario de recreo. 

3.1.2.2. Aseos 

  a) Os aseos só poderán ser usados antes de que toque o timbre para entrar na clase, nos 

recreos e á saída da clase. Non se permitirá acudir ao baño durante as horas de clase nin entre 
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cambios de clase, coa excepción de casos puntuais e xustificados. Nos recreos só se poderán utilizar 

os aseos situados na planta baixa do pavillón A, fronte á conserxería. 

  b) Os servizos do pavillón A permanecerán abertos durante toda a xornada escolar. 

  c) Os servizos dos pavillóns B, D e “Casa Bedel” só permanecerán abertos durante as horas 

de clase, polo que durante os recreos o alumnado unicamente poderá facer uso dos baños situados 

na planta baixa do pavillón A. 

  d) Ao inicio das clases, coa colaboración de dirección, xefatura de estudos, secretaría   e 

delegados de grupo,  levarase a cabo un inventario dos aseos do centro, quedando reflectido por  

escrito nunha acta a situación e valoración dos mesmos. Esta acta dará fe do estado dos mesmos ao 

inicio do curso e ao longo do mesmo. En caso de que se produza algunha incidencia derivada dun 

uso non axeitado dos mesmos acudirase a este documento para depurar responsabilidades. 

  f) En caso de que ao longo do curso se detecte algunha incidencia no uso dos aseos, estes 

poderán ser clausurados pola dirección. 

  g) Os vestiarios e servizos do ximnasio e do pavillón dos deportes permanecerán abertos ao 

inicio e remate da clase de Educación Física, a fin de facilitar que o alumnado poida cambiarse para 

a clase. Durante o tempo que o alumnado está en clase de Educación Física, permanecerán 

pechados para evitar incidencias, volvéndose a abrir  pouco antes do remate da clase para que os 

alumnos poidan facer uso dos mesmos. 

3.1.3. Aulas 

3.1.3.1. Normas comúns para todas as aulas 

  As aulas teñen chave. 

  a) Cando o profesor/a abandone unha aula e o grupo non teña clase na seguinte hora, ten que 

desaloxar a todo o alumnado e pechar a aula. 

  b) O alumnado non pode permanecer na aula nos recreos, agás se un profesor/a permanece 

con eles na aula e se fai responsable do alumnado. Excepcionalmente, dirección poderá autorizar o 

emprego da aula para estudar durante os recreos a un grupo de 2º de bacharelato ou de 2 de ciclos 

medios ou superior, sempre que se chegue a un acordo, que será debidamente asinado por todo o 

alumnado do grupo, o seu titor/a e o director/a, no que se fixen as condicións de uso da aula e o 

compromiso de cumprimento das mesmas por parte do alumnado. En caso de incumprimento do 

acordado, cesará automaticamente a autorización de uso da aula durante os recreos para o grupo 

implicado. 

 O alumnado seguirá as seguintes normas de convivencia na aula: 

  c) Será puntual para chegar a clase. 

  d) Terá o material necesario para a clase. 

  e) Agardará a que o profesor/a dea por rematada a clase antes de recoller. 

  f) Pedirá permiso para abandonar a aula, moverse ou saír dela. 

  g) Cando vaia falar respectará o turno de palabra. 

  h) Cando o profesor/a ou un compañeiro/a explique, corrixa un exercicio ou tarefa, ou dea 

instrucións para realizar unha tarefa, evitará falar ou realizar actividades molestas, prestando 

atención en todo momento. 

  i) Sempre se dirixirá aos compañeiros/as e aos profesores/as polo seu nome, sen usar 

alcumes despectivos, insultos, etc., excluíndo todo tipo de violencia verbal. 
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  j) Os problemas e conflitos entre alumnos/as arranxaranse dialogando, intentando chegar a 

acordos máis ou menos beneficiosos para as dúas partes. 

  k) Expoñeranse as queixas ante o profesor/a, o titor/a ou calquera outra autoridade do 

instituto. 

  l) Non realizará na clase actividades ou tarefas que non sexan da materia que estea a 

traballar ou que non sexan as que pediu o profesor/a, sen permiso deste. 

  m) Non deberá inxerir chicles ou calquera outro tipo de comestibles. 

  n) Deberá coidar o material da aula, velando polo seu bo estado de conservación e 

manipulándoo adecuadamente ao seu uso. 

  ñ) Sentará usando a cadeira e a mesa de maneira correcta. 

  o) Tirará os papeis e os desperdicios nas papeleiras, e procurará manter sempre limpa a aula. 

  p) Cando unha dependencia (aula, laboratorio, taller) estea anormalmente sucia ou 

desordenada, os alumnos que desenvolvan na devandita dependencia actividades lectivas 

colaborarán na súa limpeza e orde diaria tarefa que será realizada  durante os recreos. 

  q) Non se burlará das respostas incorrectas dun compañeiro/a, nin de calquera outro tipo de 

circunstancia que lle afecte. 

  r) Realizará e entregará as tarefas e traballos no prazo establecido. 

  s) Antes de tomar algo alleo, pedirá permiso ao seu dono, só o collerá coa súa autorización e 

llo devolverá en correcto estado de conservación. 

  t) Manterá un volume de voz e un vocabulario axeitado a un centro educativo e a debida 

compostura. 

  u) Agardará sentado no seu sitio a que chegue o profesor/a que imparta a materia. 

  v) En caso de que non veña o profesor que imparta a materia, deixará a porta da aula aberta, 

permanecerá sentado no seu sitio en silencio e agardará a que veña o profesor/a de aula. En todo 

caso, se transcorridos cinco (5) minutos non viñese ningún profesor/a de garda, o delegado/a de 

clase irá á sala de profesores para dar aviso e, mentres tanto, o subdelegado/a será o encargado/a de 

manter a orde na aula. 

  w) En caso de incendio ou calquera outra circunstancia pola que soen as alarmas do centro, 

ou por indicación do profesorado, o alumnado deberá abandonar a aula con rapidez e de acordo 

coas seguintes instrucións: 

• Se é o caso, deixar as súas pertenzas sen recoller. 

• Saír ordenadamente, en silencio, con prontitude e evitando crear aglomeracións. 

• Dirixirse en fila polas escaleiras ou corredores, cara a saída principal do seu 

pavillón (en cada planta existen sinalizacións das vías de evacuación). 

• Obedecer sempre as instrucións que lle poidan dar os profesores/as ou os bedeis. 

• Unha vez alcanzado o exterior , acudir aos puntos de encontro. 

  x) Se o alumnado ten algunha proposta que poida favorecer o funcionamento do seu grupo 

pode comunicalo ao seu titor/a ademais de a xefatura de estudos ou dirección. 
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3.1.3.2. Aulas de informática 

  a) Poderán ser utilizadas nas horas que non teñan ocupación fixa. 

  b) A prioridade da súa utilización virá marcada pola orde da solicitude e polo tipo de 

actividade a realizar sempre que esta teña carácter puntual (por exemplo: a necesidade de conectarse 

a internet para a realización dunha tarefa que necesite ser realizada a unha determinada hora do día). 

  c) Os usuarios/as destas aulas terán unhas follas de anotación, que a dirección do centro porá 

á súa disposición, para que anoten a asignación dos postos que ocupen os alumnos/as e deste xeito 

poder detectar o mal uso ou o uso incorrecto que se faga dos equipos informáticos, caso de se 

producir. 

  d) Os alumnos/as serán os responsables da boa utilización do material que teñen asignado, 

sendo os encargados de informar ao profesorado do posible mal funcionamento do equipo que 

estean a utilizar durante a sesión. 

  e) O profesorado será o responsable e o encargado de velar polo bo uso que debe facer o 

alumnado do material informático atendendo ás seguintes normas: 

• Prohibirá o uso de software ou hardware alleo ao proporcionado por el mesmo. 

• Revisará, ao finalizar a sesión, que non haxa estragos nos equipos. 

• Informará á dirección de calquera estrago ou mal funcionamento dos equipos 

informáticos que se produzan durante a súa sesión. 

  f) A descarga indiscriminada de arquivos satura a conexión da intranet do centro coa rede 

internet e supón un perigo de infección a causa dos virus informáticos. O equipo directivo e/ou o/a 

responsable destes medios se encargarán de manter medios de protección e salvagarda que aseguren 

un funcionamento eficaz dos equipos e programas. Polo tanto, e para axudar a que isto sexa así, 

queda terminantemente prohibido descargar arquivos de calquera tipo ou intercambialos na rede 

internet sempre que non estean autorizados polo profesorado. Tamén está prohibido cambiar a 

configuración das ferramentas informáticas (tanto hardware como software) sen permiso. 

  g) A utilización das novas tecnoloxías da información e comunicación abre un mundo para o 

entorno educativo, case sen límites. O uso da internet forma xa parte dos contidos de moitas 

materias e módulos das ensinanzas impartidas no Centro. Pero, parte dos contidos da internet non 

ten interese nin valor educativo e tentarase, dentro das posibilidades do Centro filtralo. Polo tanto 

queda prohibido ao acceso a páxinas de contido pornográfico, sexista, racista e que os seus contidos 

atenten contra os dereitos humanos e a integridade das persoas. O profesorado e as novas 

tecnoloxías, dentro do posible, velarán polo cumprimento desta prohibición. 

  h) Para calquera actividade que supoña o uso ou manipulación directa de SOFTWARE 

orixinal ou copias de seguridade será imprescindible o permiso do profesorado responsable de 

medios informáticos ou no seu defecto do secretario/a ou do director/a. 

  i) Sempre que non afecte negativamente ás actividades lectivas, complementarias ou 

extraescolares programadas, as aulas de informática poderán estar dispoñibles para actividades 

alleas ás actividades didácticas do centro sempre e cando o autorice o director/a, informando ao 

Consello Escolar e nas condicións establecidas pola lexislación vixente. 

  j) Queda prohibida a realización de gardas nestas aulas. 
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3.1.3.3. Aulas específicas (Música, Plástica, Tecnoloxía, Ximnasio) 

  a) En todas estas aulas, polas características particulares delas (contan con material moi 

específico e delicado; teñen unha distribución de postos do alumnado moi particular; xeralmente só 

o profesor/a encargado da materia que se imparte está capacitado para o uso do material) queda 

prohibido a realización de gardas. 

  b) No caso de se producir a ausencia do profesor/a encargado de impartir clase, o 

profesorado de garda buscará, de ser posible, outra aula que acolla a ese alumnado. 

3.1.3.4. Talleres e laboratorios 

  a) Os talleres e laboratorios son aulas de traballo experimental, toda actividade deste tipo 

implica un certo risco e, ademais, a aplicación do método científico esixe orde e precisión na 

realización dos traballos experimentais. Nestas aulas especiais hai aparellos complexos, sustancias 

químicas e outros materiais fráxiles e delicados que o mesmo tempo poden resultar perigosos se non 

se manexan e gardan as debidas normas. 

  b) Os alumnos/as deben reler de vez en cando, as seguintes normas de conduta, dende o 

convencemento de que o traballo experimental debe ser enriquecedor e seguro para todos. 

  c) Os desprazamentos dentro do laboratorio deben realizarse sen presas nin atropelos. 

Evitaranse os desprazamentos inxustificados, sobre todo con material de prácticas nas mans. 

  d) As prendas de abrigo ou de choiva colocaranse nas perchas e non sobre as mesas de 

laboratorio, xa que dificultan o traballo e poden deteriorarse cos produtos químicos. Pola mesma 

razón, utilizaranse só os libros necesarios. 

  e) Aconséllase o uso de vestimenta adecuada, como pode ser a bata de laboratorio. 

  f) Antes de comezar, comprobaran que teñen na mesa todo o material que deben utilizar e 

non tocaran outro material que non sexa o que corresponde a súa práctica. 

  g) O alumnado non comezará a traballar sen comprender o que ten que facer. En caso de 

dúbida, preguntará ao profesor/ a. 

  h) Non se manipularán sen autorización aparellos conectados á rede eléctrica. Se algo non 

funciona, comunicaráselle ao profesor/a. 

  i) Evitaran inhalar gases tóxicos ou simplemente descoñecidos e non tentarán saborear 

ningún produto químico. 

  j) As materias sólidas inservibles, como cables, restos orgánicos, papel de filtro, etc., e os 

reactivos insolubles en auga non deben botarse nos sumidoiros; depositaranse nos recipientes que a 

tal fin existen no taller e/ou laboratorio. 

  k) Se se verten líquidos nas pías, terase aberta a billa da auga. Non se deben botar ácidos 

concentrados, nin substancias corrosivas, que poden deteriorar os sumidoiros. En caso de dúbida, 

consultarase ao profesor/a. 

  l) En caso de feridas, queimaduras, etc., informarase inmediatamente ao profesor/a. 

  m) Ao finalizar o traballo experimental os alumnos/as encargaranse de recoller todo o 

material empregado. O taller ou laboratorio debe quedar limpo e en orde, os aparellos 

desconectados, pechadas as chaves da auga e do gas e apagados os chisqueiros. 

  m) Se se produce algún estrago por mal uso, o alumno/a responsable farase cargo de 

amañalo se fose posible, senón pagará o arranxo do mesmo ou a reposición do material. Se non 
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aparece a persoa implicada, todo o grupo se considerará responsable e se encargará do arranxo ou 

reposición. O profesor considerase responsable da conservación e coidado do material. 

  n) Para estas aulas rexen tamén as normas xerais de utilización do Centro. 

  ñ) No caso de se producir a ausencia do profesor/a encargado de impartir clase, o 

profesorado de garda buscará, de ser posible, outra aula que acolla a ese alumnado. 

3.1.4. Salón de actos 

 a) Empregarase para a apertura de curso, acto de despedida do alumnado de 2º curso de 

bacharelato e 2º curso de ciclos medios e superior, para reunións colectivas cos pais, nais e titores/as 

legais, e para calquera acto oficial do centro. 

 b) O seu uso será prioritario para a celebración de exames ou actos organizados polos 

diferentes departamentos (exposicións, teatro, etc.). 

 c) Deberase solicitar o seu uso en xefatura de estudos e/ou dirección, a fin de garantir a 

dispoñibilidade e correcta coordinación no uso do mesmo. 

3.1.5. Biblioteca 

 A biblioteca é o centro de recursos e de formación informacional do centro, polo que ocupa 

un lugar central na estrutura do mesmo. Isto implica o seguinte: 

 a) A xestión dos recursos do centro (libros, revistas, cd, etc.) estará centralizada na 

biblioteca, malia que estes poidan estar fisicamente noutros espazos. 

 b) As actividades desenvolvidas pola biblioteca teñen a consideración de actividades de 

centro, polo que todo o profesorado do centro debe colaborar co equipo de biblioteca no 

desenvolvemento das mesmas. 

 c) O equipo TIC e o EDLG deben coordinarse co equipo de biblioteca, a fin de realizar 

actividades culturais e de formación de usuarios, racionalización na adquisición de materiais, etc. 

  d) A comezos de curso dedicarase unha semana á formación de usuarios polo equipo de 

biblioteca, adaptándose os horarios do alumnado e do profesorado para a súa realización. 

3.1.5.1.  Horario 

 a) De forma xeral, a biblioteca estará aberta de luns a venres durante os dous recreos (de 

10:25 a 10:45; e de 12:25 a 12:45) e, na medida das posibilidades, na maior parte dos períodos 

lectivos. En horario lectivo das ensinanzas para persoas adultas a biblioteca estará aberta sempre e 

cando haxa dispoñibilidade de profesores/as ou pais/nais que se ofrezan voluntarios para atender a 

biblioteca. 

 b) En período de vacacións a biblioteca permanecerá pechada. 

  c) A principio de curso quedará fixado o horario de biblioteca, que se expoñerá na súa 

entrada, figurando no mesmo o profesorado encargado da atención á biblioteca. 

3.1.5.2. Atención 

 a) A comezos de curso asignarase o profesorado encargado da biblioteca, cubrindo todas as 

horas de atención ao alumnado. 

 b) As funcións dos membros do equipo de biblioteca serán: 

 Anotar o préstamo ou a devolución dos libros no programa de xestión ou no rexistro 

de préstamos. 
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 Manter a orde para que en todo momento se consiga un ambiente de traballo, 

observando ademais que se cumpran as normas establecidas neste regulamento. 

 c) A dirección designará un profesor/a responsable da dinamización de biblioteca, que 

desempeñará as funcións establecidas no Artigo 10 da Orde do 17 de xullo de 2007, pola que se 

regula a percepción do compoñente singular do complemento específico por función titorial e outras 

funcións docentes, e na instrución 69 da Orde do 1 de agosto de 1997, pola que se ditan instrucións 

para o desenvolvemento do Decreto 324/1996. 

 d) O/a  coordinador/a da biblioteca destinará todas as horas complementarias, agás a de 

atención a pais, á biblioteca. 

3.1.5.3. Normas de uso 

 a) Calquera membro da comunidade educativa pode usar a biblioteca. As persoas alleas á 

comunidade  educativa deberán solicitar autorización ao membro do equipo directivo de garda. 

 b) O alumnado non poderá permanecer na biblioteca mentres ten clase, agás que estea 

acompañado ou conte co permiso do profesor/a da materia correspondente. 

 c) O uso dos ordenadores do alumnado aterase ás seguintes normas: 

- Utilizarase unicamente para consulta e realización de traballos. 

- En cada ordenador só poderán permanecer como máximo tres alumnos/as á vez. 

- A entrada en Internet estará restrinxida á consulta de páxinas web con finalidade 

educativa. En caso de dúbida sobre a consideración dunha páxina, corresponderá ao 

profesorado responsable nese momento da biblioteca para decidir sobre o devandito 

aspecto. 

- Estará prohibida a instalación de calquera software sen a previa autorización dun 

membro do equipo directivo ou responsable da biblioteca. 

- A impresión de traballos comunicarase previamente ao profesor/a de garda desde 

momento, para que este proceda a dita impresión no ordenador do profesorado. 

- Os ordenadores quedarán apagados ao remate da sesión. 

 d) Os ordenadores da mesa do bibliotecario serán de uso exclusivo para o profesor/a de 

garda encargado da biblioteca. 

 e) Deberase gardar silencio e o debido respecto cara o resto dos usuarios. Non está permitido 

comer, beber (agás auga, coa autorización explícita do/a responsable da biblioteca, sempre que se 

manteña pechado o envase e afastado dos ordenadores), nin usar calquera dispositivo electrónico 

(teléfono móbil, reprodutores de son ou vídeo...). 

 f) Calquera transgresión das normas contidas neste apartado implicará a inmediata expulsión 

da biblioteca, ademais das posibles sancións contempladas nese regulamento. 

3.1.5.4. Préstamos 

 a) Calquera membro da comunidade educativa poderá retirar volumes en préstamo. 

 b) Tanto para os préstamos como para as devolucións será o/a profesor/a de garda na 

biblioteca  quen realice os correspondentes rexistros na aplicación informática que dite a 

Consellería  para a xestión do fondo da biblioteca e, de habelo, no libro de préstamos. 
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 c) Cando non haxa ningún membro do profesorado na biblioteca os usuarios poderán utilizar 

os recursos da mesma (libros, ordenadores...) deixándoos no carriño. Para facer iso será 

imprescindible que tramite o préstamo algún membro do profesorado. Se non hai ninguén, o usuario 

deberá intentalo noutro momento. Para devolver un fondo emprestado non é preciso que haxa un 

profesor/a de garda na biblioteca: basta deixar o préstamo na caixa disposta para devolucións. 

 d) O período de préstamo é de quince (15) días naturais. Unha vez rematado o prazo 

poderase renovar por outros quince (15) días. 

 e) De ter fondos de biblioteca en préstamo fóra de prazo para a súa devolución non se lle 

permitirá ao usuario levar outros préstamos. 

 f) Poderanse retirar como máximo cinco (5) exemplares, independentemente do seu formato 

(libro, vídeo, película, revista, etc.). 

 g) O profesorado que utilice material da biblioteca deberá anotar o préstamo como calquera 

outro usuario. 

 h) Cada usuario será responsable do material que retire en préstamo e de deteriorarse ou 

perderse deberá repoñelo ou pagalo. 

3.1.6. Ximnasio 

 a) En horas de clase o uso deste espazo será organizado polo departamento de educación 

física. 

 b) Porén este espazo poderá ser reservado para a realización doutras actividades de centro 

organizadas por dirección ou Vicedirección. 

  c) Durante os recreos e previa comunicación ao departamento de Educación Física, 

dirección poderá ceder este espazo para outras actividades. 

3.1.7. Zonas exteriores 

3.1.7.1. Pistas 

  a) O uso deste espazo será organizado polo departamento de educación física a excepción 

dos períodos de recreo nos que o alumnado poderá utilizar este espazo para o seu lecer. 

  b) Durante as horas de clase, cando falte algún profesor e as pistas permanezan desocupadas, 

só se poderá facer uso das mesmas coa autorización do equipo directivo e presenza do profesorado 

de garda que se fará responsable da totalidade do grupo. 

3.1.7.2. Acceso 

  O IES Indalecio Pérez Tizón ten de dúas (2) vías de acceso: 

 a) A principal, situada na Avda. da Concordia, dispón dun portal para peóns, coa 

correspondente beirarrúa de baixada aos distintos edificios do centro, e dun portal grande para 

vehículos a motor, coa súa rampla, que dá acceso á zona de aparcadoiro. 

 b) Esta entrada principal, que dá á Avda. da Concordia, os peóns empregarán a rampla con 

beirarrúa, tendo prohibido circular pola rampla de vehículos, polo perigo que isto implica. Cando se 

acceda ao centro en bicicleta ou en patín eléctrico, farase sempre a pé e usando a rampla de 

vehículos. 

 c) A entrada principal, que dá á Avda. da Concordia, será de uso exclusivo para o persoal do 

centro, para o alumnado usuario de transporte escolar, e para o alumnado peonil no horario de 

entradas e saídas da xornada lectiva. 
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 d) Na parte que dá ao Pavillón Polideportivo Municipal hai un portal, que estará aberto de 

08:30 a 08:45 e de 14:25 a 14:45. de luns a venres, e de 16:20 a 16:30, de 18:10 a 18:25  e de 19:00 

a 19:15 os luns pola tarde e de 16:20 a 16:30 e de 19:00 a 19:15 os martes pola tarde. No restante 

horario lectivo, permanecerá pechado, agás cando o alumnado teña que ir ao polideportivo 

municipal para recibir as clases de Educación Física, sendo sempre acompañados nese momento 

polo profesor/a desta materia, quen será responsable da apertura e peche do devandito portal. 

 e) A entrada que dá ao Pavillón Polideportivo Municipal será de uso exclusivo para persoal 

do centro e para o alumnado non usuario de transporte escolar, no horario de entradas e saídas da 

xornada lectiva. 

3.1.8. Secretaría (Administración) 

  a) Constitúe o lugar do centro onde se desenvolve, fundamentalmente, a xestión 

administrativa e toda a actividade que leva consigo. A comunidade educativa ten permanente acceso 

aos servizos que poida prestar a secretaría (expedición de certificacións, consultas, etc.) sempre que 

o permitan as circunstancias do momento concreto e o volume de traballo que nela se estea levando. 

O horario de atención ao público será de 09:00 a 14:00 horas de luns a venres. Este horario poderá 

variar en períodos non lectivos; así nos días laborais de Nadal  Semana Santa e agosto as oficinas do 

centro permanecerán abertas ao público entre as 09:30 e as 12:30 horas de luns a venres. 

  b) Así mesmo a secretaría facilitará a toda a comunidade educativa canta información 

divulgativa e de interese xeral poda chegar ao centro, para o cal se fará uso das diferentes cortizas 

de anuncios. En especial dará publicidade suficiente á normativa e demais disposicións publicadas 

oficialmente no DOG que podan ser de aplicación no centro. 

  c) A fin de facilitar o traballo dos titores/as nas tarefas administrativa, persoal de 

administración imprimirá as actas de avaliación e os boletíns de notas, que acuñará co selo do 

centro, para que os titores/as os poidan recoller para asinar e entregar aos seus titorandos/as. 

3.1.9. Cafetería 

 a) O horario da cafetería será de 09:00 a 14:00 horas polas mañás e de ser posible para 

atender as necesidades do alumnado  de Ciclos e ESA polas tardes, de luns a venres. 

 b) A comezo de curso a concesionaria deste servizo comunicará a dirección cal será o 

persoal que vai atender o servizo e facilitaralle copia dos contratos do persoal en vigor. En caso de 

substitución do persoal que atende a cafetería, tal circunstancia deberá ser comunicada coa debida 

antelación ao equipo directivo, que se reserva o dereito de admitir no centro a persoal alleo ao 

mesmo, a fin de garantir a obriga legal de custodia do alumnado menor de idade e o cumprimento 

da normativa laboral vixente. 

 c) A vixilancia da cafetería correspóndelle á empresa que teña adxudicado ese servizo, 

segundo as instrucións da Consellería de Educación. 

 d) Nun taboleiro de anuncios situado á entrada da cafetería figurará un listado de prezos. 

Este listado renovarase a principios de cada curso escolar. 

 e) A cafetería é un espazo de convivencia en común de toda a comunidade escolar e, polo 

tanto, non haberá espazos reservados a ningún colectivo. Ademais, todos os colectivos manterán un 

volume de voz, vocabulario e normas de hixiene axeitadas a un centro educativo. 

 f) Reservarase un espazo na barra para servir, debendo respectando os usuarios a quenda de 

chegada e situándose ordenadamente na cola, a fin de axilizar a dispensa de bebidas e alimentos, así 

como manter a convivencia e civismo. 



 

53 

 g) O alumnado só poderá acudir á cafetería durante o recreo. En circunstancias excepcionais 

e ben motivadas poderá facer uso dela co permiso do profesor ou profesora co que teña clase. 

 h) O alumnado de bacharelato matriculado con materias soltas poderá usar a cafetería nas 

horas lectivas nas que non teña clase. 

 i) Só se poderá xogar utilizando os xogos existentes na propia cafetería e exclusivamente 

nos períodos de lecer. 

 j) Non se permiten en ningún momento os xogos de envite. 

 k) Mentres o alumnado use a cafetería ten as mesmas obrigas de limpeza, orde e respecto 

polas instalación e mobiliario que nos demais locais do instituto. 

 l) Por ser unha dependencia dentro do centro, a cafetería rexerase en todo momento polas 

normas que rexen no resto do centro e as específicas para este espazo que a comezo de curso 

estableza o equipo directivo. 

3.1.10. Cesión de espazos 

 a) Para que unha asociación, club, institución, etc, poida utilizar as dependencias do instituto 

para realizar actividades debe presentar unha solicitude por escrito indicando: 

• Natureza da agrupación solicitante. 

• Actividade que de pretende realizar. 

• Espazos necesarios. 

• Número de participantes na actividade a realizar. 

• Período de tempo, días da semana e horario para o que se solicita. 

 b) Á vista da solicitude, o consello escolar emitirá informe sobre a pertinencia de acceder ao 

solicitado. Para isto poderá solicitar á agrupación demandante a presentación de mais 

documentación e información. 

 c) Para emitir o informe, o consello escolar analizará cando menos os seguintes puntos: 

• Natureza da agrupación demandante, concedendo prioridade a outros centros 

educativos, Administración local e asociación deportivas, xuvenís e sociais de ámbito 

local. 

• Adecuación da actividade ás instalacións e finalidade do instituto. 

• Que non sexan actividades violentas nin discriminatorias. 

• Interferencia coa actividade docente. 

• Adecuación ao horario de apertura e peche co centro. 

• Custo que pode supoñer para o centro. 

• A existencia de ánimo de lucro na realización da actividade por parte da agrupación 

demandante. 

  d) No informe do consello escolar poderanse incluír condicionantes para a cesión, por 

exemplo: 

• A obriga de limpar e ordenar cada día ao remate das actividades os locais usados, para 

que queden no mesmo estado en que os atoparon. 

• A reparación dos desarranxos que se poidan producir durante a realización da 

actividade. 
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• A reposición de material funxible consumido na actividade. 

 e) A solicitude, xunto co informe do consello escolar, trasladarase á Xefatura Territorial da 

Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria que finalmente concederá ou non o 

permiso. 

3.1.11. Organización dos tempos (horarios) 

Referencia normativa: artigo 18.2 do Decreto 8/2015. 

3.1.11.1.Horario de apertura e peche do centro 

  O IES abrirá as súas portas ás 08:00 horas e pechará ás 22:00. En horario de mediodía 

permanecerá pechado entre as 14:40 e as 16:10, intervalo de tempo no que sempre permanecerá, polo 

menos, un dos conserxes, a fin de atender diferentes circunstancias (perda do transporte escolar por 

algún alumno/a, club de lectura, mediación, cursos CFR no centro, obras,  etc). 

3.1.11.2. Horario das ensinanzas en réxime ordinario 

  O horario lectivo do IES Indalecio Pérez Tizón será o seguinte: 

 

HORA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES 

08:25-08:45 Garda TR E/S Garda TR E/S Garda TR E/S Garda TR E/S 

08:45-09:35 ESO/BAC/FPB /Ciclos ESO/BAC/FPB /Ciclos ESO/BAC/FPB /Ciclos ESO/BAC/FPB /Ciclos 

09:35-10:25 ESO/BAC/FPB /Ciclos ESO/BAC/FPB /Ciclos ESO/BAC/FPB /Ciclos ESO/BAC/FPB /Ciclos 

10:25-10:45 Recreo Recreo Recreo Recreo 

10:45-11:35 ESO/BAC/FPB /Ciclos ESO/BAC/FPB /Ciclos ESO/BAC/FPB /Ciclos ESO/BAC/FPB /Ciclos 

11:35-12:25 ESO/BAC/FPB /Ciclos ESO/BAC/FPB /Ciclos ESO/BAC/FPB /Ciclos ESO/BAC/FPB /Ciclos 

12:25-12:45 Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:45-13:35 ESO/BAC/FPB /Ciclos ESO/BAC/FPB /Ciclos ESO/BAC/FPB /Ciclos ESO/BAC/FPB /Ciclos 

13:35-14:25 ESO/BAC/FPB /Ciclos ESO/BAC/FPB /Ciclos ESO/BAC/FPB /Ciclos ESO/BAC/FPB /Ciclos 

14:25-14:45 Garda TR E/S Garda TR E/S Garda TR E/S Garda TR E/S 

14:25-16:30 Xantar Xantar Xantar Xantar 

16:20-16:30 Garda TR E/S    

16:30:17:20 ESO/BAC/FPB /Ciclos Ciclos   

17:20-18:10 ESO/BAC/FPB /Ciclos ESA/ciclos          ESA ESA 

18:10-18:25 Garda TR E/S    

18:10-19:00 ESA/ciclos ESA/ciclos ESA ESA 

19:00-19:50 ESA ESA ESA ESA 

19:50-20:05 Recreo Recreo Recreo Recreo 

20:05-20:55 ESA ESA ESA ESA 

20:55-21:45 ESA ESA   

 

 As zonas sombreadas en gris corresponden ao horario de diúrno de ciclos formativos, ESO e 

bacharelatos, aínda que o martes á tarde só teñen clase os ciclos formativos. As zonas sombreadas en 

laranxa corresponden só ao horario de nocturno de ESA. As zonas sombreadas en amarelo corresponde 

ás gardas de transporte de entrada e saída. As zonas sombreadas en verde corresponden aos períodos de 

recreo. 

  O timbre é automático, débese respectar polo profesorado e alumnado tanto nas entradas coma 

nas saídas. 

  En caso de pandemia, este horario poderá ser modificado, a fin de axeitarse ás medidas de 

autoprotección que estableza a Consellería. 
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3.1.11.3. Horario de ensinanzas para persoas adultas 

 Para as ensinanzas de adultos o horario está comprendido entre as 17:20 e as 21:45 horas. 

3.1.11.4. Organización de entradas e saídas 

  a) Toda a comunidade educativa (profesorado, alumnado e persoal non docente) deberá 

observar un cumprimento estrito dos horarios, chegando con puntualidade e non saíndo do centro 

antes de que finalice o horario lectivo. Deberá poñerse especial atención á primeira hora, nas horas 

contiguas aos recreos e á última hora, por ser os períodos máis conflitivos. 

  b) Nas entradas e saídas, os peóns non deberán empregar a rampa de acceso para vehículos, 

polo perigo que conleva así como por motivos de educación cívica e vial. Os peóns que accedan ao 

centro con bicicleta ou patinete eléctrico, poderán empregar a rampa de acceso para vehículos, pero 

deberán facelo a pé, por non estar permitida a circulación de bicicletas e/ou patíns dentro do recinto 

escolar, por motivos de seguridade vial. 

  c) Unha vez que os alumnos/as chegan no bus, deben dirixirse inmediatamente ao centro. É 

importante que todo profesorado do Centro, e especialmente aquel que realice as gardas de custodia 

e de recreo, se implique en preguntar pola identificación se ven a algunha persoa allea ou que 

realiza unha acción impropia no centro educativo. 

  d) Durante a xornada escolar non se poderá abandonar o Centro, salvo causa xustificada. 

Nese caso ao alumnado da ESO e de FP Básica deberá recollelo o pai, nai titor/a legal ou persoa 

autorizada, maior de idade, que deberá cubrir e asinar o documento que a tal efecto se atopa na 

conserxería, facendo constar o seu DNI, así como o motivo da saída. Ao inicio de curso as familias 

informarán ao Centro da existencia de circunstancias familiares especiais que haxa que ter en conta 

á hora da recollida dos seus fillos, podendo delegar funcións excepcionais nun adulto da súa 

confianza, para o que deben entregar un documento no que expoña ditas circunstancias, nome, DNI 

e relación de parentesco co adulto. Dito documento asinarase e será certificado na secretaría do 

centro. A súa validez é dun curso escolar. Excepcionalmente e só por causa de forza maior os 

pais/nais ou titores legais poderán autorizar a unha terceira persoa a recoller ao seu fillo/a do centro, 

cumprimentando previamente o impreso de autorización e aportando fotocopia do DNI da persoa 

autorizada. A dirección do centro resérvase o dereito de aceptar ou rexeitar a autorización. 

  e) O establecido no párrafo anterior rexe tamén para o alumnado de bacharelato e ciclos que 

sexa menor de idade. 

  f) O alumnado de bacharelato e ciclos maior de 18 anos poderá saír do centro, sempre baixo 

a súa propia responsabilidade, nos seguintes casos: 

• Nos recreos so poden saír durante os primeiros cinco (5) minutos ao comezo 

do recreo, non podendo entrar no centro, neste caso, ata que se abra de novo 

o portal nos últimos tres (3) minutos ao remate do recreo, por motivos 

organizativos. En caso de saír do centro, deberán observar unha estrita 

puntualidade ao reincorporarse ao centro, a fin de cumprir os horarios do 

mesmo e non interferir no correcto funcionamento do centro. 

• Cando o profesor/a que imparta clase á última hora da mañá ou da tarde non 

asista ao centro, deberán agardar quince (15) minutos na aula ata que chegue 

o profesor/a de garda para pasar lista, solicitar  permiso previamente en 

xefatura de estudos e/ou dirección para saír do centro e, en caso de que se lles 

conceda permiso, asinar no rexistro de saídas de alumnado que hai en 

conserxería. 
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  g) O alumnado de ensinanzas de adultos en horario nocturno poderá saír do centro, baixo a 

súa propia responsabilidade, unha vez que, transcorridos dez (10) minutos, o profesor/ de garda 

pasase lista, cando o profesor/a que lle imparta clase non estea presente no centro. 

  h) Por motivos organizativos, o profesorado e o persoal non docente procurará non entrar 

nin saír cos seus vehículos en horario coincidente co recreo. 

  i) O protocolo de acceso das familias e persoas alleas ao centro será o seguinte: a persoa 

allea ao centro dirixirase á conserxería, onde será atendida polo persoal subalterno do centro. Non 

se permitirá, sen previa autorización, o acceso de familias e persoal alleo ao centro á sala de 

profesores, aos departamentos, ás aulas e aos despachos dos cargos directivos. Tampouco poderán 

acceder ao centro nos seus vehículos particulares, agás previa autorización expresa de dirección. 

Por haber alumnado menor de idade, non se autorizará o acceso ao centro en horario coincidente co 

recreo, agás en circunstancias excepcionais que así o xustifiquen. 

  j) Os provedores só poderán acceder ao centro cos seus vehículos para traer a mercancía 

entre as 08:05 e as 08:30 horas ou, de martes a venres, en horario de tarde entre as 16:45 e as 18:45 

horas , agás autorización explícita de dirección. 

  k) En ningún caso, os provedores de servizos terán acceso cos seus vehículos ao centro en 

horario coincidente coa entrada e saída do alumnado nin co dos recreos. 

3.1.12. Distribución dos recursos 

  Referencia normativa: artigo18,2 do Decreto 8/2015. 

 a) O secretario/a do centro informará trimestralmente aos xefes/as dos departamentos 

didácticos, ao claustro e ao Consello Escolar dos recursos dispoñibles asignados a cada 

departamento. Para a distribución dos recursos entre os departamentos se terán en conta os 

seguintes criterios: 

 - Asignación fixa a cada departamento. Esta cantidade é igual para todos os 

departamentos. 

 - Asignación suplementaria para cada departamento segundo o número de 

alumnos/as matriculados/as. 

 b) Biblioteca e o EDLG terán ademais da cantidade asignada polo centro as achegas que lles 

correspondan procedentes da Consellería. 

3.2. XESTIÓN DOS RECURSOS E CRITERIOS PARA UNHA XESTIÓN SOSTIBLE 

DO CENTRO E DOS RESIDUOS QUE SE XEREN 

3.2.1. Compras 

  a) A secretaría encargarase de realizar todas as compras, tanto as de materiais funxibles de 

uso habitual, (limpeza, papelería, oficina, didáctico, etc), como as de material inventariable. 

  b) Como norma xeral, calquera tipo de gasto debe consultarse previamente coa secretaría, 

que autorizará ou non o mesmo. 

  c) As compras proporanse dende: 

• Xefaturas de departamentos didácticos. 

• Equipo de dinamización da lingua galega. 

• Departamento de orientación. 

• Departamento de actividades complementarias e extraescolares. 
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• Biblioteca. 

• Profesorado participante en programas educativos. 

• Profesorado participante en programas europeos. 

• Persoal de limpeza. 

• Persoal de administración. 

• Persoal de conserxaría. 

• Equipo directivo. 

  d) O secretario/a poderá autorizar ás xefaturas de departamento a realizar unha determinada 

compra coñecendo a natureza da mesma, a necesidade e o importe aproximado. 

  e) O orzamento do centro péchase en anos naturais, motivo polo que as últimas facturas 

deben ser de data anterior ao 31 de decembro. Cando, excepcionalmente, o gasto dun departamento 

didáctico supere o orzamento asignado, descóntase no seu orzamento do seguinte ano. 

  f) Co asesoramento do persoal que solicita a compra e, se fose necesario, coa consulta ao 

resto do equipo directivo, a secretaría seleccionará os provedores de produtos máis consumidos. 

  g) A dirección do centro consultará coa secretaría a contratación dos servizos e traballos de 

mantemento (ascensor, caldeiras de calefacción, fotocopiadora, extintores e sistema contra 

incendios, xardinería, desratización, alarma antirroubo, etc). 

  h) Todas as actividades extraescolares nas que o alumnado aporte a totalidade ou ben unha 

parte do importe da actividade, deberá contar coa autorización previa da dirección. E calquera dos 

casos o profesorado implicado na organización destas actividades ten que informar con total 

claridade das cantidades recollidas e a que van ser destinadas. 

  i) Os pagos realizaranse preferentemente sempre mediante transferencia bancaria ou talón 

nominativo. 

3.2.2. Control das contas 

  a) A secretaría manterá ao día a contabilidade do instituto nun programa informático que 

permita coñecer en todo momento a situación de gastos e ingresos. 

  b) A secretaría informará periodicamente ao Consello Escolar e aos Xefes dos 

Departamentos Didácticos do estado das contas; polo menos nas seguintes ocasións: principio de 

curso, finais de ano e mes de marzo (unha vez coñecida a cantidade asignada pola Consellería para 

gastos de funcionamento). 

 c) En todo momento calquera membro do consello escolar poderá solicitar á dirección o 

acceso ás facturas, recibos e demais documentos contables. A dirección, consultada a secretaría, 

establecerá o momento para a consulta. 

3.2.3. Medios audiovisuais dispoñibles 

  a) A localización dos medios audiovisuais dispoñibles pode variar ao longo do curso en 

función das actividades desenvolvidas, polo que se debe consultar co equipo directivo. 

  b) Todas as aulas teñen medios audiovisuais, pizarras dixitais  e acceso a Internet. 

 c) Se alguén observa algún tipo de deterioro, avaría ou cambio de lugar dalgún dos aparellos 

en cuestión debe avisar a alguén do Equipo Directivo. 

3.2.4. Ofimática da sala de profesores 

  a) Na sala de profesores hai a disposición do profesorado, ordenadores con conexión a 

Internet, para o seu uso en labores docentes. 
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  b) O profesorado debe ter moito coidado no  uso de dispositivos de almacenamento externo 

nos ordenadores e Internet para tratar de evitar a propagación de virus informáticos 

 c) Ademais na sala do profesorado hai unha rede wifi con conexión a Internet. 

 d) As impresoras tamén permiten imprimir dende un portátil a través da wifi. 

3.2.5. Uso da aulas de informática e do salón de actos  

  a) Para o uso  do  salón de actos, póñense carteis con dúas semanas de anticipación, no que 

se anotará quen desexe usalas. 

  b) Pódese usar o salón de actos que dispón de vídeo e televisión, conexión a Internet, 

pantalla e proxector. 

 c) Para usar algunha das aulas de Informática, farase unha planificación horaria para para 

optimizar o seu uso. 

  d) O profesorado que utilice as aulas de informática, ten que extremar a atención sobre o seu 

bo uso. Se non se atopa o grupo ou persoa responsable do deterioro, os departamentos 

correspondentes cargarán co gasto asociado. 

  e) Para exames extraordinarios está dispoñible o salón de actos. Porén, para o seu emprego, 

o profesorado deberá solicitalo con anticipación a xefatura de estudos, a fin de comprobar que estea 

libre e non se necesita para ningún outro acto relacionado coa vida académica do centro. 

  f) Ademais hai un portátil e un proxector de reserva no despacho da secretaria. 

3.2.6. Chaves e aulas específicas 

  a) As aulas teñen chave. Cada vez que un profesor/a abandone unha aula e o grupo non teña 

clase na seguinte hora, ten que botar fóra a todo o alumnado e pechar a aula. Isto implica que hai 

que fixarse ben no horario do grupo. 

  b) Algunhas das aulas do Centro poden ser cedidas ou alugadas polo Consello Escolar nas 

condicións que este determine, pero sempre fóra do horario lectivo. Porén, se tal cesión provocase 

interferencias co desenvolvemento das clases normais, cómpre comunicalo ao Equipo Directivo. 

3.2.7. Empréstito de material do centro 

  a) Cando alguén necesite algún material ou aparello do Instituto para o seu uso externo, 

solicitará permiso en Xefatura de Estudos, que decidirá en consecuencia. En caso de empréstito 

débense asinar os correspondentes recibos de entrega e devolución e asumir o beneficiario a 

responsabilidade correspondente no caso de avaría, estrago, roubo e/ou outras incidencias. 

 b) A fin de reducir a brecha dixital no alumnado, o centro, en función da súa dispoñibilidade,  

poderá emprestar material informático aos alumnos/as que o necesiten. O alumnado ao que se lle 

ceda este material se comprometerá a facer un uso axeitado e exclusivamente relacionado coas 

actividades académicas do mesmo, polo que deberá asinar un compromiso escrito no que ademais 

se recolle a obriga de devolver o material emprestado nas mesmas condicións nas que lle foi 

entregado. 

3.2.8. Fotocopias e encadernacións 

  a) Os prezos das fotocopias e encadernacións serán actualizados cada curso, previa 

aprobación do Consello Escolar, quedando como segue: 

- 0.05 fotocopias A4 e 0.06 A3 para alumnado e particulares 

- 0.04 fotocopias A4 para departamentos. 

- 0.10 fotocopias en color 
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  b) As fotocopias de xestión de titorías serán a conta de secretaría. Para persoas externas ao 

centro só se fan con permiso da dirección e a un prezo superior. As fotocopias encargaranse ao 

conserxe correspondente, nun horario que vai de 09:00 a 14:00 e de 16:30 a 20:00 horas. 

  c) Para exames convén reservalas coa máxima anticipación posible. 

  d) Non se pode entrar, no recinto de Conserxería onde está a fotocopiadora, nin en 

secretaría,  para non interferir no traballo das administrativas e/ou dos conserxes,  salvo necesidade, 

  e) As fotocopias de cadernos para o alumnado, realizaranse sempre e cando haxa 

dispoñibilidade para esta tarefa. 

3.2.9. Calefacción e alumeado 

   A Administración só permite o uso de calefaccións de combustibles fósiles no período 

comprendido entre o 1 de novembro e o 30 de abril, a fin de  fomentar o aforro enerxético e evitar 

contaminación atmosférica. 

3.2.10. Aparcadoiro 

  a) Para evitar posibles accidentes en horario diúrno, prohíbese a entrada ao recinto escolar 

de vehículos do alumnado, coa excepción de motos, bicicletas e/ou patíns eléctricos. As motos só 

poden entrar, a baixa velocidade, ata o seu aparcadoiro. 

  b) En horario de adultos poden seguir aparcando dentro do recinto, agás na zona reservada 

exclusivamente ao persoal do centro (a zona cuberta). 

  c) De se chegaren a detectar conducións inadecuadas, o equipo directivo pode prohibir a 

entrada ao centro de vehículos particulares dos responsables de tal conduta. 

  d) As prazas de aparcamento son escasas, polo que cómpre aparcar correctamente. 

  e) O equipo directivo poderá prohibir a entrada no recinto do centro con vehículo a quen non 

aparque correctamente de xeito reiterado. 

  g) No recinto escolar non poden entrar nin aparcar vehículos de persoas alleas a esta 

comunidade educativa, agás autorización explícita de dirección. 

 h) Por razóns de seguridade viaria, ao ser un centro educativo, a velocidade dos vehículos no 

interior do recinto escolar, está limitada a dez (10) Km/h. 

3.2.11. Limpeza nas aulas 

  a) Os usuarios das aulas axudarán a manter en boas condicións de uso e limpeza as mesmas,  

non incrementando innecesariamente o abundante traballo do persoal de limpeza, 

  b) Os/as usuarios/as das aulas que infrinxan estas recomendacións, recollerán e/ou limparán 

aquilo que ensucien, en caso contrario, comunicarase tal situación ante o equipo directivo. 

  c) Para facilitar o traballo das limpadoras, na derradeira hora da xornada lectiva, debese 

pedir ó alumnado que deixe as cadeiras enriba das mesas, sempre que sexa posible. 

3.2.12. Estragos, avarías e roubos 

  a) De se detectaren avarías ou estragos avisarase en Conserxería e/ou ao Equipo Directivo 

para  podelo solucionar. 

  b) Para evitar roubos e estragos, os titores/as deben realizar en conxunto co seu alumnado un 

inventario xeral do estado das súas aulas a comezo e final de curso. 

  c) En caso de haber estragos por causas non naturais ou do seu uso normal, cada grupo 

aboará a escote o custo da reparación correspondente, agás que aparezan os responsables. 

  d) Nas dependencias comúns o gasto será asumido a escote entre os grupos que usen tales 

dependencias, salvo que apareza o/a(s) responsable(s) do estrago. 
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3.2.13. Portas automáticas e telefoniño 
  O IES Indalecio Pérez Tizón está dotado dun portalón automático na entrada. As súas 

normas de funcionamento son: 

 

  a) A porta de peóns abrirase automaticamente ás 08:15 e pecharase manualmente as 08:50. 

  b) A porta de acceso a vehículos estará aberta de 08:30 a 08:50. 

  c) Ambas as dúas portas quedarán pechadas durante todo o resto do horario escolar de mañá, 

é dicir entre as 08:50 e as 14,25 horas. Un conserxe abrirá a porta de peóns soamente nas seguintes 

franxas horarias: 

- De 10,25 a 10,30 e de 10,40 a 10,45. 

- De 12,25 a 12,30 e de 12,40 a 12,45. 

- Os luns e martes de 16:15 a 16:35. 

Nestas franxas horarias, que coinciden cos primeiros e os últimos cinco minutos de cada recreo, 

unicamente poderá abandonar o recinto e volver a entrar o alumnado maior de idade. Fóra dese 

horario as portas permanecerán pechadas e non se poderá entrar nin saír do centro, por motivos 

organizativos e pola obriga legal de garantir a custodia do alumnado menor de idade. É 

responsabilidade do persoal de conserxería garantir o estrito cumprimento desta norma. No caso que 

persoal do centro abra a porta ou o portal de vehículos, deberá  responsabilizarse de que non saia 

ningún alumno/a, e agardar ata asegurarse do seu peche. 

  c) Os profesores que queiran entrar a outras horas no Centro disporán dun mando a distancia 

na conserxería, previo depósito de trinta e cinco (35) euros, que se devolverá ó final do curso. No 

caso de que non se queira o mando a distancia, terán que chamar polo telefoniño que hai ao lado do 

portal de peóns para poder entrar. 

  d) Cando o persoal do centro faga uso do portal de entrada co seu propio vehículo deberá 

velar polo seu peche e que os peóns non fagan uso da rampla destinada aos vehículos. En caso de 

incumprimento destas medidas poderase retirar ao responsable o dereito a acceder co seu propio 

vehículo ao centro educativo. 

  O centro tamén conta cun portalón automático na entrada posterior que dá directamente ao 

Pavillón Polideportivo Municipal. As súas normas de funcionamento son: 

  e) A porta abrirase automaticamente ás 08:15 e pecharase manualmente as 08:50. 

  f) A porta será aberta e pechada polo profesorado de Educación Física cando leve ao seu 

alumnado ao pavillón polideportivo municipal, sendo este profesorado o responsable de abrir e 

pechar este portal. O profesor/a de Educación Física deberá levar e traer xunto a todo o alumnado 

do grupo, a fin de evitar distorsións e molestias ao resto da comunidade educativa durante os 

cambios de clase. 

  g) Esta porta abrirase ás 14:25 e pecharase ás  14:35. 

  h) Durante os recreos esta porta permanecerá sempre pechada, a fin de garantir que se 

cumpre a obriga legal de custodia do alumnado menor de idade, recaendo no persoal de conserxería 

a obriga de manter pechada esta porta. 

  i) Esta porta permanecerá pechada pola tarde, agás o luns e martes pola tarde ao inicio e 

final do horario lectivo. 
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  j) En caso de necesidade de evacuación urxente do centro, todas as portas do mesmo 

permanecerán abertas. 

3.2.14. Taquillas 

 a) Antes do 30 de setembro os titores/as pasarán á Secretaria, a listaxe do alumnado 

interesado. 

 b) O alumnado interesado deberá depositar unha fianza de vinte (20) euros que serán 

devoltos ao finalizar o curso sempre que se entregue en perfectas condicións de uso e que se 

devolva a súa chave. 

  c) Ao finalizar o mes de setembro, a Secretaria asignará ao alumnado anotado, unha taquilla 

tendo prioridade os cursos do 1º ciclo de ESO sobre os demais. 

 d) En caso de que houbese que facer un duplicado por extravío da chave, este se descontará 

dos cartos da fianza. 

  e) Nos casos en que se considere oportuno, calquera membro do equipo directivo queda 

autorizado para abrir as taquillas do centro. 

  f) Non está permitido pegarlle adhesivos ou “personalizalas” de ningún xeito, para manter o 

anonimato da mesma, por seguridade. 

3.2.15. Cámaras 

  Hai cámaras de vixilancia en varios puntos dos edificios e do recinto escolar, como medida 

preventiva de estragos, baleirado de extintores, roubos, etc, e as  gravacións das mesmas poderán 

ser usadas coma proba nos procedementos correctores incoados ao alumnado e ser entregadas ás 

autoridades xudiciais, de ser requirido o centro. 

3.2.16. Criterios para unha xestión sostible dos recursos do centro e dos residuos que se xeren 

  Os residuos e a súa xestión é unha das grandes preocupacións da sociedade na que vivimos, 

e a súa importancia fai necesario aplicar co máximo rigor o principio de prevención nas políticas de 

xestión de residuos. 

  Tendo en conta isto, os diferentes membros da comunidade educativa adoptarán as seguintes 

medidas: 

a) A maioría de residuos que se xeran no centro son restos de papel e cartón, para o 

que hai instaladas papeleiras de reciclaxe en distintas zonas do centro. 

b) Na contorna do centro disponse de colectores para envases, vidro, etc., cuxo uso se 

divulgará e fomentará. 

c) Empregarase tóner e cartuchos de tinta reciclados. 

 d) As lámpadas substituiranse progresivamente por outras de baixo consumo. 

e) Nas actividades deportivas, manualidades, artísticas, etc., fomentarase o uso da 

reciclaxe. 

f) Ao final das clases, e durante o recreo, prestarase atención ao apagado das luces e 

equipos informáticos. 

g) Incentivarase unha forma de traballo que reduza a produción de residuos e 

fomentarase a reciclaxe e a reutilización. 
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h) Promoverase activamente o consumo e a produción sostible, especialmente con 

produtos con etiqueta ecolóxica, orgánicos e de comercio ético e xusto. 

3.3 ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS E COMPLEMENTARIAS 

3.3.1. Organización e desenvolvemento 

  a) A organización e desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares 

estará coordinada polo vicedirector/a como xefe/a do Departamento de Actividades 

Complementarias e Extraescolares. 

  b) Todas as actividades complementarias e extraescolares que se leven a cabo no centro, 

deberán estar incluídas na Programación Xeral Anual. Aínda así, a programación e realización de 

ditas actividades terá un carácter aberto e flexible, polo tanto aquelas que non se contemplaron 

inicialmente na PXA, poderán realizarse sempre que sexan aprobadas polo Consello Escolar. 

  c) Durante o mes de setembro os departamentos farán chegar á vicedirección a proposta de 

actividades complementarias e extraescolares co fin de incluídas na PXA, segundo o modelo 

establecido a tal efecto. 

  d) Dende a vicedirección arbitrarase a fórmula axeitada para obter a autorización dos pais e 

nais ou titores para a realización das diferentes actividades que estean incluídas na PXA. O 

alumnado maior de idade está facultado para asinar as súas autorizacións e recomendarase a 

información aos pais ou titores. Tratarase de repartir as actividades dun grupo equitativamente ao 

longo do curso. 

  e) A actividade lectiva anterior e posterior á actividade complementaria ou extraescolar 

desenvolverase con total normalidade. Sempre que a actividade finalice antes de que o faga a 

xornada lectiva, o alumnado regresará ao centro onde permanecerá ata a hora de saída. 

  f) As actividades non concretadas na PXA, presentaranse, durante o curso en vicedirección e 

serán aprobadas, se procede, polo equipo directivo. 

  g) Para aquelas actividades que impliquen a saída do centro, a ratio establecida é de un 

profesor/a cada 20 alumnos/as, e sempre haberá un mínimo de dous profesores/as aínda que a ratio 

sea inferior. Os alumnos/as poderán ir acompañados por persoal non docente ou pais/nais se o 

Consello Escolar o autoriza, e só en situacións excepcionais, sempre que se cumpra a ratio 

obrigatoria. 

  h) O profesorado participante na actividade deberá ser de entre os que imparten clase no 

grupo ou grupos implicados en primeiro lugar e, se isto non é posible, preferentemente do 

profesorado que lles dese clase outros anos. 

  i) Con carácter xeral o alumnado de 2º de Bacharelato non participará en actividades 

extraescolares e complementarias a partir do 1 de abril. 

  j) Non se permitirá, en ningún caso, a participación nas actividades a alumnos/as que non 

tivesen sido autorizados en prazo e forma polos seus pais/nais/titores/as legais. 

  k) Se un alumno/a que foi sancionado ao longo do curso por reiteración de faltas gravemente 

prexudiciais para a convivencia, ou sancionado tras un procedemento corrector Xefatura de estudos 

e Dirección decidirán se dito alumno/a participa na actividade complementaria. 

  l) A vicedirección dará a coñecer o nome dos alumnos sancionados aos organizadores das 

actividades nas que se dea o caso. 
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  m) Os gastos de transporte de actividades complementarias e extraescolares dun día de 

duración serán parcialmente financiados polo centro: 

- O alumnado participante abonará un mínimo de 1 euro para costear o gasto de transporte. 

- O departamento de extraescolares financiará o 50% do restante (é dicir, a cantidade que 

queda tras descontar a aportación económica do alumnado ao total do montante da factura 

de transporte). 

- O resto será abonado polo departamento/s organizador/es da actividade. 

-Non haberá financiación por parte do instituto nos gastos de transporte de viaxes con 

pernocta. 

3.3.2.  Definición e requisitos 

  a) Terán 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 e 

nas que a participación é voluntaria. 

  b) Serán coherentes co Proxecto Educativo do Centro, e estarán encamiñadas a procurar a 

formación integral do alumnado en aspectos referidos á ampliación do seu horizonte cultural, a 

inserción na sociedade e o uso do tempo libre. 

  c) Terán carácter de complementarias aquelas actividades formativas 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. 

  d) En relación ás actividades complementarias e extraescolares, o carácter dunhas ou outras 

vén dado polo horario no que se realicen e non polo tipo de actividade en si. Tanto unhas como 

outras son organizadas polo centro, propostas polo Claustro e aprobadas polo Consello Escolar e 

remítense á inspección educativa na PXA, sen prexuízo de que se poidan organizar actividades ao 

longo do curso que deben ser aprobadas polo Consello Escolar e que non están recollidas na PXA. 

  e) Tanto as complementarias como as extraescolares que se fagan fóra do centro educativo 

(entendendo por fóra todas aquelas que supoñan saír do recinto escolar, tanto se requiren transporte 

escolar ou non) necesitan de autorización paterna ou materna ou dos titores/ legais, o cal implica 

que: 

- Teñen carácter voluntario. 

- O alumnado que non participa na actividade debe ter a atención educativa precisa 

subministrándolle actividades nas materias que haxa ese dia. 

- Non se pode adiantar materia. 

- A opcionalidade da actividade fai que non poida ser, baixo ningún concepto, avaliable. 

  f) Ningún alumno/a pode ser privado de participar nas actividades extraescolares e 

complementarias. Porén, este dereito pode quedar anulado, se o/a alumno/a foi sancionado ao longo 

do curso por reiteración de faltas gravemente prexudiciais para a convivencia, ou tras un 

procedemento corrector. Xefatura de estudos e Dirección decidirán se dito alumno/a participa na 

actividade complementaria. 
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  g) Planifícanas os departamentos didácticos, e inclúense nas programacións didácticas dos 

diferentes departamentos e na PXA do centro. 

  h) A promoción, organización e participación nas actividades corresponde ao profesorado e 

será obrigatoria, salvo causa de forza maior, a participación nelas dalgún membro do/s 

departamento/s organizador/es, unha vez tiñan sido aprobadas polo Consello Escolar e incorporadas 

á PXA. 

  i) O profesor/a ou departamento/s que organice unha actividade poderá solicitar a 

colaboración doutros acompañantes entre o profesorado. 

  j) Todos eles serán corresponsables no desenvolvemento da actividade e contarán coa 

correspondente cobertura por parte da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria. 

  k) A súa participación será obrigatoria para o profesorado que as programou unha vez sexan 

aprobadas polo Consello Escolar, e terán carácter voluntario para o resto do profesorado. 

  l) Nas actividades extraescolares, aínda cando teñan lugar fóra do recinto escolar, rexen as 

mesmas normas que dentro do centro. 

3.3.3. Medidas de seguridade a aplicar polo profesorado e acompañantes 

  a) Cando o alumnado menor de idade asiste ao centro educativo ou participa nalgunha 

actividade fóra do mesmo, prodúcese unha delegación da responsabilidade dos pais/nais/titores/as 

legais cara ao profesorado e ao persoal non docente que se faga cargo deles. 

  b) No caso de viaxe escolar, o alumnado achegará unha fotocopia da cartilla da Seguridade 

Social ou de outras entidades Médico Sanitarias á autorización paterna ou materna. 

  c) Para aquelas saídas que se realicen fóra de territorio español, as familias achegarán 

autorización de consentimento ante a Garda Civil e cartilla de cobertura sanitaria europea. 

  d) O profesorado responsable da actividade deberá ter constancia por escrito dos datos 

médicos do alumnado que precise dunha atención especial e deberá levar á actividade unha 

fotocopia do informe médico actualizado. No caso de que os datos non se atopen no expediente do 

alumnado na secretaría, o profesor/a solicitarao á familia a través do titor/a. 

  e) Se durante a actividade sucedesen accidentes ou incidentes, os pais/nais/titores/as legais 

deberán ser informados segundo o Procedemento de Responsabilidade Patrimonial, LEI 30/1992. 

  f) Nas actividades non se admitirá ningunha persoa allea á Comunidade Educativa do centro, 

salvo autorización explícita do Consello Escolar. De ser autorizadas, as persoas alleas á 

Comunidade Educativa do centro estarán sometidas ás mesmas normas que o alumnado 

participante. 

3.3.4. Xestión do transporte e visitas 

  a) Todas as actividades organizadas polos departamentos didácticos, titores/as de grupo e ou 

profesores/as, e que non teñan sido programadas pola Comisión de Actividades Extraescolares e 

Complementarias, terán un profesor/a responsable que se encargará de xestionar as visitas e poñer 

en coñecemento a vicedirección das necesidades de transporte para poder solicitalo se fose 

necesario. 

  b) Vicedirección encargarase de xestionar todas as actividades programadas pola Comisión 

de Actividades Extraescolares. 
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  c) Os gastos de transporte de actividades complementarias e extraescolares dun día de 

duración serán parcialmente financiados polo centro, co seguinte criterio: 

- O alumnado participante abonará un mínimo de un (1)  euro para costear o gasto de 

transporte. 

- O departamento de extraescolares financiará o 50% do restante (é dicir, a cantidade que 

queda tras descontar a aportación económica do alumnado ao total do montante da factura 

de transporte). 

- O resto será abonado polo departamento/s organizador/es da actividade. 

3.3.5. Actividades de aula para o alumnado non asistente 

  a) O profesorado que participa ou organiza nunha actividade complementaria ou 

extraescolar deixará traballo para o alumnado que non asista á mesma, por vontade propia ou por 

sanción, e para os grupos aos que ese día tería que impartirlles clase. 

  b) Estas actividades deixaranse, coas copias necesarias, na sala de profesores na bandexa 

habilitada para elas xunto ao libro de gardas. 

  c) No caso de que o profesor as entregue ao alumnado previamente, deberá deixar unha 

copia das mesmas no lugar citado para que o profesorado de garda poida facilitala a algún alumno 

que a precise. 

  d) Os alumnos sancionados xunto cos que non asistan á actividade deberán permanecer na 

súa aula atendidos polo profesorado correspondente, ou na súa ausencia polo profesorado de garda, 

co que realizarán as actividades que teña deixado o profesor/a ausente. 

  e) Os alumnos que non vaian á saída poderán ser agrupados e atendidos polo mesmo 

profesor/a de garda. 

3.3.6. Información ao profesorado que imparte clases aos grupos que realizan a actividade 

  a) Na cortiza de vicedirección da sala de profesores publicarase a información sobre as 

actividades que se realicen no centro ou fóra do mesmo indicando: data, hora de saída e regreso ao 

centro, grupos de alumnos/as implicados, relación do alumnado que asiste e profesorado 

acompañante. 

  b) O profesorado participante deixará en vicedirección e xunto ao libro de gardas unha 

listaxe do alumnado que non asiste á actividade, así como tarefas para o alumnado ao que debía 

impartir clase.  Esta información será publicada por vicedirección. 

3.3.7. Consideracións a ter en conta durante a actividade 

  a) O profesorado participante levará un teléfono móbil de contacto. 

  b) Todo accidente ou incidente importante (retrasos na hora de chegada, cambio de 

itinerario, etc) será comunicado telefonicamente a un cargo directivo. 

  c) En caso de accidente que supoña dúbidas sobre a necesidade de asistencia médica, 

chamarase inmediatamente ao 112 primeiro, e a continuación ao centro e á familia. 

  d) Non se pode facilitar medicamento algún ao alumnado sen prescrición médica. 

  e) Se durante a actividade sucederan accidentes ou incidentes, os pais/nais/titores/as legais 

deberán estar informados sobre o procedemento de Responsabilidade Patrimonial. 

  f) O profesorado que tería clase cun grupo afectado pasa a estar de garda. 
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  g) Nas actividades con pernocta, o alumnado que amose durante a realización da mesma un 

comportamento que prexudique gravemente a convivencia regresará a súa casa antes da data 

prevista, debendo as familias costear o billete de volta e/ou calquera gasto que se poida xerar. 

3.3.8. Información ás familias 

  Nas actividades que impliquen durmir fóra do fogar familiar realizarase unha reunión coas 

familias na que serán informadas de: 

a) Programa da viaxe, características e actividades que se van a realizar. 

b) Datas de realización. 

c) Presuposto da viaxe. 

d) Documentación necesaria. 

e) Normas que regulan a actividade. 

f) Recomendacións antes de comezar a viaxe. As familias que non asistan á reunión 

recibirán a información a través dos seus fillos/as, ou ben mediante unha circular 

informativa que deberán devolver asinada en tempo e forma 

g) A participación na actividade implica a aceptación das normas que a regulen, respectar os 

horarios da actividade, participar nas actividades previstas e ter unha conduta responsable, 

seguindo as instrucións do profesorado. 

3.3.9. Viaxes formativas e de fin de etapa 

  a) As viaxes didácticas terán un carácter claramente educativo e formativo. O destino poderá 

ser tanto estatal como estranxeiro. 

  b) Poderá participar todo o alumnado que finalice os seus estudos no instituto, entendendo 

por tal o remate dunha etapa. 

  c) Dende un primeiro momento, para a organización da viaxe será imprescindible a 

existencia dun número suficiente de profesorado disposto a responsabilizarse de toda a planificación 

e a acompañar ao alumnado na viaxe. Sen este profesorado non será posible iniciar ningún tipo de 

actividade relacionada coa viaxe. 

  d) O alumnado que desexe inscribirse para participar na viaxe, aboará unha cota inicial 

mínima que o profesor/a encargado/a da planificación da viaxe especificará ao alumnado interesado. 

Asemade, poderanse establecer cotas mensuais obrigatorias para facilitar o pago total de viaxe. 

  e) Para o financiamento de viaxes mediante a elaboración de rifas ou similares empregando 

o nome do centro, estas deberan cumprir cos seguintes requisitos, ademais dos habituais: que conste 

a actividade a financiar (lugar de destino) e departamento/s, equipo/s docentes, etc que organizan a 

saída. 

  g) Para incentivar a participación nas actividades e non premiar pasividades, o alumnado 

que non vaia deberá  realizar tarefas relacionadas coa visita, propostas polo profesorado que a 

organiza. Ademais nas clases que teñan o día da visita, ten que facer actividades de repaso da 

materia correspondente. 

  h)  Para a organización da viaxe formarase unha comisión constituída por catro (4) 

membros: secretaría do centro, vicedirección, o/a profesor/a organizador/a e un membro do consello 

escolar. 

  i) Levarase contabilidade individualizada para cada participante. 
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  j) Os pais/nais/titores/as legais do alumnado, poderán coñecer o montante total, recadado e 

aportado, da conta do seu fillo/a, a través dos seus representantes no Consello Escolar. 

  k) Co fin de axudar a recadar fondos, o alumnado participante poderá organizar actividades, 

sempre que: 

· Non incidan negativamente nas outras actividades lectivas do centro. 

· Conten coa aprobación do profesorado organizador, da dirección e do consello escolar. 

· Poida participar todo o alumnado inscrito na viaxe. 

  l) O recadado en cada actividade colectiva repartirase en partes iguais entre o alumnado 

participante na mesma. Cando se trate de actividades máis individuais, como a venda de produtos, 

cada alumno e alumna sumará na súa contabilidade persoal o recadado exclusivamente por el. 

  m) No caso de que un alumno ou alumna, unha vez inscrito, non poida ou non queira 

participar na viaxe, non poderá recuperar o diñeiro recadado como froito das actividades nin a cota 

inicial. Tan só poderá recuperar as cotas mensuais se nese momento non está feito ningún pago en 

concepto de reserva, billetes para desprazamento, etc., e sempre que esa baixa non encareza a viaxe 

dos restantes. En calquera caso o diñeiro non se devolverá ata que se finalice a xestión da viaxe. 

  n) Por circunstancias de forza maior, xustificadas perante a dirección, poderase dar de baixa 

a un alumno/a, recuperando as cotas aportadas persoalmente. 

  ñ) Cando por razóns disciplinarias, un alumno sexa excluído dunha actividade, percibirá a 

devolución dos cartos aportados persoalmente sempre que non se fixesen pagos ou reservas e 

sempre que non se encareza o prezo da viaxe para o resto do alumnado. En calquera de ambos os 

dous casos, os cartos recadados ata a data polo alumno/a serán repartidos a partes iguais entre os 

compañeiros/as participantes na viaxe. 

  p) O centro non aportará ningunha dotación económica para sufragar, nin total nin 

parcialmente, gastos relacionados co transporte nas viaxes de máis dunha xornada lectiva. 

  q) O profesorado que organice unha actividade complementaria ou extraescolar debe asistir 

a ela, recoller as autorizacións, elaborar as listas de asistentes e avisar cun tempo de antelación 

mínimo de quince (15) días á vicedirección sobre o número de autobuses necesarios. 

  r) Respecto  ás  consideradas  viaxes  de  estudos  (actividades  complementarias  con  máis  

dunha xornada  lectiva),  para  poder  ser  incluídas  na  PXA  deberán  cumprir  os  seguintes  

requisitos xerais: 

- Non deberán afectar a máis de dous niveis de estudo (por ex. alumnado de 1º e 2º da 

ESO). 

- Deberán ser programadas cunha temporalización que afecten minimamente as 

actividades lectivas e as que sexan despois do 1 de maio, consensuadas as datas co 

equipo directivo. 

- Deberán ser ofertadas a todo o alumnado de dito nivel ou niveis. 

- Terán prioridade as viaxes organizadas multidisciplinariamente. 

3.3.10. Cumprimento das normas nas actividades complementarias e extraescolares 

  a) O principio xeral destas normas é que durante o desenvolvemento de calquera actividade 

extraescolar ou complementaria (cando sexa fóra do instituto, dende que se sae del ata que se 

regresa) o alumnado está sometido ao mesmo réxime disciplinario que se estivese nunha clase. 
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  b) Considerarase un agravante ás condutas contrarias ás normas de convivencia cando estas 

se produzan en actividades realizadas fóra do centro, por canto pode supor de comportamento 

insolidario co resto dos seus compañeiros/as, de falta de colaboración e de incidencia negativa para 

a imaxe do instituto. 

  c) O alumnado deberá en todo momento respectar e acatar as ordes do profesorado que estea 

dirixindo a actividade. Calquera desobediencia ou falta de respecto terá exactamente a mesma 

consideración que se se producise no instituto. 

  d) Nas visitas aos puntos de interese programados nas actividades o alumnado terá que 

asumir un comportamento adecuado, mostrar respecto, educación, correcta actitude e cumprir os 

protocolos que en cada caso se establezan. 

  e) Ningún alumno/a se poderá separar do grupo, tanto nas visitas a locais cerrados como nos 

percorridos e traslados que se fagan, agás en casos puntuais con autorización expresa do 

profesorado acompañante. 

  f) Está totalmente prohibido portar e/ou consumir alcohol. En esta prohibición inclúese 

introducir calquera tipo de bebida alcohólica no autobús, habitacións, equipaxes, etc. 

  g) Nos hoteis e demais establecementos o alumnado deberá respectar escrupulosamente as 

normas do mesmo: non molestar despois da hora sinalada, usar de forma correcta as instalacións e 

mobiliario, etc., así como calquera outra norma que estableza o profesorado acompañante. 

  h) No caso de que se ocasionen danos, os gastos que se deriven dos mesmos correrán a cargo 

dos responsables, e se non é posible aclarar con certeza as responsabilidades, repartiranse a partes 

iguais entre os participantes. 

  i) Cada alumno/a será responsable da medicación, documentación, diñeiro e demais 

obxectos de valor que porte. En caso de perda ou subtracción, nin o profesorado acompañante nin o 

instituto se farán cargo dos prexuízos causados. 

  j) En caso de que un alumno/a teña prescrito un tratamento médico, o pai/nai/titor/a legal 

deberá comunicalo ao profesorado acompañante e cubrir o documento elaborado ao efecto, debendo  

entregalo no centro cunha antelación non inferior a 48 horas antes da saída. 

  k) Se algún alumno/a se vise obrigado a abandonar unha actividade por non ter a 

documentación requirida en regra, o instituto non se fará cargo dos custos e prexuízos que poda 

orixinar dito abandono e, se fose necesario, o retorno a Tui. 

  l) O profesorado acompañante, ante posibles sospeitas, poderá revisar equipaxe e 

habitacións do alumnado, e retirar calquera tipo de obxecto perigoso, prohibido ou inadecuado, así 

como calquera substancia non permitida. 

  m) Unha vez finalizada a actividade, no IES verase a pertinencia de aplicar sancións ou 

incoar procedemento corrector ao alumnado que infrinxise algunha destas e/ou demais normas de 

convivencia establecidas na Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa. 

  n) En todo caso, ante a vulneración grave dunha norma, o profesorado acompañante sempre 

poderá decidir, en función desa gravidade, a inmediata expulsión do alumno/a da actividade e 

incluso o seu retorno a Tui da forma máis rápida posible, repercutindo nos pais/nais/titores/as legais 

o custo económico desa viaxe. 
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  ñ) Para participar en calquera viaxe organizada polo instituto será necesario que o alumnado 

participante e os seus representantes legais, no caso de minoría de idade, coñezan e acepten estas 

normas. Para verificar este punto entregaránselles por escrito e asinarán  a súa aceptación e 

coñecemento. 

 o) Os pais/nais/ titores/as legais do alumnado menor de idade e o propio alumnado maior de 

idade deberán explicitar no impreso de autorización da actividade  a súa asunción da 

responsabilidade civil á que dea lugar a actuación do alumnado que non cumpra as normas do 

centro e as instrucións que lle dea  ao alumnado durante a actividade. 

4. ORGANIZACIÓN DA ACTIVIDADE DOCENTE NO CENTRO 

EDUCATIVO. 

4.1. NORMAS DE CONVIVENCIA 

4.1.1. Nas aulas 

  Cfr. 3.1.3. 

4.1.2.  Nos recreos 

  a) O alumnado menor de idade non poderá abandonar o centro. 

  b) Durante o recreo o alumnado poderá estar na biblioteca, cafetería, patio interior e pistas 

deportivas exteriores, pero non poderá permanecer nas aulas, corredores, escaleiras e zonas 

exteriores limítrofes coa avenida da Concordia, nin na zona do aparcadoiro. 

  c) Non está permitido xogar con balóns no patio interior nin na zona de aparcadoiro. 

  d) A chave da gaiola dos balóns, que está no patio de columnas, gárdase en conserxería. O 

alumno/a que queira xogar cun balón responsabilizarase de pedir a chave aos conserxes, abrir a 

gaiola, volver pechala con todos os balóns dentro ao remate do período de lecer, e devolverá a 

chave á conserxería. 

  e) Durante este tempo terase especial coidado de non tirar desperdicios ao chan. 

4.1.3. Vestimenta 

Referencia normativa: artigo19,3 do Decreto 8/2015. 

  a) O artigo 19.3 do Decreto 8/2015 establece que os centros educativos “poderán incluír 

previsións sobre a vestimenta do alumnado no centro docente ou a maneira de presentarse neste, 

orientadas a garantir que non atenten contra a súa dignidade, non supoñan unha discriminación 

por razón de sexo ou un risco para a súa saúde ou integridade persoal, e a dos demais membros da 

comunidade educativa, ou non impidan ou dificulten a normal participación do alumnado nas 

actividades educativas”. 

  b) Así pois, no ámbito da súa autonomía, o IES Indalecio Pérez Tizón establece que o 

alumnado deste IES non poderá usar no centro prendas que oculten a cara ou dificulten o 

recoñecemento, ou que poidan supor unha falta de respecto cara ao resto da comunidade educativa. 

4.1.4. Uso de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos en períodos lectivos 

Ao abeiro do disposto no artigo 19.4. do Decreto 8/2015, no ámbito da súa autonomía, 

establece o seguinte: 
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  a) Prohíbese o uso de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos dentro do recinto 

escolar, agás autorización expresa do equipo directivo. 

  b) O profesorado poderá autorizar ao alumnado o uso dos dispositivos mencionados no 

parágrafo anterior para unha actividade didáctica concreta, responsabilizándose do uso e contido da 

mesma. 

  c) A prohibición do uso dos dispositivos mencionados no párrafo a) esténdese ás actividades 

complementarias e extraescolares e durante o transporte escolar. 

  d) O profesorado e o persoal non docente deberán comunicar inmediatamente ao equipo 

directivo calquera incumprimento destas normas, así como de proceder ao requisamento dos 

dispositivos indebidamente empregados. 

  e) Para as comunicacións urxentes coas familias, o alumnado poderá dispor do uso do 

teléfono de conserxería, previa autorización do equipo directivo. 

  f) En casos de urxencia, as familias poderán chamar ao centro, sendo transmitidos os 

recados aos seus fillos/as por persoal do mesmo. 

  g) Non obstante o anterior, excepcionalmente dirección e/ou xefatura de estudos poderán 

autorizar ao alumnado o uso do teléfono móbil para comunicarse coas súas familias en casos de 

urxencia, unha vez comunicado e avaliado o caso concreto. 

  h) Calquera incumprimento destas normas por parte do alumnado será obxecto de sanción. 

  i) O persoal do centro empregará os dispositivos mencionados no parágrafo a) 

exclusivamente con fins profesionais durante a súa xornada laboral ou en caso de urxencias persoais 

ou familiares, facendo un uso discreto e moderado do mesmo, en deferencia co alumnado. 

4.1.5. Obtención e difusión de imaxes e gravacións 

  a) A imaxe é un dato de carácter persoal, que ademais ten unha especial relevancia e 

protección, non só na normativa de protección de datos de carácter persoal, senón tamén na Lei 

orgánica 1/1982, do 5 de maio, sobre protección civil do dereito ao honor, á intimidade persoal e 

familiar e á propia imaxe, e no caso dos menores, na Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de 

protección xurídica do menor. 

  b) O uso de imaxes en páxinas web, contornas dixitais ou instrumentos similares dos centros 

educativos, deberá contar co consentimento expreso do afectado. No caso do alumnado maior de 

idade, será el mesmo quen preste o consentimento. No caso do alumnado menor de 14 anos deben 

prestar o consentimento os seus proxenitores. No caso de alumnado menor de idade pero maior de 

14 anos deberán prestalo tanto o alumno/a como os seus pais, nais, titores/as legais. Por 

circunstancias de simplificación da xestión, poderase autorizar na mesma autorización para 

participar na actividade o tratamento das imaxes, para evitar ter que solicitar unha autorización aos 

proxenitores para a realización da actividade e unha distinta para o tratamento desa imaxe. 

  c) Así mesmo, o profesorado ou persoal non docente ten o mesmo dereito á protección da 

súa imaxe, polo que o centro entregará ao inicio do curso escolar, unha autorización para o 

profesorado para o tratamento da súa imaxe nos actos nos que participe na súa condición de 

docente. 

  d) Nos supostos de imaxes e gravacións captadas polos proxenitores en actos e festivais do 

centro, enténdese que se trata dunha imaxe que se obtén para un ficheiro familiar, excluído do 

ámbito de aplicación da Lei orgánica 15/1999, polo que é responsabilidade da persoa que obtivo as 
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ditas imaxes a súa correcta utilización, debendo respectar, en todo caso, o establecido na Lei 

orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor. 

  e) Se algún membro da comunidade educativa fose obxecto de fotografas ou gravacións non 

consentidas, o IES Indalecio Pérez Tizón comunicarao as persoas implicadas e aplicará as 

correccións correspondentes ás condutas contrarias ás normas de convivencia. 

4.1.6. Compromisos educativos coas familias para a convivencia 

Referencia normativa: artigo 55,4 do Decreto 8/2015. 

 Poderase establecer un compromiso educativo co alumno/a infractor e a súa familia, co 

acordo da familia do alumno/a agraviado, que incluirá o seguinte: 

  a) Petición pública de desculpas á vítima. 

  b) Aceptación por todas as partes dunha mediación previa e do posterior compromiso. 

  c) Compromiso en si e estrito cumprimento do mesmo. Deberá consistir na realización de 

tarefas fóra de horario lectivo e, polo menos parcialmente, consistir nun taller de habilidades 

sociais. 

  d) Cláusula de rescisión, i.e., en caso de incumprimento imponse sanción. 

4.1.7. Criterios para designar instrutor/a nos procedementos correctores 

Referencia normativa: artigo 48,4 do Decreto 8/2015. 

  a) Independentemente do procedemento de corrección que se vaia utilizar, sexa o común ou 

o conciliado,  a dirección do centro educativo designará un docente para que actúe como instrutor/a 

do procedemento corrector. 

  b) Para esta designación seguiranse os seguintes criterios: 

- Que non teña ningún tipo de vínculo, familiar ou social, co alumnado implicado nos 

feitos que se pretenden xulgar. 

- Que non imparta docencia ao alumnado obxecto da corrección. 

- Que teña experiencia ou formación en convivencia escolar, mediación e resolución 

de conflitos no ámbito escolar. 

  c) En principio o/a instrutor/a será elixido/a por sorteo. Porén, de estimalo pertinente,  a 

dirección poderá designalo/a directamente. 

  d) A designación de instrutores/as será rotatoria, non podendo ser designado/a a mesma 

persoa dúas (2) veces no mesmo curso escolar agás que xa se esgotase a quenda. Porén, si poderá 

ser designada instrutor/a a mesma persoa, sempre de xeito voluntario e por acordo mutuo coa 

dirección, de ser considerado pertinente, se as circunstancias do caso así o aconsellasen. 

4.2. MATRÍCULA. 

4.2.1. Procedemento 

  a) Todo o procedemento para a reserva e solicitude de praza, admisión e matrícula na ESO e 

Bacharelato está regulado no Decreto 254/2012, do 13 de decembro, e pola Orde do 12 de marzo de 

2013;  Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola 

que se desenvolve o procedemento para a admisión en centros docentes sustentados con fondos 

públicos que impartan  ensinanzas de segundo ciclo de infantil, E, Primaria, ESO e de Bacharelato, 

reguladas na Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio; a Orde do 18 de decembro de 2020 pola que se 
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modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 e as Instrucións que sexan ditadas a tal efecto pola 

Consellería de Educación cada curso escolar. 

  b) Na secretaría do centro facilitaranse os impresos e, unha vez cubertos polos interesados, 

recolleranse, revisaranse e introducirase na aplicación de xestión todos os datos relativos á 

escolarización de cada alumno/a. Ademais, estes impresos tamén estarán dispoñibles para toda a 

comunidade educativa na páxina web do centro. 

  c) No caso do procedemento de admisión e matrícula das Ensinanzas de Ciclos formativos, 

estas rexeranse polo establecido na Orde do 15 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento 

de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos 

formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior en réxime ordinario e para 

as persoas adultas e na Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de 

formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a 

admisión nestas ensinanzas. 

  d) O procedemento de admisión e matrícula na ESA axustarase ao establecida na Orde do 20 

de marzo de 2018 (DOG do 12 de abril) e ás circulares que cada ano dita a Consellería de 

Educación. 

  e) As solicitudes de inscrición deberán presentarse en soporte papel nos centros educativos  

ou por calquera dos medios establecidos no artigo16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 

procedemento administrativo común das administracións públicas. 

  f) No caso de alumnado menor de idade, cuxos/as proxenitores/as estean separados/as os 

impresos de admisión e matrícula deberán estar asinados por ambos/as proxenitores/as, agás aqueles 

casos nos que por sentencia xudicial a patria potestade corresponda a un só dos dous 

proxenitores/as. 

4.2.2. Documentos 

4.2.2.1. ESO 

  a) Cartafol de matrícula. Consta de: 

· Portada: información sobre o curso e materias optativas. 

· Interior: 

·  Autorización para uso da imaxe. 

· Autorización para actividades complementarias realizadas dentro 

do concello de Tui. 

· Autorización para saír só do recinto escolar ao remate do horario 

escolar. 

· Contraportada: información sobre prazos e documentos necesarios para a 

formalización da matrícula. 

  b) Impreso de matrícula. 

  c) Impreso de transporte escolar. 

           d) Folla de recollida de datos dos medios telemáticos e de comunicación telemática dos que 

 dispón a familia. 

4.2.2.2. Bacharelato 

   a) Cartafol de matrícula. Consta de: 
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· Portada: información sobre o curso e materias optativas. 

· Interior: 

·  Autorización para uso da imaxe. 

· Autorización para actividades complementarias realizadas dentro 

do concello de Tui. 

· Autorización para saír só do recinto escolar ao remate do horario 

escolar. 

· Contraportada: información sobre prazos e documentos necesarios para a 

formalización da matrícula. 

  b) Impreso de matrícula. 

  c) Solicitude de transporte escolar. 

           d) Folla de recollida de datos dos medios telemáticos e de comunicación telemática dos que   

 dispón a familia. 

4.2.2.3. Ciclos formativos 

  a) Cartafol de matrícula. Consta de: 

· Portada: información sobre o curso e materias optativas. 

· Interior: 

·  Autorización para uso da imaxe. 

· Autorización para actividades complementarias realizadas dentro do 

concello de Tui. 

· Autorización para saír só do recinto escolar ao remate do horario 

escolar. 

                · Contraportada: información sobre prazos e documentos necesarios para a 

formalización da matrícula. 

  b) Impreso de matrícula. 

  c) Solicitude de transporte escolar. 

           d) Folla de recollida de datos dos medios telemáticos e de comunicación telemática dos que 

 dispón a familia. 

4.2.2.4. ESA adultos 

  a) Impreso de matrícula en ensinanzas básicas iniciais e educación secundaria para as 

persoas adultas. 

            b) Autorización para uso da imaxe. 

        c) Folla de recollida de datos dos medios telemáticos e de comunicación telemática dos que se

 dispón. 

4.2.2.5. Probas libres para a obtención do título da eso adultos 

  Formalizarase segundo diten anualmente as instrucións da Consellería de Educación. 
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4.2.2.6. Cambios de matricula 

  Unha vez tramitada a matrícula, calquera cambio que se pretenda realizar nas opcións de 

mesma debe facerse do seguinte xeito: 

  a) Mediante o impreso de cambio de materias optativas. 

  b) Só se terán en conta as solicitudes de cambio de opción e/ou materias optativas 

debidamente razoadas e xustificadas. 

  c) Só se poderá facer cambios coa autorización da dirección na  primeira semana de clase e 

sempre que non afecte á configuración de grupos de cada materia e horarios. 

  d) Cubrir un novo impreso para os cambios no transporte escolar. 

4.3. ACTIVIDADE ACADÉMICA 

4.3.1. Obtención da matrícula de honra 

4.3.1.1. Na ESO. 

  a) Criterios xerais: Poderase conceder a matrícula de honra ao 5% do alumnado ou fracción 

resultante superior a 15 do conxunto do alumnado matriculado no 4º curso sempre que “na 

avaliación ordinaria do mes de xuño obtivese unha nota media da etapa igual ou superior a 9”. 

(Art.13 da Res.20/7/2017 e Art. 12 da Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a 

normativa de avaliación nas ensinanzas de Educación Primaria, ESO e Bacharelato no sistema 

educativo de Galicia). 

  b) Criterios prioritarios: En caso de que o alumnado que puidera ter dereito a dita matrícula 

de honra fora superior á porcentaxe citada concederíase a matrícula de acordo cos seguintes 

criterios prioritarios: 

(1) Maior nota media no 4º curso da ESO. 

(2) Maior nota media no expediente académico da ESO 

(3) Maior nota media no 1º ciclo da ESO. 

(4) Maior número de materias do ESO con cualificación de sobresaínte. 

(5) Sorteo público. 

4.3.1.2. No Bacharelato 

  a) Criterios xerais: Poderase conceder a matrícula de honra a un número de alumnos/as non 

superior ao 5% do total do alumnado de 2º curso do bacharelato sempre que “obtivesen no 2º curso 

de bacharelato unha nota media igual ou superior a nove puntos”. (Art. 10 da Orde do 5/5/2011 e 

Art. 18 da Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas 

ensinanzas de Educación Primaria, ESO e Bacharelato no sistema educativo de Galicia). 

  b) Criterios prioritarios: En caso de que o alumnado que puidera ter dereito a dita matrícula 

de honra fora superior á porcentaxe citada concederíase a matrícula de acordo cos seguintes 

criterios prioritarios: 

(1) Maior nota media no 2º curso do Bacharelato. 

(2) Maior nota media no Bacharelato. 

(3) Maior número de materias de 2º Bacharelato con cualificación de sobresaliente. 

(4) Maior número de materias de 1º Bacharelato con cualificación de sobresaliente. 

(5) Sorteo público. 
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4.3.1.3. En Ciclos formativos 

  a) Criterios xerais: 

Os alumnos e as alumnas que obtivesen unha nota final do ciclo formativo igual ou superior 

a nove puntos poderán recibir a mención de matrícula de honra. A obtención da mención de 

matrícula de honra será consignada nos documentos de avaliación do alumno ou a alumna. 

O número de matrículas de honra que se poderán conceder nun ciclo formativo nun curso 

académico será como máximo de dúas. No caso de que o número de alumnos e alumnas 

matriculados con opción a titular nun curso académico sexa inferior a vinte, só se poderá conceder 

unha matrícula de honra. (Art. 26,4 da Orde do 12/2011.) 

  b) Criterios prioritarios: En caso de que o alumnado que puidera ter dereito a dita matrícula 

de honra fora superior á porcentaxe citada concederíase a matrícula de acordo cos seguintes 

criterios prioritarios: 

(1) Maior nota media no ciclo formativo 

(2) Maior nota media no 2º curso do ciclo 

(3) Maior nota media no 1º curso do ciclo 

 (4) Maior número de materias do ciclo  con cualificación de 

sobresaliente. 

(5) Sorteo público. 

4.3.2. Criterios de promoción e titulación na ESO 

 Referencia normativa: Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de 

avaliación nas ensinanzas de Educación Primaria, ESO e Bacharelato no sistema  educativo de 

Galicia). Ademais, o IES Indalecio Pérez Tizón, no ámbito da súa autonomía, tal e como se recolle 

na concreción curricular deste IES para o curso 2021/2022, engade e concreta o seguinte: 

4.3.2.1.  Criterios de promoción 

  a) Acadará a promoción dun curso a outro o alumnado con todas as materias ou ámbitos 

aprobados. 

  b) O alumnado con avaliación negativa nunha ou dúas materias (computándose a tales 

efectos as materias pendentes), independentemente da materia. 

  c) Ademais do exposto nos epígrafes anteriores poderá promocionar se o equipo docente, 

por unanimidade ou maioría simple, o decide o alumnado que cumpra simultaneamente todas estas 

condicións: 

  d) A media aritmética de todas as materias do curso sexa igual ou superior a 5. 

  e) A natureza das materias non superadas lle permita seguir con éxito o curso seguinte. 

  g) Que teña expectativas favorables de recuperación das materias ou ámbitos suspensos no 

curso seguinte. 

  h) Que dita promoción beneficie a súa evolución académica. 

  i) O alumnado que non promocione e teña que repetir seguirá un Plan Específico 

Personalizado, elaborado segundo a Orde do 8 de setembro de 2021 (art.52), coa finalidade de 
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adaptar as condicións curriculares ás necesidades do alumna/o, para tratar de superar as dificultades 

detectadas. 

4.3.2.2. Criterios de titulación 

  a) O alumnado que supere todas as materias ou ámbitos na avaliación final de 4º ESO 

acadará o título de graduado na ESO. 

  b) Cando non se cumpra o disposto no punto anterior, o equipo docente poderá decidir a 

titulación dun alumno/a sempre e cando se cumpran simultaneamente as seguintes condicións: 

  -  A media aritmética de todas as materias do curso sexa igual ou superior a 5 puntos. 

  - Que o equipo docente considere que o alumno/a adquiriu as competencias establecidas. 

  - Que o equipo docente considere que o alumno/a acadou os obxectivos de etapa. 

  c) Os títulos de Graduado en ESO permitirán acceder indistintamente a calquera das 

ensinanzas postobrigatorias.     

4.3.2.3. Criterios de promoción en PMAR e PDC 

  a) A avaliación do alumnado nos ámbitos que conforman o PMAR e PDC terá como 

referente fundamental as competencias e os obxectivos da ESO, así como os criterios de avaliación 

e os estándares de aprendizaxe avaliables. 

  b) Esta avaliación será continua e diferenciada, segundo os ámbitos do programa e as 

materias. 

  c) O alumnado do PMAR e PDC será avaliado polo profesorado que imparte cada un dos 

ámbitos e materias, baixo a coordinación do profesorado titor do programa e do profesorado titor do 

grupo de referencia. As cualificacións dos ámbitos realizaranse nos mesmos termos que as materias. 

  d) O alumnado que acceda a un PMAR ou PDC con materias pendentes de cursos anteriores 

realizará as actividades de reforzo e de apoio que lle permitan recuperalas ao longo do 

desenvolvemento do programa, e a avaliación será competencia do profesorado que o imparta, coa 

colaboración dos departamentos implicados. As materias pendentes ligadas a un ámbito 

consideraranse recuperadas ao superar o ámbito correspondente. 

  e) O alumnado que curse 2º PMAR promocionará a 3º PDC se cumpre as condicións de 

promoción que se establecen na concreción curricular para a ESO e na  ORDE do 25 de xaneiro de 

2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de 

educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia. 

  f) O alumnado que curse 3º PDC promocionará a 4º PDC se cumpre as condicións de 

promoción que se establecen na concreción curricular para a ESO e na  ORDE do 25 de xaneiro de 

2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de 

educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia. 

4.3.3. Criterios para a promoción e para a obtención do título da ESO na FP básica 

  a) Os departamentos implicados recollerán nas súas programacións didácticas os mínimos 

curriculares dos Módulos de Ciencias Aplicadas e de Comunicación e Sociedade, para obtención do 

título da ESO. 

  b) O profesorado que imparta os módulos de Ciencias Aplicadas e de Comunicación e 

Sociedade garantirán que se impartiron e se esixiron os mínimos acordados nas programacións 

didácticas, debendo ser acorde a cualificación atribuída ao alumnado, debendo elaborar un informe 
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cos contidos impartidos e esixidos ao alumnado, que deberá entregar ao xefe/a do departamento e a 

xefatura de estudos.   

4.3.3.1. Criterios de promoción na FP básica 

  a) Ao remate do primeiro dos cursos do ciclo formativo e como resultado do proceso de 

avaliación, o equipo docente do primeiro curso de FP Básica, na avaliación final de módulos e na 

avaliación extraordinaria, decidirá sobre a promoción do alumnado a segundo curso. 

  b) O alumnado de primeiro curso terá promoción cando: 

   - Superase todos os módulos nalgunha das convocatorias establecidas. 

  - Os módulos profesionais asociados a unidades de competencia pendentes non superen o 

 20% do horario semanal e superase o módulo de Comunicación e sociedade I ou o módulo 

 de Ciencias aplicadas I. Con todo, deberá matricularse destes módulos profesionais 

 pendentes de primeiro curso. Os centros docentes deberán organizar as consecuentes 

 actividades de recuperación e avaliación dos módulos profesionais pendentes. 

  c) O alumnado deberá ser informado das actividades programadas para a súa recuperación, 

 así como do período da súa realización, a temporalización e a data en que serán avaliadas. 

  d) O alumnado que non cumpra os requisitos de promoción ao segundo curso deberá repetir 

 o primeiro curso na súa totalidade. 

4.3.3.2. Criterios para a obtención do título da ESO na FP básica 

 O alumnado que supere a totalidade dos módulos da FP Básica que está a cursar 

acadará o título de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria. 

4.3.4.  Criterios de promoción e titulación no Bacharelato 

4.3.4.1. Criterios de promoción 

  a) Acadará a promoción dun curso a outro o alumnado  con todas as materias aprobadas. 

  b) O alumnado con avaliación negativa nunha ou dúas materias. A tales efectos computarán 

só as materias que como mínimo deba cursar en cada un dos bloques; e no de libre configuración 

autonómica só se computará Lingua Galega e Literatura, con independencia de que poidan cursar 

máis materias nese bloque. 

4.3.4.2. Criterios de titulación 

  a) O alumnado que supere todas as materias dos dous cursos de Bacharelato na avaliación 

final ordinaria ou extraordinaria acadará o título de Bacharel. 

  b) Excepcionalmente, o equipo docente poderá decidir a obtención do título de Bacharelato 

cando un alumno/a supere todas as materias agás unha (pendentes incluídas), sempre que se 

cumpran simultaneamente as seguintes condicións: 

  - O alumno/a teña  acadadas as competencias e obxectivos vinculados a ese título. 

  - Non ter faltas de asistencia continuadas e inxustificadas, que den lugar ao 

 Desaproveitamento da formación continuada. 

  - Terse presentado ás probas e realizar as actividades necesarias para a súa avaliación, que 

 serán as que figuren nas programacións didácticas, incluídas as da convocatoria 

 extraordinaria. 
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  - Ter unha media nas cualificacións de todas as materias da etapa cursadas que como 

 mínimo se requiran para a obtención do título pola modalidade que se remata, igual ou 

 superior a 5 puntos. 

  - Ter unha cualificación global mínima da materia suspensa non inferior a 3 puntos. 

4.3.5. Absentismo escolar na ESO e desaproveitamento da formación continuada no 

Bacharelato 

  a) Por ser a ESO  unha ensinanza obrigatoria,  as faltas de asistencia do alumnado deben ser 

xustificadas documentalmente. Cando o profesorado titor/a verifique que unha alumna ou un 

alumno presenta un número de faltas de asistencia a clase sen xustificar superior ao dez por cento 

(10 %) do horario lectivo dun determinado mes proporá, co visto e prace da dirección do centro 

educativo, o inicio dun expediente de absentismo e comunicará a situación á xefatura de estudos. O 

inicio dese expediente deberá realizarse, como máximo, dentro dos sete días naturais seguintes á 

data na que as faltas de asistencia a clase sen xustificar superaron o dez por cento (10 %) do horario 

lectivo mensual. Seguirase o establecido no Protocolo de absentismo da Consellería de Educación. 

  b) Aínda que o bacharelato é unha ensinanza postobrigatoria e opcional, unha vez 

matriculado nela, a asistencia é obrigatoria. 

  c) Cando un alumno/a teña faltas de asistencia, deberá xustificalas nun prazo máximo de tres 

días hábiles dende que se incorpora de novo a clase. 

  d) O xustificante entregarase ao titor, despois de mostrarllo aos profesores correspondentes 

(hai un modelo de xustificación que os alumnos deberán pedir ao seu titor ou na conserxaría do 

centro). 

  e) É obrigatorio que o xustificante estea asinado por algún dos pais ou titores legais do 

alumno, si é menor de idade, ademais de vir acompañado dun xustificante de tipo oficial (cita de 

consulta médica, asuntos xurídico-administrativos, etc). En todo caso, só se admitirán un máximo 

de dúas (2) faltas trimestrais sen xustificación documental en todo o curso. 

  f) Todos os profesores teñen a obriga de anotar as faltas de asistencia  e puntualidade a clase 

dos seus alumnos na aplicación informática Xade e no seu rexistro de clase. 

  g) O titor/a será o encargado de controlar cales faltas están xustificadas e cales non. 

  h) O titor/a entregará ao alumno/a un informe trimestral coas faltas (xustificadas e non 

xustificadas), que deberá recibir devolto, asinado polo pai, nai ou titor/a legal no prazo dunha 

semana. 

  i) A falta de asistencia inxustificada ás clases será motivo de sanción. 

  j) A sanción, cando se falta a unha determinada materia, poderá ser imposta polo profesor/a 

da mesma, polo titor/a ou polo xefe/a de estudos. 

  k) Cando o alumno/a falte sen xustificar durante toda a xornada escolar , a sanción será 

imposta polo xefe/a de estudos ou o director. 

  l) Cando un alumno/a de bacharelato supere o número de faltas non xustificadas que marca o 

NOFC, o profesor/a e o titor/a informarán á xefatura de estudos para iniciar o proceso de sanción 

por apercibimento. 

  m) No bacharelato o número de faltas non xustificadas para proceder aos apercibimentos de 

desaproveitamento da formación continuada é un 10% do total de horas semanais dunha materia tal 

como se contempla na seguinte táboa: 

 

 materia 5 h 

semanais 

materia 

 4 h semanais 

materia   

3 h semanais 

materia 

2 h semanais 

materia 1 h 

semanal 
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1º apercibimento 5 4 3 2 1 

2º apercibimento 10 8 6 4 2 

3º apercibimento 15 12 9 6 3 

Desaproveitamento da 

formación continuada 

20 16 12 8 4 

 

  n) Os apercibimentos faranse conforme ao seguinte procedemento: 

 

Primeiro apercibimento Amoestación por escrito por parte do profesor correspondente a través do titor,  previa 

comunicación á Xefatura de Estudos. 

Os pais ou titores do alumno recibirán dúas copias desta amoestación, e devolverán asinada 

unha delas 

Segundo apercibimento Segunda amoestación por escrito na que constará expresamente a necesidade dunha 

entrevista persoal cos pais ou titores do alumno e a advertencia de que está desaproveitando a 

formación continuada, e se procederá como no caso anterior. 

Terceiro a  . 

percibimento 
Terceira amoestación, na que constará expresamente a necesidade dunha entrevista persoal 

cos pais ou titores legais do alumno e a advertencia de que está en grave risco de incorrer no 

desaproveitamento da formación continuada. Procederase como no caso anterior. 

Desaproveitamento da 

formación continuada 

O profesor da materia ou/ e o titor, previo coñecemento da Xefatura de Estudos, 

comunicaranlle esta situación ao alumno e aos seus pais ou titores legais. 

Así mesmo, comunicaránllelo ao Xefe do departamento ou departamentos afectados para que 

se lle apliquen os procedementos extraordinarios previstos para a súa avaliación final. 

Os pais ou titores do alumno recibirán dúas copias do escrito, e devolverán asinada unha 

delas. 

 

  ñ) Os departamentos didácticos incluirán nas súas programacións de principio de curso un 

apartado onde se recollan os procedementos extraordinarios de avaliación  que se prevexan  para o 

caso dos alumnos que incorresen no desaproveitamento da formación continuada. 

  o) Todos os departamentos didácticos consensuarán a porcentaxe de nota que se perde en 

caso de faltas inxustificadas. 

4.3.6. Perda do dereito de avaliación continua en Ciclos formativos 

  a) Conforme se determina no artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011, o número de faltas 

que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10 % 

respecto da súa duración total. 

  b) Para os efectos de determinación da perda do dereito á avaliación continua, o profesorado 

valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou a alumna na xustificación desas faltas, 

cuxa aceptación será acorde co establecido NOFC do centro. 

  c)Para tales efectos e con carácter previo, o centro enviará un apercibimento ao alumno/a 

cando as faltas de asistencia inxustificadas consonte o anterior nun determinado módulo superen o 6 

% respecto da súa duración total. Nel indicarase que perderá o dereito á avaliación continua no 

módulo de acumular un 10 % de inasistencias inxustificadas con respecto á súa duración total.    
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  d) Cando as faltas de asistencia alcancen a citada porcentaxe comunicarase a perda do 

dereito á avaliación continua. 

  e) En caso de que se produza a perda do dereito á avaliación continua, na secretaría do 

centro deberá quedar constancia do apercibimento e da comunicación da perda do dereito á 

avaliación continua. 

4.3.7. Faltas de asistencia e de puntualidade 

 Todos os profesores/as deberán rexistrar no XADE as faltas de asistencia e os retrasos do 

alumnado ao que imparte clase. O titor/a deberá comunicar aos pais, nais, titores/as legais os avisos 

das faltas de asistencia inxustificadas dos alumnos cando menos, dentro dos 5 primeiros días 

naturais do mes seguinte. Tal comunicación será enviada preferentemente por medio da aplicación 

facilitada pola Consellería de educación (Abalar) ou por medio do modelo de informe predefinido 

AL037 “carta faltas” dispoñible en Xade. Esta comunicación poderase facer polo medio que o 

titor/a considere máis idóneo en cada caso: por correo ordinario, a través do propio alumno/a previa 

comunicación telefónica á familia ou citando aos pais, nais ou titores/as legais e entregándollela en 

man ou, en último caso, por correo certificado. 

4.3.7.1. Faltas de puntualidade 

  a) Considérase falta de puntualidade a incorporación á clase despois de dar o sinal do seu 

comezo. 

  b) O alumnado e o profesorado deberán estar dentro da súa aula respectiva ás 08:45 horas e 

ás 16:30 os luns pola tarde. 

  c) Todo alumno/a que chegue a partir desa hora deberá pasar pola conserxería e asinar no 

libro de rexistro. O profesorado da materia afectada debe meter na aplicación XADE a falta de 

puntualidade, segundo corresponda, xustificada ou non xustificada. 

  d) Se os alumnos chegan á clase tarde e non pasaron por coserxería para asinar no libro de 

rexistro, deberán ser mandados polo profesor/a á xefatura de estudos ou dirección. 

  e) O profesorado poñerá en XADE unha falta leve ao alumnado que teña tres (3) faltas de 

puntualidade sen xustificar. 

  f) As faltas de puntualidade xustificaranse documentalmente perante o titor/a nun prazo 

máximo de cinco (5) días lectivos dende a súa reincorporación. 

4.3.7.2. Faltas de asistencia non xustificadas 

  a) As faltas de asistencia xustificaranse perante o profesor/a titor/a nun prazo máximo de 

dous (2) días utilizando os impresos correspondentes que serán asinados polo pai/nai/titor/a legal, 

ou polo alumno/a, de ser maior de idade. Aos efectos do desaproveitamento da formación 

continuada en bacharelato e da perda do dereito de avaliación continua nos ciclos formativos só se 

consideran xustificables aquelas faltas que teñan resgardo documental oficial. 

  b) O titor/a anotará as faltas de asistencia e gardará os xustificantes. Fará constar as faltas de 

asistencia nas informacións dadas regularmente á familia ou aos interesados/as. 

  c) As continuas faltas de asistencia seranlle comunicadas coa maior brevidade, e se for 

necesario con acuse de recibo, aos pais, nais ou titores ou ao propio alumno se é maior de idade, 

quen asinará “dándose por informado/a”. 
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   d) As familias están obrigadas a comunicar as previsibles faltas de asistencia a clases por 

enfermidade ou por outra causa xustificada 

  e) No caso de alumnado da ESO con reiteración de faltas de asistencia non xustificadas 

seguirase o protocolo educativo para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia. 

  f) No caso de alumnado de Bacharelato terase en conta que, se ben son estudos non 

obrigatorios, unha vez matriculados neles a asistencia é obrigatoria. 

  g) No caso dos Ciclos Formativos o número de faltas inxustificadas non superará o 10%, en 

caso contrario o alumno perderá o dereito a avaliación continua. 

  h) As faltas de asistencia aos exames só serán xustificadas presentando documentación 

relevante que demostre que a proba non podía facerse noutro momento pola causa que motivou a 

falta (causa de forza maior). 

  i) As faltas non xustificadas e as faltas reiteradas de puntualidade terán consideración de 

falta leve contraria á convivencia e serán motivo de sanción: 

· A acumulación de faltas non xustificadas debidamente nunha ou diferentes materias 

dará lugar a unha primeira amoestación por escrito en forma de parte. O proceso de 

comunicación das amoestacións será controlado polo titor/a correspondente e a 

xefatura de estudos. 

· O alumno/a absentista perderá ademais o dereito a participar nas actividades 

extraescolares e saídas didácticas que organice o instituto. 

· En caso de que o alumno/a volvese a presentar ausencias non xustificadas tipificarase 

de falta leve contra a convivencia: tres (3) faltas non xustificadas constitúen unha (1) 

falta leve, a partir de cinco (5) faltas sen xustificar, cada falta considérase falta grave. 

4.3.8. Normas sobre a avaliación 

  Ref. Normativa: Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de 

avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de 

bacharelato no sistema educativo de Galicia e Orde do 8 de setembro de 2021 pola que se 

desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do 

alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia en que se imparten as 

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

  a) Co fin de garantir o dereito á avaliación obxectiva, ao comezo de cada curso escolar, os 

departamentos farán públicos os criterios xerais contidos nas correspondentes programacións de 

cada Departamento Didáctico. Ademais elaborarán para cada un dos cursos, un documento onde se 

recollan os obxectivos mínimos e os criterios de cualificación que tamén serán publicados na páxina 

web do centro. 

  b) Paralelamente, cada profesor/a na súa área informará, tamén a principio de curso, a todo o 

seu alumnado, de cales son os criterios de avaliación e cualificación que se van aplicar na súa 

materia. 

  c) A fin de asegurar a función formativa que ha de ter a avaliación, os titores/as e o 

profesorado manterán unha comunicación fluída cos alumnos e os seus pais, nais ou representantes 

legais, no relativo ás valoracións sobre o aproveitamento académico e marcha do proceso de 
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aprendizaxe dos alumnos/as, así como das decisións que os equipos educativos adopten como 

resultado de devandito proceso. 

  d) Os días de entrega dos boletíns, atoparase todo o profesorado no centro co fin de atender 

as posibles consultas ou aclaracións. 

  e) Así mesmo, o equipo directivo poderá requirir un informe para recoller información sobre 

o seguimento, evolución e avaliación do alumnado con necesidades educativas. 

  f) O equipo directivo poderá solicitar aos Departamentos Didácticos que elaboren un 

documento no que se especifique o seguimento das súas programacións. 

4.3.9. Calendario e organización de exames e demais probas 

  a) O calendario de exames, traballos e demais actividades avaliables será fixado polo 

profesor/a de cada materia e exposto no taboleiro de anuncios da aula, non podendo coincidir no 

mesmo día para un grupo-clase máis de dous exames de materias diferentes, agás calendarios de 

exames de pendentes ou de calendarios de exames finais, xa sexan en convocatoria ordinaria e 

extraordinaria. Non obstante o anterior, excepcionalmente, e previo acordo consensuado entre o 

profesorado e alumnado, poderá haber máis de dous exames no mesmo día. 

  b) No caso de haber conflito de intereses na data dun exame entre materias, o criterio 

prevalente será sempre de carácter cronolóxico, é dicir, sempre aquel exame que fose acordado 

antes entre os alumnos/as e o profesor/a. 

  c) Os exames realizaranse en horario lectivo de clase, e cando o estudante finalice a proba 

deberá permanecer na aula a sesión completa. O alumnado de Ciclos Formativos e Bacharelato, 

maior de idade, poderá abandonar a aula ao remato do exame, de ser a súa última hora lectiva. 

Neste caso o procedemento a seguir para este alumnado será asinar no control de entrada-saída de 

conserxería antes de saír do centro. 

  d) O profesor/a pode propor a realización dalgún exame ou recuperación en horario de tarde 

(só para Bacharelato e CMC, CME ou CSC), avisando ao alumnado e a xefatura de estudos cun 

mínimo dunha semana de antelación e informando da aula na que se vai realizar a proba. Esta 

proposta deberá contar coa aceptación, maxime discrepante, do alumnado para ser efectiva. 

  e) O alumnado ten obriga de realizar todos os exames e/ou probas que o seu profesorado 

dispoña para a súa avaliación. A non asistencia a unha proba será cualificada con cero (0) puntos, 

podendo ademais dar lugar a unha cualificación inferior a cinco (5) puntos na avaliación trimestral 

e/ou final. O profesorado indicará ao alumno/a afectado/a se debe realizar unha recuperación total 

ou parcial da materia impartida, segundo o establecido nas programacións didácticas. 

  f) Se un estudante falta a clase na data programada para un exame, poderá realizalo outro día 

se a falta está documentalmente xustificada (citación xudicial, policial, xustificante médico, etc.) 

sendo o profesor quen decida a data e a hora. O/a alumno/a inasistente a exame ten a obriga de 

comunicar ao profesorado da materia afectada a súa reincorporación ao centro no mesmo día en que 

esta se produza, a fin de acordar a data de realización de exame. A realización do exame ao que non 

se asistiu, sempre que a inasistencia estea xustificada documentalmente, poderá realizarse na data 

do exame de recuperación establecida para o resto do grupo-clase, segundo o establecido nas 

programacións didácticas. 

  g) Se o profesor/a falta á clase na data programada para o exame, caben distintas opcións: 
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• Outro membro do Departamento realizará o exame na data e hora 

programadas, se for posible. 

• Cando o profesor/a se reincorpore, fixará unha nova data. 

• No caso de que o profesor/a titular da materia non se reincorpore e non haxa 

profesorado substituto, o Departamento deberá establecer unha nova data 

para o exame e un membro do mesmo encargarase de realizalo. 

  h) Nos exames deberá quedar reflectido por escrito o valor de cada pregunta. 

            i) É obriga do alumnado traer o material necesario para a realización da proba ou exame. De 

non ser así, deberá realizar o exame co material do que dispoña. 

  j) Se o alumno/a ou os pais, nais ou titores/as legais o solicitan, o profesor/a teralles que 

amosar o exame corrixido e puntuado, previa solicitude por escrito e en presencia do alumnado. 

  k) Todas as probas e materiais contabilizados para a avaliación final do alumnado deberán 

ser conservados ata o final do curso académico seguinte en previsión de posibles reclamacións ás 

cualificacións outorgadas. 

  l) Respecto das materias pendentes, os Departamentos Didácticos informarán ao alumnado 

do contido do exame, así como da data, hora e aula en que terá lugar. Non se permitirá a entrada á 

aula para realizar a proba cando algún dos seus compañeiros/as examinados xa saíse da aula. E 

poderase saír da aula media hora despois de iniciado o exame e nunca antes. 

  m) Se se produce suplantación do alumno/a que está a realizar unha proba obxecto de 

avaliación, engano manifesto ou obtención de información sobre a proba por medios ilícitos, o 

profesor/a valoraraa negativamente cunha puntuación de cero (0) puntos facendo constar nunha 

dilixencia á marxe a circunstancia do emprego de medios ilícitos na resolución da proba. Ademais, 

o emprego de métodos fraudulentos na realización dunha proba e/ou exame terá a consideración de 

conduta contraria á convivencia e o profesorado meterá en XADE a falta indicando a incidencia. 

 n) Non se permite o uso de reloxos, pulseiras e/ou calquera dispositivo electrónico durante a 

realización do exame, debendo o alumnado gardalas no peto ou na mochila. O alumnado deberá 

gardar tamén na mochila todos os apuntamentos, libros, estoxos e demais material, debendo deixar 

no pupitre unicamente o material que o profesorado autorice para a realización da proba. De soar o 

móbil durante a realización da proba, será motivo de retirada inmediata do exame e da súa 

cualificación con cero (0) puntos, así coma da aplicación da sanción correspondente. 

  ñ) O alumnado ten o dereito á adaptación metodolóxica que corresponda na realización de 

proba e/ou exame, en caso de impedimento físico. 

  o) Os exames nos que non conste a autoría do/a alumno/a consideraranse coma non 

realizados e cualificaranse con cero (0) puntos. 

  p) A negativa dun alumno/a a constar a súa autoría nunha proba e/ou exame será considerada 

coma conduta contraria ás normas de convivencia, meténdose en XADE  a falta coa incidencia, e 

dará lugar á non corrección da proba e/ou exame e á súa cualificación con cero (0) puntos. 

  q) A interrupción inxustificada dunha proba e/ou exame obstaculizando o seu normal 

desenvolvemento é un acto grave de insolidariedade para  cos/as compañeiros/as de clase que lles 

impide realizar o exame e/ou proba nas debidas condicións e lles priva do seu dereito á recibir a 

educación. Por tal motivo, esta conduta terá a consideración de falta grave, o que fará constar en 
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XADE o profesorado da materia. Ademais, esta conduta dará lugar á retirada inmediata do exame e 

á súa cualificación con cero (0) puntos. 

4.3.10. Probas extraordinarias para Bacharelato e 1º FP básica 

  a) As probas extraordinarias terán lugar no día e hora fixados pola xefatura de estudos, 

seguindo as indicacións do Calendario Escolar establecido pola Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria. Serán os Departamentos Didácticos, coordinados e dirixidos polo xefe/a 

do Departamento, os encargados nas súas materias respectivas de: 

• Elaborar as probas para os distintos ensinos e niveis. 

• Presidir a realización dos exercicios e cualificalos de acordo aos criterios do 

Departamento. 

• Custodiar as probas e documentos que sirvan para cualificar ao alumnado. 

• Resolver as reclamacións que afecten ao seu Departamento, elaborando os 

informes pertinentes. 

  b) O calendario de probas e lugar de celebración farase público nos taboleiros de anuncios 

do centro habilitados ao efecto, para información de todo o alumnado e na web do mesmo. 

  c) A comezos do mes de xuño, tras as avaliación ordinaria, no caso do bacharelato, e final, 

no caso de 1º FP Básica,  o profesorado deixará planificadas as probas extraordinarias. 

 d) O alumnado coñecerá os prazos e procedemento a seguir no proceso de reclamación. 

 e) Celebraranse as sesións de avaliación dos equipos educativos de acordo ao calendario 

fixado pola Xefatura de Estudos. 

 f) Farase entrega aos pais, nais ou representantes legais, ou aos alumnos se estes son maiores 

de idade, dos correspondentes boletíns de notas. 

  g) O titor/a informará ás familias das decisións sobre promoción ou titulación que se 

adoptaron nas reunións dos equipos educativos. 

  h) A asistencia aos exames require máxima puntualidade. 

4.3.11. Fin de curso 2º Bac. e 2º curso dos Ciclos formativos 

  a) O profesorado de 2º de bacharelato e de Formación Profesional permanecerá no centro 

dentro do seu horario, independentemente de que os/as alumnos/as non asistan ás súas clases, 

realizando aquelas tarefas que determine a normativa en cada caso e atendendo as necesidades de 

centro, consonte ás instrucións dadas por Xefatura de estudos. 

 b)Unha vez realizada a avaliación final, proseguirán as clases de reforzo nas materias 

obxecto de exame nas ABAU coa fin de axudar ao alumnado interesado na preparación de dita 

proba e as de recuperación para o alumnado con materias non superadas. 

  c) As clases de preparación das ABAU desenvolveranse en igual horario ao establecido 

durante o curso. Calquera modificación no mesmo debe ser resultado do mutuo acordo entre o 

profesorado e o alumnado afectados e debe ser comunicado a Xefatura de estudos. A asistencia a 

estas clases terá carácter voluntario para este alumnado. 

 d) O alumnado que debe recuperar materias suspensas na convocatoria extraordinaria ten 

obriga de asistir ás clases. 
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4.3.12. Reclamación contra as cualificacións finais 

  a) Aplicarase o disposto na  ORDE de 2 de marzo de 2021 pola que se regula  o dereito do 

alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das 

cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que 

corresponda, na educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e 

bacharelato, na Orde ECD/1361/2015, de 3 de xullo, BOE do xoves 9 de xullo de 2015, (Artigo 37 e 

seguintes), na Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre 

seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do bacharelato; e na 

circular que anualmente a desenvolva. No caso de Ciclos Formativos aplicarase o disposto na 

ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a ava- 

liación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación 

profesional inicial. 

  b) No suposto de que, tralas oportunas aclaracións, exista desacordo coa cualificación final 

nunha área ou materia ou coa decisión de promoción ou titulación adoptada para o alumno/a, este 

ou os seus pais/representantes legais poderán solicitar por escrito a decisión de revisión de dita 

cualificación. 

  c) Ante discrepancia cunha cualificación é preceptivo solicitar a revisión do exame/s da 

materia ao profesorado da mesma. O xefe/a de departamento levantará acta da revisión, no caso de 

persistir a discrepancia coa cualificación o alumnado poderá reclamar perante o departamento da 

materia, no prazo regulado nos decretos sinalados no punto a). 

  d) No caso de persistir o desacordo coa cualificación, e cando o alumno/a e/ou pai/nai/titor/a 

legal o manifeste por escrito no impreso e prazo correspondente, a dirección remitirá o expediente á 

Xefatura Territorial de Educación, que emitirá a resolución procedente. Desta resolución 

informarase á titoría. 

  e) As reclamacións a cualificacións que se formulen poderán basearase en: 

• Inadecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación utilizados no proceso 

de aprendizaxe do alumnado ós recollidos na correspondente programación didáctica. 

• Inadecuación dos procedementos e instrumentos de avaliación aplicados co sinalado 

na programación didáctica. 

• Incorrecta aplicación dos criterios de cualificación e avaliación establecidos na 

programación didáctica para a superación da materia. 

  f) As reclamacións referidas a decisións de promoción ou titulación necesitarán a 

celebración dunha reunión extraordinaria da xunta da avaliación, no prazo máximo de dous (2) días 

lectivos ou hábiles dende a finalización do período de solicitude de revisión. Nesta reunión o 

conxunto de profesores revisará o proceso de adopción de dita medida á vista das alegacións 

realizadas. O titor/a levantará acta de dita reunión e a xefatura de estudos comunicará por escrito ao 

alumno/a, pai, nai ou titor/a legal a decisión de ratificación ou modificación, razoada, da decisión de 

promoción ou titulación, o cal poñerá fin ao proceso de reclamación. 

4.3.13.  Dereito de acceso de pais/nais/titores/as legais do alumnado menor de idade aos 

exames realizados polos seus fillos/as 

 a) O Art. 29 da Orde ECD_1361-2015 establece no seu punto 3 que “os titores e titoras 

manterán unha comunicación fluída co alumnado e as súas familias en todo o relativo ao proceso 

de aprendizaxe, co fin de facilitar as aclaracións precisas para unha maior eficacia do mesmo. 

Pais, nais e titores legais terán acceso en calquera caso aos documentos oficiais de avaliación e 
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aos exames e documentos das avaliacións que se realicen aos seus fillos ou tutelados, segundo o 

procedemento establecido polo centro”. Así pois, os exames realizados ao longo do curso teñen a 

consideración de documentos administrativos, motivo polo cal os pais/nais/titores/as legais do 

alumnado menor de idade e o alumnado maior de idade teñen dereito ao acceso a eles, na súa 

calidade de cidadáns administrados. 

 b) Así mesmo, os exames constitúen probas obxectivas do rendemento do alumnado, tendo 

tanto este coma, de ser o caso, os seus pais/nais/titores/as legais dereito a coñecer como son 

avaliados. A fin de garantir o cumprimento deste dereito, ademais do propio alumnado, os 

pais/nais/titores/as legais do alumnado menor de idade teñen tamén o dereito de acceder á 

corrección dos exames e probas que realizan os/as seus fillos/as, podendo velas en presenza do 

profesorado, unha vez rematada a avaliación final, previa solicitude escrita dirixida ao centro. 

 c) Rematada a avaliación final, os/as pais/nais/titores/as legais do alumnado menor de idade, 

e de ser o caso o alumnado maior de idade, poderán acceder aos exames e/ou probas realizados, 

solicitando unha reunión co profesor/a da materia, na que se lle mostrarán o(s) exame(s) e/ou 

proba(s) realizado(s) e se lle explicarán os criterios de corrección e o valor do(s) mesmo(s) na nota 

final da materia. 

d) Ao abeiro do disposto no Real Decreto Lexislativo 1/1996, de 12 de abril, polo que se aproba o 

texto refundido da Lei de Propiedade Intelectual, regularizando, aclarando e harmonizando as 

disposicións legais vixentes sobre a materia (BOE de 22 de abril), os exames son propiedade 

intelectual do/a profesor/a que os elabora. Por tal motivo, no caso de que se lle faga entrega dunha 

copia de exame a un pai/nai/titor/a legal dun alumno/a menor de idade, e de ser o caso a un 

alumno/a maior de idade, o/a receptor/a da copia de exame deberá explicitar nun impreso facilitado 

polo centro o seu recoñecemento da propiedade intelectual do exame, o seu compromiso a 

respectala,  o seu compromiso a non difundir nin reproducir nin total nin parcialmente o exame sen 

a autorización escrita do autor e do centro e o seu compromiso a non entregar copia a ningunha 

academia, reservándose o centro o dereito de emprender as accións legais que correspondan en caso 

de incumprimento do compromiso. 

4.4. DOCUMENTACIÓN DO CENTRO 
 a) Toda a documentación e impresos do centro serán redactados en galego e terán un formato 

normalizado,  sendo obrigada, tal como corresponde a un centro educativo, a corrección ortográfica, 

léxica e gramatical en todos os documentos. Así mesmo, todos os informes do profesorado deberán 

ser redactados en galego. 

 b) Cando se acheguen comunicacións ou documentos ás familias nos que se transmita 

información sobre o alumando velarase polo cumprimento escrupuloso da Lei de protección de 

datos, evitando nomear a terceiros implicados. Lémbrase tamén que ao ser información 

proporcionada por un centro educativo, débese velar pola corrección lingüística e polo principio de 

decoro. 

4.4.1. Programacións 

  a) Todos os Departamentos empregarán un modelo normalizado, que poderá variar para 

adaptarse ás instrucións que anualmente dita a Consellería. 

  b) Cada programación será asinada por todos os membros do Departamento e enviada polo 

xefe/a do mesmo ao correo do centro en formato PDF normalizado, a fin de que dirección proceda 

ao seu arquivo e envío a inspección. 
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 c) Así mesmo, publicarase un extracto na web do centro e colgarase en cada aula, que deberá 

incluír, alomenos, o seguinte: contidos, temporalización, metodoloxía, criterios de avaliación e 

cualificación. 

 d) No caso de que a Consellería habilite unha aplicación informática para crear as 

programacións, estas deberán ser realizadas nesa aplicación. 

4.4.2. Memorias 

  a) Todos os Departamentos empregarán un modelo normalizado, no que se recollerá tamén 

un informe sobre as actividades desenvolvidas polo departamento. 

 b) Cada memoria será asinada por todos os membros do Departamento. 

 c) A memoria será enviada polo xefe/a do mesmo ao correo do centro en formato PDF 

normalizado, a fin de que dirección proceda ao seu arquivo e envío a inspección. 

 d) No caso de que a Consellería habilite unha aplicación informática para crear as memorias, 

estas deberán ser realizadas nesa aplicación. 

4.4.3. Informes dos titores/as e do profesorado 

  Os titores/as de todos os cursos da ESO e o profesorado deberán elaborar todos aqueles 

informes establecidos pola normativa. 

4.4.4. Consello orientador 

Serán cubertos seguindo as instrucións que dite a Consellería a inicio de curso,  deberán ser  

asinados polos titores/as, coa axuda e asesoramento do xefe/a do Departamento de Orientación e 

deberán ser asinados ademais polo director/a do centro e polo responsable do Departamento de 

Orientación. 

4.4.5. Informes de seguimento do alumnado con medidas de atención á diversidade 

 Seguirase o ditado pola ORDE do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 

229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros 

docentes da Comunidade Autónoma de Galicia en que se imparten as ensinanzas establecidas na 

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

4.4.6. Documentación Ciclos formativos 

Ao abeiro da Orde do 12 de xullo de 2011, pola que se regulan o desenvolvemento, a 

avaliación e a acreditación académica do alumnado das Ensinanzas de formación profesional, o 

profesorado de ciclos achegará á xefatura de estudos a seguinte documentación ao remate da 

avaliación final: 

a) Programación módulo de Proxecto. 

b)  Programación FCT. 

c) Informes da avaliación individualizados, que incluirán un programa de recuperación 

no caso de alumnado con módulos suspensos ou pendentes. 

4.4.7. Documentación orientación 

  a) O Departamento de Orientación facilitará antes do inicio do Procedemento de Admisión a 

centros alomenos unha listaxe co alumnado con NEAE dos centros de Educación Primaria 

adscritos. 
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  b) No mes de xuño, o Departamento de Orientación  facilitará a xefatura de estudos un 

informe do alumnado proveniente dos centros adscritos coa seguinte información: alumnado con 

NEAE, alumnado con proposta de Reforzo/Exención de segunda lingua estranxeira, alumnado 

recomendado para Agrupamento específico, posible alumnado con ACI e alumnado con necesidade 

de aprendizaxe das linguas oficial e cooficial, a fin de facilitar a xefatura de estudos a distribución 

deste alumnado nos grupos de 1º ESO  e establecer as necesidades de profesorado para o seguinte 

curso académico. 

 c) É responsabilidade do xefe/a do Departamento de Orientación o asesoramento ao 

profesorado, aos titores e ao equipo directivo para cubrir informes, realizar o seguimento das ACIS, 

reforzos e demais medidas de atención á diversidade. 

 d) É responsabilidade do xefe/a do Departamento de Orientación elaborar e cubrir todos 

aqueles informes que dite a normativa, elaborar o programa de habilidades sociais para o alumnado 

con condutas disruptivas, implementalo, facer un seguimento do mesmo e facer un informe final. 

4.4.8. Documentación dinamizacións 

  Os coordinadores/as dos distintos equipos de dinamización ou de proxectos que desenvolva 

o centro reuniranse trimestralmente coa Dirección, a fin de manter unha correcta coordinación co 

equipo directivo, para que este poida informar a toda a comunidade educativa (Claustro e Consello 

Escolar). 

4.4.9. Rexistro de demora do alumnado 

  A puntualidade constitúe un valor positivo e imprescindible na preparación do alumnado 

como cidadán e como futuro traballador. Tanto por esta razón, como por motivos organizativos do 

centro establécese un control da puntualidade. O alumnado que chegue con demora ao centro 

deberá asinar no Libro de Rexistro de Demora do Alumnado que a tal efecto hai en conserxería, 

indicando tamén a hora de entrada no centro. O intento de eludir este requisito será considerado 

falta grave. 

4.4.10. Rexistro de entrada e saída do alumnado expulsado que asiste ao centro para a 

realización de exames 

 O alumnado sancionado coa perda do dereito de asistencia ao centro pode e debe asistir para 

a realización de exames, a fin de garantir o seu dereito á formación. Este alumnado deberá cubrir o 

Libro de Rexistro de Entrada e Saída para Alumnado Expulsado que Asiste ao Centro para a 

Realización de Exames, que a tal efecto estará en conserxería, e no que deberá asinar, consignando a 

hora de entrada, a hora de saída, a materia da que se debe examinar e a aula en que realizará o 

exame. O intento de eludir este requisito terá a consideración de incumprimento de sanción. 

4.4.11. Rexistro de alumnado sancionado que realiza tarefas no centro fóra de horario lectivo 

  O alumnado sancionado coa realización de tarefas no centro fóra de horario lectivo deberá 

cubrir o Libro de Rexistro de Entrada e Saída para Alumnado Sancionado coa Realización de 

Tarefas Fóra de Horario Lectivo, que a tal efecto estará en conserxería, e no que deberá asinar, 

consignando a hora de entrada, a hora de saída, a tarefa realizada. O intento de eludir este requisito 

terá a consideración de incumprimento de sanción. 
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4.4.12. Documentación para actividades complementarias e/ou extraescolares 

  a) O profesor/a ou departamento didáctico que propoña unha actividade complementaria 

e/ou extraescolar entregará en xefatura de estudos e vicedirección un impreso, no que consignará os 

seguintes datos: 

• Profesorado participante e departamento(s) didáctico(s). 

• Listaxe de alumnado participante, especificando aquel que teña algunha 

necesidade específica que afecte á actividade. 

• Data e horario. 

• Lugar de celebración e itinerario. 

• Prezo. 

• Obxectivo didáctico. 

  b) Entregaranse, cunha antelación mínima de 48 horas á realización da actividade, en 

Vicedirección as autorizacións para a participación do alumnado na mesma, debidamente asinadas 

polos pais/nais/titores/as legais e a listaxe do alumnado participante. 

  c) Poñerase unha listaxe do alumnado participante na sala do profesorado. 

4.4.13. Folla de rexistro para profesorado de garda 

  Na folla de rexistro para o profesorado de garda, que depositará asinada ao remate da súa 

garda na bandexa situada ad hoc na sala de profesores, constará a seguinte información: 

  - día e hora en que se realiza a garda; 

  - profesor/a ausente ao que se substitúe e materia; 

  - alumnado ausente e alumnado con demora; 

  - faltas de conduta, de ser o caso. 

4.5.  RELACIÓN COAS EMPRESAS E FCT 

4.5.1. Relación coas empresas 

  Dada a existencia no I.E.S Indalecio Pérez Tizón de Ciclos Medios de Comercio e de 

Electricidade, dun Ciclo Superior de Comercio e dunha Formación Profesional Básica de 

electricidade, que constitúen a posibilidade máis inmediata de inserción laboral e profesional para o 

noso alumnado, a relación do centro co tecido empresarial e produtivo da zona debe constituír un 

elemento esencial da súa actividade educativa. Con tal motivo o IES Indalecio Pérez Tizón poderá 

levar a cabo as seguintes actuacións: 

  a) Relación institucional do centro coas empresas nas que se cursa o módulo de Formación 

en Centros de Traballo (FCT), a través das competencias do profesorado titor da FCT e das funcións 

que a normativa vixente asigna aos órganos unipersoais e colexiados de goberno en relación coa 

actividade académica do Ciclo Formativo. 

  b) Visitar as empresas: Ao longo do curso organizaranse actividades complementarias, non 

só coa finalidade de promover e coñecer a realidade produtiva e empresarial da zona senón tamén 

para orientar aos alumnos/as cara ás ensinanzas impartidas no Ciclo Formativo. Estas visitas serán 

organizadas dende o departamento da familia profesional e o departamento de orientación. 
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  c) Poderase organizar ao longo do curso unha xornada de portas abertas, que deberá ser 

coordinada e consensuada entre a dirección, o coordinador/a de FCT e as xefaturas dos 

Departamentos de Comercio, Electricidade e de Orientación, coa finalidade de dar a coñecer ás 

empresas interesadas en colaborar co centro, a actividade didáctica, as instalacións e equipamento, 

os traballos realizados polo alumnado e , por outro lado, achegar e orientar ao alumnado sobre a 

realidade produtiva.    

4.5.2. FCT 

  O módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT) ten como finalidade completar a 

adquisición de competencias profesionais do título acadado no centro formativo, facilitando a 

adquisición da madureza profesional e a inserción laboral nun contexto real. No desenvolvemento 

do módulo, tanto o director/a do centro, coma o titor/a e o coordinador/a de FCT, axustaranse ao 

deseño do procedemento da FCT establecido na lexislaciónvixente. A superación do módulo de 

FCT é imprescindible para a obtención do título, pero existe a posibilidade de solicitar a renuncia 

ou a exención de dito módulo sempre que se cumpran os requisitos e os prazos establecidos na lei 

vixente. Poderase excluír a un alumno/a dun convenio para a realización da FCT por faltas de 

asistencia ou actitude incorrecta. A xestión dos documentos e datos relativos ao desenvolvemento da 

FCT levarase a cabo mediante a utilización da aplicación informática FCT subministrada pola 

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. Procedemento para a 

realización da FCT: 

a) A FCT ten unha duración de 410 horas, 384 horas e 320 horas para os ciclos medios, o ciclo 

superior e a FP básica, respectivamente. 

b) O período ordinario de realización da FCT vai de abril a xuño, mentres que haberá dous períodos 

extraordinarios que van de setembro a decembro, e de xaneiro a marzo, respectivamente. A 

matrícula para a realización da FCT en periodo extraordinario realizarase no mes inmediatamente 

anterior do comezo de dito periodo. 

 c) O centro educativo suscribirá os convenios de colaboración cos centros de traballo por escrito e 

estarán asinados polo director/a e pola persoa representante legal do centro de traballo. 

Posteriormente enviarase a Inspección Educativa unha copia dos convenios. 

d) O titor/a de FCT entregará unha carpeta a cada alumno onde se recollen os seguintes 

documentos: 

  Ficha de identificación. 

  Plan individualizado: consiste nun conxunto de actividades formativo-produtivas, que 

deberá realizar o alumno/a no centro de traballo, e que deberá recoller a avaliación do 

alumnado. 

  Follas de actividades nas que o alumnado recollerá unha descrición das actividades diarias 

que realiza no centro de traballo. 

  Dilixencia de peche. 

e) O titor/a deberá realiza o seguimento da FCT mantendo contactos periódicos con titor/a do centro 

de traballo. Tamén reservará unha xornada cada quincena para a recepción do alumnado no centro 

educativo, realizando actividades de seguimento, asesoramento e apoio. Para a compensación dos 

gastos ocasionados polas actividades de seguimento, deberá cumprimentarse o anexo VI que 

aparece na Orde de 28 de febrero de 2007 que regula o módulo de FCT. 

f) O coordinador/a de FCT tramitará a documentación relativa ás axudas económicas ás que teña 

dereito o alumnado. Os requisitos previos para a súa solicitude son non recibir outra axuda para o 



 

91 

mesmo concepto e realizar a FCT nun centro de traballo con domicilio nun concello distinto ó 

concello de residencia do alumno/a en cuestión, nin no concello do centro educativo. 

g) Unha vez realizado o módulo de FCT celebrarase a avaliación final correspondente. A 

cualificación expresarase nos termos de apto/a ou non apto/a. 

h) Finalmente, a persoa coordinadora da FCT, xunto cos titores, realizarán unha memoria final do 

desenvolvemento das actividades de formación en centros de traballo (FCT) por parte do alumnado 

do centro na que se recollerán os principais datos e se informará sobre a execución do plan de 

visitas ao centro de traballo, das accións de divulgación dos programas formativos e de captación de 

novos centros de traballo. Esta memoria será sometida a aprobación por parte do Consello Escolar. 

 Deberá existir unha programación da FCT que incluirá: 

4.5.2.1. Programa formativo 

  Consiste nun conxunto de actividades formativo-produtivas, que deberá realizar o alumno/a  

no Centro de traballo. Ditas actividades están inspiradas polas unidades de competencia do perfil do 

título, sendo ademais un complemento para acadar a competencia profesional expresada nas 

capacidades terminais elementais do módulo da FCT. O programa formativo adaptarase a cada 

empresa en particular. 

a) O centro educativo subscribirá convenios coas distintas empresas acorde ao 

reflectido na Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo profesional de 

formación en centros de traballo da formación profesional inicial, para o alumnado 

matriculado en centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia. 

b) A xestión dos documentos e datos relativos ao desenvolvemento da FCT levarase a 

cabo mediante a utilización da aplicación informática FCT XADE subministrada pola 

Consellería de Educación e Ordenación universitaria. 

 

4.5.2.2. Programa de visitas 

  O profesor/a, titor/a: 

a) Establecerá canles de comunicación coa persoa titora do alumno/a no centro de 

traballo, concretando o día e hora programados para a visita(mínimo dúas). 

b) Reservará unha xornada cada quincena para a recepción do alumnado no centro 

educativo, realizando actividades de seguimento, asesoramento e apoio. 

c) Deberá cumprimentar o anexo VI  (autorización de actividades previstas de 

seguimento da FCT para a súa aprobación polo/a director/a). Unha vez rematada a FCT 

entregarase ao secretario para o abono das indemnizacións por razón de servizo. 

 

4.5.2.3. Avaliación 

  Será continua e o instrumento de seguimento e avaliación será a carpeta do alumno/a que se 

entregará ao inicio dos estudios formativos estando integrada por: 

a) Plan individualizado da FCT, recollido no caderno do alumno/a. 

b) Follas de seguimento semanal, recollidas no caderno do alumno/a, que serán 

supervisadas polo profesor/a, titor/a na xornada de visita quincenal ao centro 

educativo con todo o alumnado que estea nese período realizando a FCT. 

Colaborará na mesma a persoa designada para cada centro de traballo para o 
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seguimento da formación do alumnado durante a estadía nel. Esta colaboración na 

avaliación expresarase mediante un informe valorativo. 

  O coordinador/a da FCT e en todo caso o titor/a do ciclo formativo, ademais de buscar e 

seleccionar empresas, tramitará toda a documentación relativa ás axudas económicas que procedan 

respecto á FCT, a través da dirección do centro. 

  Así mesmo realizará unha memoria final do desenvolvemento das actividades de formación 

en centros de traballo (FCT) por parte do alumnado do centro na que se recollerán os principais 

datos e se informará sobre a execución do plan de visitas ao centro de traballo, do plan de recepción 

do alumnado no centro educativo, das accións de divulgación dos programas formativos e de 

captación de novos centros de traballo. Esta memoria será sometida a aprobación por parte do 

Consello Escolar. 

4.5.2.4. Erasmus 

  a) No desenvolvemento de selección de alumnado para a realización de prácticas no 

estranxeiro (tanto para a FCT como para titulados), o comité de selección ou valoración 

configurado para tal fin, deberá aplicar os criterios de selección que esixa o programa en cuestión. 

  b) Ademais, o comité de selección ou valoración poderá  determinar que un candidato/a non 

é seleccionable e denegarlle directamente o dereito a participar no programa Erasmus +  pertinente, 

no caso de que se estime que non cumpre os criterios mínimos para a súa realización en canto a 

conduta, comportamento, contorno, motivación, factores educativos, actitude, etc., sobre todo tendo 

en conta a súa traxectoria neste centro educativo, incluso no caso de que unha alumna ou alumno 

cumpra os requisitos formais para o acceso a unha das prazas para realizar unha mobilidade 

Erasmus+. 

  c) No caso de terlle sido incoado un procedemento corrector ao longo do curso escolar ao/á 

candidato/a,  este/a quedará automaticamente excluído da participación nun proxecto Erasmus. 

5. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN 

5.1.  INFORMACIÓN AO PROFESORADO 
  a) A principal canle de comunicación co profesorado será o correo electrónico corporativo, 

medio a través do cal se transmitirá a maioría da documentación e información. 

  b) As convocatorias de reunións dos órganos colexiados de goberno e de coordinación 

docente faranse tamén por medio deste correo electrónico. Na orde do día das reunións dos órganos 

colexiados de goberno e coordinación docente incluirase un punto “informes de dirección e xefatura 

de estudos”, no que se transmitirá a información máis relevante e de interese. 

  c) Usaranse as mensaxes de texto ao móbil para avisos e información de carácter máis 

inmediato e urxente, mediante a aplicación AbalarMóbil. 

  d) Na sala do profesorado haberá un taboleiro de anuncios reservado á información sindical 

e outro para a administrativa, académica e de organización xeral. 

  e) A través da conserxería o profesorado enviará e recibirá a correspondencia e avisos 

telefónicos que necesite no exercicios das súas funcións. 

  f) Os arquivos en soporte informático modificables que se envíen serán, preferentemente, en 

formato word ou libreoffice. 
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  g) As programacións e memorias enviaranse ao correo do centro en formato formalizado 

(epígrafes, letra Times New Roman punto 12, interlineado 1.5, corrección ortográfica, léxica e 

gramatical)  PDF normalizado. 

5.2.  INFORMACIÓN AO ALUMNADO 
  a) Non se poderá alterar o normal desenvolvemento das actividades docentes para facilitar 

información ao alumnado sen o permiso do profesor ou profesora a cargo da actividade. 

  b) Utilizarase preferentemente a xunta de delegados/as para estas funcións, correspondendo 

ao delegado/a de curso a función de transmitir a información ao alumnado do grupo. 

  c) Os representantes do alumnado no consello escolar e demais órganos e comisións serán os 

encargados de transmitir a información á xunta de delegados,/as para que así poida chegar á 

totalidade do alumnado. 

  d) Dende as titorías darase todo tipo de información académica, de organización de 

actividades e do instituto en xeral. Do mesmo xeito, explicarán ao alumnado criterios de promoción 

e titulación na ESO, normas de convivencia, calendario escolar, etc. 

  e) A xefatura do departamento de orientación, de acordo ao plan de orientación establecido, 

proporcionará ao alumnado información e orientación sobre as distintas opcións formativas que 

ofrece o sistema educativo en xeral e o instituto en particular. 

 f) Canles oficiais de comunicación: 

• Páxina web. 

• Aula virtual. 

• Abalar. 

• Correo electrónico. 

• Comunicacións escritas. 

• Calquera outro medio ou canle que o centro estime pertinente. 

5.3. INFORMACIÓN A NAIS/PAIS/REPRESENTANTES LEGAIS DO ALUMNADO 
  a) Como norma xeral, o centro non comunicará información ningunha a pais/nais do 

alumnado maior de idade, agás autorización explícita do alumno/a por escrito. 

  b) No caso de alumnado menor de idade, para a comunicación de información a 

nais/pais/representantes legais, utilizaranse as seguintes canles: 

• Páxina web. 

• AbalarMobil, aplicación para móbiles desenvolvida pola Consellería de Educación 

que facilita a información sobre as cualificacións, faltas de asistencia, faltas de 

conduta e outras incidencias. 

• Chamada telefónica para comunicacións urxentes. 

• Boletín de cualificación de cada avaliación. 

• Reunións e titorías presenciais e/ou telemáticas cando as circunstancias así o 

requiran. 

• Circulares informativas a través do alumnado. 

• Taboleiros de anuncios. 
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• Consello escolar e outras comisións nas que participen. 

  c) No resgardo do impreso de matrícula ofrecerase información sobre a posibilidade de 

consultar na páxina web tódalas programacións didácticas e criterios de promoción e titulación na 

educación secundaria obrigatoria. 

  d) O pais/nais separados/as ou divorciados/as que non teñan asignadas a garda custodia legal 

dos seus fillos e desexen obter información sobre os resultados da avaliación destes, deberán 

solicitala ao centro a través de escrito dirixido á dirección, achegando copia fidedigna da sentencia 

xudicial de divorcio, separación ou nulidade. O centro aterase ao disposto nesa sentencia, no caso 

de que tivese unha declaración expresa sobre o particular. 

  e) No caso de que a sentencia non tivese declaración expresa sobre o particular, o centro 

emitirá a información sobre o rendemento escolar do seu fillo/a ao proxenitor que non ten 

encomendada a custodia do alumno/a, sempre que non fose privado/a ou excluído/a da patria 

potestade. Neste último caso non se dará información ningunha ao solicitante. 

  f) Cando o centro reciba unha solicitude nos termos dos parágrafos anteriores, manterá 

informado en todo momento ao pai/nai que teña a custodia ou garda legal das pretensións do 

solicitante, e concederalle un prazo de 10 días para que poida formular as alegacións que estime 

oportunas. Rematado o prazo sen presentar alegacións ou cando estas non aporten nada que 

aconselle variar o procedemento, o centro deberá facer chegar ao mesmo tempo ao proxenitor 

solicitante copia de cantas informacións documentais entregue á persoa que ten a custodia do 

alumno/a. 

 g) Os titores deberán levar un rexistro das reunións de titoría que poderá ser requirido polo 

equipo directivo. 

5.4. TELÉFONOS DO CENTRO 
  Hai 12 liñas: 

 

Biblioteca 886110748 Xefatura de Estudos 886110751 

Conserxería 886110749 Vicedirección 886110752 

Sala profesores 886110750 Secretaría 886110753 

Taller 2 Electricidade 886110755 Dirección 886110754, 

Conserxería inalámbrico 886110756 Orientación 886110757 

FAX 886110759 Titoría mestres 886110758 

 

Para a utilización dos teléfonos seguiranse as seguintes normas: 

a) Para chamadas de titorías, FCT e en xeral de secretaría, Usaranse as liñas do centro, 

pero non dende Conserxería. Farase dende a sala de profesores, o despacho da dirección, 

secretaría ou xefatura de estudos. 

b) A liña do taller 2 de electricidade é exclusiva para chamadas relacionadas coas 

prácticas do alumnado. 

c) Hai terminais telefónicas de recepción de chamadas no Departamento de Orientación 

no pavillón D, nas Salas do profesorado e na Biblioteca. 

d) O uso de Internet nas aulas de Informática e outras, sala de profesorado (en 7 

ordenadores especificados) e biblioteca é gratuíto (con cargo á Xunta de Galicia). 
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e) Nas excursións poñerase a disposición do profesorado acompañante un teléfono 

móbil do centro. 

  Hai rede wifi con contrasinal de protección na sala do profesorado, na biblioteca e no 

pavillón B. Tamén hai operativos puntos de acceso wifi en cada aula. 

5.5. CORREO 
  a) O correo particular ou de departamentos que se reciba, será depositado nos casilleiros 

correspondentes da Sala de Profesores/as. 

  b) Non deben darse os datos do Centro para a recepción de correspondencia particular 

distinta da procedente da Consellería de Educación. Os conserxes non teñen porque cargar co 

correo particular de cada quen, que pode recibilo na súa vivenda. 

  c) O envío de correspondencia postal relacionada con actividades deste Centro, será a través 

dos conserxes (hai selos en secretaría), con custo a cargo do Centro no caso de titorías ou en xeral e 

con cargo aos departamentos na súa relación con centros de primaria, empresas de subministración, 

editoriais, etc. 

  d) O profesorado empregará exclusivamente o correo corporativo para as comunicacións co 

centro. 

 e) A conta de correo corporativa “@edu.xunta.gal” será usada polo equipo directivo para as 

comunicacións co profesorado e persoal non docente, motivo polo que cómpre revisala 

regularmente. A conta de correo electrónico corporativa do centro é 

ies.indaleciopereztizon@edu.xunta.gal 

5.6. TABOLEIROS DE ANUNCIOS 
  a) No centro haberá varias cortizas de anuncios con espazos reservados para o uso de 

alumnado, profesorado, asociacións de nais e pais, organizacións sindicais, e información oficial 

administrativa e docente. 

  b) A información que se coloque nas cortizas deberá estar relacionada coa educación e con 

eventos culturais e lúdicos que contribúan á formación integral do alumnado. 

 c) Todos os documentos que se coloquen nas cortizas deberán responder aos principios de 

tolerancia e respecto mutuo,  non podendo ter carácter anónimo. 

  f) Cada taboleiro de anuncios estará identificado segundo o tipo de información á que estea 

dedicado. Os taboleiros están asignados a distintos departamentos, que terán preferencia de uso. 

Malia o anterior, o equipo directivo, en caso de necesidade, poderá autorizar temporalmente o seu 

uso a outro/s departamentos. 

  g) O equipo directivo encargarase de actualizar a información e de que se faga un uso 

correcto de todos os taboleiros. 

  h) Por decisión do Consello Escolar só se admiten carteis en galego e previo permiso do 

Equipo Directivo, que pode denegalo por razóns como: incitación ao consumo de alcohol, tabaco, 

discriminacións e similares ou outras razóns que se consideren pertinentes. 

 i) Nos taboleiros do centro non se poderán colgar carteis, notas, avisos sen autorización 

previa do equipo directivo. 

 j) A porta da sala de profesorado é de uso exclusivo para información do equipo directivo. 

mailto:ies.indaleciopereztizon@edu.xunta.es
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5.7. PÁXINA WEB 
  a) A páxina web do instituto http://www.edu.xunta.es/centros/iesindaleciopereztizon 

proporcionará, como mínimo, a seguinte información: 

• Oferta educativa. 

• Calendario escolar. 

• Libros de texto. 

• Programacións didácticas. 

• Criterios de promoción e titulación das distintas ensinanzas. 

• Horas de titoría do profesorado. 

• Horarios dos grupos. 

• Enlaces ás distintas dinamizacións do centro. 

  b) O equipo directivo velará pola súa actualización e inclusión de novas utilidades e 

información de interese. 

5.8. SUXESTIÓNS, QUEIXAS E RECLAMACIÓNS 

5.8.1. Definicións 

  a) Suxestión: idea que se lle aporta á dirección do IES con ánimo construtivo para a súa 

mellora. 

  b) Queixa: mostra de insatisfacción sobre aspectos nos que a dirección do IES non ten 

contraídos compromisos legais. 

  c) Reclamación: xestionaranse segundo a Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento 

Administrativo Común das Administracións Públicas e a Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime 

Xurídico do Sector Público. 

5.8.2. Presentación 

  a) As suxestións e queixas presentaranse cubrindo o impreso SQR correspondente, 

dispoñible en conserxería e/ou para descargar na páxina web do centro, e depositándoo na caixa de 

correo de SQR, situada ao carón da ventanilla de conserxería. 

  b) As reclamacións presentaranse sempre por escrito na oficina do instituto. 

5.8.3. Clasificación e contestación de suxestións, queixas e reclamacións 

  a) A dirección recollerá as suxestións e queixas formuladas e realizará unha primeira análise 

das mesmas, clasificándoas: 

• Por tipo: suxestión ou queixa. 

• Por prioridade. 

  b) O prazo para dar resposta a calquera suxestión ou queixa será de trinta (30) días contados 

dende a data de presentación. 

 c) As reclamacións contestaranse seguindo os procedementos legalmente establecidos 

segundo a natureza da mesma. 

6. TRANSPORTE ESCOLAR 
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6.1. NORMAS 
  a) Os autobuses deixarán ao alumnado despois das 08:15 horas xunto á entrada principal ou 

enfronte da entrada principal, que dá á Avda. da Concordia, por onde accederán ao centro, que xa 

estará aberto. Os luns pola tarde, os autobuses deixarán ao alumnado a partir das 16:10 horas. 

  b) Nada máis baixar do autobús, o alumnado entrará inmediatamente no recinto escolar, 

sendo obxecto de sanción o incumprimento desta norma. 

  c) A recollida do alumnado farase no mesmo punto de forma ordenada e escalonada, 

esperando uns ata que saian os outros e lles deixen espazo para aparcar. Para iso os condutores 

deberán establecer unha orde de recollida que deberán respectar. 

  d) O alumnado esperará a chegada do seu autobús dentro do recinto escolar. A saída estará 

vixiada polo profesorado de garda de transporte. 

  e) Cando o alumnado teña que agardar a chegada do seu autobús fóra do centro, manterá en 

todo momento as normas de urbanidade e respectará escrupulosamente as normas de circulación 

viaria, permanecendo ordenado e agrupado, a fin de non obstaculizar o dereito ao paso dos demais 

peóns. O incumprimento desta norma será obxecto de sanción. 

  f) No autobús o alumnado deberá acatar as ordes do condutor e a súa conduta estará suxeita 

ás mesmas normas que neste regulamento se establecen para o uso das instalacións e participación 

nas actividades do instituto. O mesmo é aplicable nas paradas de transporte escolar. 

  g) En caso dalgunha irregularidade con respecto ao transporte escolar, esta será notificada á 

maior brevidade posible ao titor do grupo-clase ou a persoa encargada deste servizo no Centro. 

  h) A(s) compañía(s) adxudicataria(s) do transporte escolar teñen a obriga de velar pola 

seguridade do alumnado usuario, comprobando que todo o alumnado vai correctamente sentado co 

cinto de seguridade posto e ten obriga de comunicar ao equipo directivo calquera incumprimento 

das normas por parte do alumnado. 

6.2. RUTAS 
  a) En principio, o número de rutas de transporte é de seis (6), aínda que estas poden variar 

anualmente,  actualmente son as do cadro seguinte: 

 

Nome da ruta Horario Paradas 

 

CALDELAS 

7:55 / 15:50 Mirón » Casqueiro » Arantei (Porto) » Ponte Caselas » Carreira » Estación 

Caldelas » Pena » Viúda » Laxes » Sobreiro  » Estación Guillarei » O Núñez » 

Piensos 

BALDRÁNS 7:50 / 15:50 Igrexa Caldelas » Cuartel » CC. Entenza » Cruce Kiwis » Coello » Fábrica » 

Farmacia » Igrexa Baldráns » Carrasqueira » Pontenova (tanatorio) 

 

PARAMOS 

7:45:/ 15:50 Vendanova » Ataúde » Carballeda »Barreiro » Cruceiro » Pegullal (As Pontes) 

» Devesa (Salceda) » Parderrubias (O Agro) » Cruce IES Parderrubias » 

Soutelo (Saída Gulas) » Soutelo (Taberna Nova) » Devesa de Arriba (Paramos) 

GUILLAREI 7:55 / 15:50 Torre » Tenda Nova » Molinera » Souto » Millada » Igrexa Guillarei » Rotea » 

Pombal » 

RIBADELOURO 8:00 / 15:50 Portode Bouzas » Cotarel » S. Simón » Magdalena » Mallón » Paredes » Foxo  

PONDEROSA 8:00 / 15:50 Naranxeiras (CEIP Rebordáns) »  Tenda Bugallo » Ponderosa 
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 b) A cada ruta asígnaselle unha cor, que corresponde coa do cartel que se lle dará aos condutores 

dos autobuses, a fin de que tanto o alumnado coma o profesorado que fai garda de transporte 

identifiquen rapidamente as liñas. 

 c) O profesorado de garda de saída que ocupe o posto 1 portará un cartel coa ruta de transporte 

para indicar dende o seu posto o autobús que está na parada. 

6.3. TRAMITACIÓN 
A tramitación do transporte escolar aterase ás instrución ditadas anualmente pola Consellería de 

Educación para tal fin. 

  a) Hai transporte escolar gratuíto para o alumnado da ESO e FP Básica que non teña máis de 

16 anos e teña o seu domicilio de residencia a unha distancia dun radio superior a 2 km do centro. 

  b) Tamén existe transporte gratuíto para parte do alumnado de ciclos formativos, FP Básica 

(maiores de 16 anos) e de bacharelato, unha vez que queden prazas libres tras asignar as prazas do 

alumnado de ESO e FP Básica menores de 16 anos. En todo caso, o centro aterase ás instrucións 

que anualmente dite a Xefatura de Servizos Complementarios da Consellería de Educación. 

  c) A solicitude de transporte escolar realizarase no momento da matrícula, de acordo coas 

instrucións que anualmente realiza a Xefatura de Servizos Complementarios da Consellería de 

Educación. 

 

7. CONVIVENCIA E RÉXIME DISCIPLINARIO 

7.1. CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA E 

PROTOCOLO PARA A SÚA DETECCIÓN 
Referencia normativa: artigo 33 do Decreto 8/2015. 

 Ao abeiro do disposto no artigo 33 do Decreto 8/2015, establécese o seguinte: 

 

  a) As condutas contrarias á convivencia, tipificadas como faltas, clasifícanse nas seguintes: 

I) Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia. 

II) Condutas leves contrarias á convivencia. 

  b) De acordo co establecido no artigo 28 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, 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. O acoso escolar terá a consideración de conduta 

gravemente prexudicial para a convivencia, consonte o establecido no artigo 38 do Decreto 8/2015. 

  c) Para o caso de comisión de condutas que deriven en actos que puidesen ser constitutivos 

de delito ou falta penal, a dirección do centro, por instancia propia ou de calquera membro da 

comunidade educativa, deberao pór en coñecemento da Administración educativa e dos corpos de 

seguridade correspondentes, ou do Ministerio Fiscal, sen prexuízo de tomar as medidas preventivas 

oportunas. O modelo e o procedemento para trasladar esa información e coordinar as actuación 

pertinentes facilitarase de conformidade co establecido no artigo 28.2 do Decreto 8/2015. 

7.1.1. Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia 

Referencia normativa: artigo 38 do Decreto 8/2015. 
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 Son condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes as que se 

enumeran a continuación: 

  a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as 

coaccións contra os demais membros da comunidade educativa. 

  b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de 

nacemento, raza, sexo, orientación e identidade sexual, capacidade económica, nivel social, 

conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou 

calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

  c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de 

administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave. 

  d) A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou informacións 

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

propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa. 

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

4/2011. 

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

subtracción de documentos académicos. 

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

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

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

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

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

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

comunidade educativa do centro ou a incitación a elas. 

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

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

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

artigo 11 da Lei 4/2011 cando é requirido para iso polo profesorado. 

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

  l) O incumprimento das sancións impostas. 

 

 Ademais, no ámbito da súa autonomía, o IES Indalecio Pérez Tizón engade concreta e 

engade o seguinte: 

 

  m) A reiterada desobediencia ás chamadas á orde dun profesor, ben sexa en actividades 

lectivas, extraescolares, complementaria ou tempos de lecer. 

  n) A desobediencia e actitude de desafío ante ordes directas do profesorado e/ou persoal de 

administración e servizos. 

  ñ) Non entrar no recinto do instituto directamente ao baixar do transporte escolar 
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  o) A suplantación do alumno/a que está a realizar unha proba obxecto de avaliación, o 

engano manifesto ou obtención de información sobre a proba por medios ilícitos e/ou fraudulentos. 

  p) A suplantación de identidade, tanto na vida educativa como nas redes sociais. 

  q) A falsificación do boletín de cualificacións. 

  r) A falsificación da sinatura do pai/nai/titor/a legal en calquera documento interno do 

centro: xustificación de faltas de asistencia, permiso para asistir a actividades, xustificantes de 

entrega de avisos, etc. 

  s) O consumo dentro do recinto escolar, de alcohol, tabaco ou calquera outra substancia 

prohibida pola lexislación vixente. 

  t) Portar obxectos, substancias ou produtos gravemente perigosos para a saúde ou 

integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa, como, por exemplo, calquera 

tipo de arma branca, drogas e bebidas alcohólicas . 

  u) Negarse a entregar o obxecto ou aparello que lle sexa requirido por un profesor ou 

profesora. 

  v) A realización de pintadas graves, polo contido ou tamaño, en paredes ou mobiliario. 

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

e aos materiais do centro, incluídos equipos informáticos e software, aos bens doutros membros da 

comunidade educativa ou de terceiros. 

  x) A subtracción de obxectos do centro ou de calquera membro da comunidade educativa, 

cando esta se considere grave, tanto polo valor dos obxectos subtraídos coma pola súa natureza. 

  y) Calquera outra conduta contraria ás normas de convivencia establecidas neste 

regulamento que  o Equipo de Convivencia considere grave. 

7.1.2. Condutas levemente prexudiciais para a convivencia 

Referencia normativa: artigo 42 do Decreto 8/2015. 

 Son condutas leves contrarias á convivencia as recollidas no art. 42 do Decreto 8/2015. 

  a) As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa na alínea a), os actos de 

discriminación da alínea b), os actos de indisciplina da alínea c), os danos da alínea g), os actos 

inxustificados da alínea h) e as actuacións prexudiciais descritas na alínea i) do artigo 15 da Lei 

4/2011 que non alcancen a gravidade requirida no dito precepto. 

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

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

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

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

convivencia de acordo coa alínea j) do artigo 15 da Lei 4/2011. 

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

establecidos polas normas de convivencia de cada centro. 

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

activamente no desenvolvemento das clases. 

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

centro docente. 



 

101 

 Ademais, no ámbito da súa autonomía, o IES Indalecio Pérez Tizón engade concreta e 

engade o seguinte: 

  f) Molestar con ruídos, berros, carreiras, charlas ou calquera outro comportamento que 

perturbe o desenvolvemento da actividade docente, incluíndo as actividades extraescolares e 

complementarias. 

  g) Faltar inxustificadamente a clase. 

  h) Faltas reiteradas de puntualidade. 

  i) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento precisos para participar 

activamente no desenvolvemento das clases. 

  j) A actitude pasiva no tocante ás actividades académicas. 

  k) O abandono inxustificado do centro en horas lectivas e tempos de lecer. 

  l) Esconderse para non acudir a unha actividade lectiva, extraescolar ou complementaria. 

  m) A utilización de obxectos que perturben o normal desenvolvemento das actividades. 

  n) A utilización en todo o recinto escolar, e en calquera momento, de móbiles ou calquera 

outro aparello electrónico de reprodución e/ou gravación de imaxe e son, así como tabletas ou 

computadores alleos ao centro sen a debida autorización expresa e supervisión dun membro do 

equipo directivo, profesor ou profesora. 

  ñ) Portar obxectos, substancias ou produtos perigosos para a saúde ou integridade persoal de 

calquera membro da comunidade educativa. 

  o) A realización de pequenas pintadas. 

  p) Cuspir, tirar ao chan papeis ou desperdicios. 

  q) O deterioro non grave do material e instalacións de forma intencionada ou neglixente. 

  r) Introducir persoas alleas ao centro. 

  s) Calquera outra conduta contraria ás normas de convivencia establecidas neste 

regulamento que o Equipo de Convivencia considere leve. 

7.2. MEDIDAS CORRECTORAS QUE CORRESPONDAN POR 

INCUMPRIMENTO DAS CITADAS NORMAS. 
Referencia normativa: artigo 19.2 do Decreto 8/2015. 

7.2.1. Atenuantes e agravantes 
  Referencia normativa: artigo 34 do Decreto 8/2015. 

 Ao abeiro do establecido no artigo 34 do Decreto 8/2015, para a gradación das medidas 

correctoras previstas nos artigos 39 e 43 do Decreto 8/2015, no uso da súa autonomía, o IES 

Indalecio Pérez Tizón engade e concreta as seguintes consideracións: 

7.2.1.1. Circunstancias atenuantes 

  a) A situación sociofamiliar do alumnado. 

  b) A ausencia anteriormente de condutas contrarias ás normas. 
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  c) A petición espontánea de escusas nos casos de inxurias, ofensas e alteración do 

desenvolvemento das actividades do centro. Entenderase que a petición de excusas é espontánea 

cando sexa previa á posible sanción por falta leve e/ou incoación de procedemento corrector. 

  d) A vontade de participar en procesos de mediación, sempre e cando se cumpran os acordos 

reparadores pactados polas partes. 

  e) O absentismo escolar á hora de valorar a privación do dereito de asistencia. 

7.2.1.2. Circunstancias agravantes 

  a) Os danos, inxurias ou ofensas a compañeiros de menor idade, de nova incorporación ao 

centro, que presenten condicións persoais de desigualdade ou inferioridade manifesta, e/ou que 

estean asociadas a comportamentos discriminatorios de calquera tipo. 

  b) As actitudes que atenten contra a igualdade de sexo. 

  c) O carácter especialmente vulnerable da vítima. 

  d) Que atenten contra os dereitos dos profesionais do centro, a súa integridade física ou 

moral e a súa dignidade. 

  e) A premeditación e a reincidencia. 

  f) O emprego de medios telemáticos na comisión das condutas contrarias ás normas de 

convivencia. 

  g) As realizadas colectivamente. 

  h) As condutas contrarias ás normas durante as saídas extraescolares ou complementarias. 

7.2.2. Reparación de danos 

Referencia normativa: artigo 35 do Decreto 8/2015. 

 Ao abeiro do establecido nos artigos 35.1. a 35.3. do Decreto 8/2015, establécese o seguinte: 

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

forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e materiais dos centros, incluídos os 

equipamentos 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 fose 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. 

  b) Cando se incorra en condutas tipificadas como agresións físicas ou morais, deberá 

repararse 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 determine a resolución que impoña a corrección da conduta. 

  c) O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecidos nos dous parágrafos 

anteriores é compatible coas correccións disciplinarias que, de ser o caso, correspondan. 

7.2.3. Medidas correctoras de condutas levemente prexudiciais e responsables da aplicación 

das mesmas 

Referencia normativa: artigo 43 do Decreto 8/2015. 

 Ao abeiro do disposto no artigo 43 do Decreto 8/2015, no ámbito da súa autonomía, o IES 

Indalecio Pérez Tizón concreta e engade as seguintes medidas correctoras para as condutas leves 

contrarias á convivencia: 
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  a) Falta de orde 

  b) Parte de incidencias. 

  c) Parte de incidencias, “5 minutos de respiro” e comparecencia inmediata ante un cargo 

directivo. 

  d) Retirada inmediata do móbil, aparato electrónico, obxecto, substancia ou produto, que 

posteriormente se depositará na xefatura de estudos ou dirección. Tratándose de alumnado menor de 

idade cubrirase un parte de incidencias para avisar aos pais e que persoalmente pasen a retirar o 

obxecto requisado. No caso de alumnado maior de idade cubrirase igualmente o parte de 

incidencias. O tempo mínimo de retención dos obxectos requisados será de quince (15) días., agás 

no caso de aparellos electrónicos que serán devoltos unha vez que os titores legais veñan retiralos 

ou ao finalizar a xornada escolar no caso de alumnado maior de idade. 

  e) Expulsión inmediata da actividade extraescolar ou complementaria na que estea 

participando. Neste caso o profesorado ao cargo da actividade deberá asegurarse que o alumno/a 

retorna ás actividades lectivas no instituto. Esta sanción levará parello un parte de incidencias, a 

prohibición de participar noutras actividades extraescolares ou complementarias, e a conseguinte 

valoración da necesidade de impoñer outras medidas correctoras. 

  f) Realizar traballos específicos en horario lectivo (no recreo) 

  g) As faltas de puntualidade non xustificadas e reiteradas constitúen unha falta de conduta. 

Por cada tres (3) faltas de puntualidade cometidas por un alumno/a ,  este deberá cumprir a sanción 

que se determine. 

  h) Reparar os danos causados, cando estes se deriven da utilización inadecuada ou 

neglixente de materiais ou instalacións do instituto ou doutros membros da comunidade educativa. 

  i) Restituír o subtraído ou, se non fose posible, indemnizar o seu valor. 

  j) Pedir desculpas polos danos causados, ben de forma pública ou privada. 

  k) Envío á aula de convivencia-reflexión durante os recreos e demais períodos de lecer polo 

tempo que o Equipo de Convivencia determine. 

  m) Apercibimento por escrito, do que se conservará constancia na xefatura de estudos e que 

se comunicará á titoría e familia, no caso de alumnado menor de idade. 

  n) Traballos que contribúan á mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro 

durante as horas e días que o Equipo de Convivencia determine. 

  ñ) Privación do dereito a participar nalgunha actividade complementaria ou extraescolar, 

durante o tempo que se determine. 

  o) Cambio de grupo. 

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

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

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

  q) 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. 
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  r) As medidas descritas nos puntos do a) ao e) da norma anterior poderá impoñelas 

directamente o profesorado; as descritas nos puntos do f) ao m) impoñeráas a xefatura de estudos ou 

dirección¸ e do n) ao q) o/a director/a, tendo en conta as circunstancias persoais de cada alumno/a e 

logo da consulta ao Equipo de Convivencia; esta consulta farase só cando non entorpeza a 

inmediatez da sanción, noutro caso, a dirección informará na primeira reunión desta comisión. 

   s) O Equipo de convivencia analizará a acumulación por un mesmo alumno/a de faltas de 

orde e partes de incidencia e decidirá, en función da gravidade e circunstancias de cada caso, si se 

debe considerar unha falta grave e as medidas correctoras que se estimen máis convenientes. 

7.2.4. Medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais e responsables da aplicación 

desas medidas 

Referencia normativa: artigo 39 do Decreto 8/2015. 

 Ao abeiro do establecido no artigo 39 do Decreto 8/2015, no ámbito da súa autonomía, o 

IES Indalecio Pérez Tizón concreta e engade as seguintes medidas correctoras para as condutas 

gravemente prexudiciais para a convivencia no centro docente: 

  a) Realizar traballos curriculares en horario non lectivo. 

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

desenvolvemento das actividades do centro. 

  c) Envío á aula de convivencia polo tempo que o Equipo de Convivencia determine. 

  d) Privación do dereito a participar nalgunhas actividade complementarias ou extraescolares, 

durante o tempo que se determine. 

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

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

  f) Cambio de grupo. 

  g) 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. 

  h) 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. 

  i) Cambio de centro. 

  j) Aquelas condutas que atenten contra a dignidade persoal doutros membros da comunidade 

educativa que teñan como orixe ou consecuencia unha discriminación ou acoso baseado no xénero, 

orientación ou identidade sexual, ou unha orixe racial, étnica, relixiosa, de crenzas ou de 

discapacidade, ou que se realicen contra o alumnado máis vulnerable polas súas características 

persoais, sociais ou educativas, terán a cualificación de condutas gravemente prexudiciais e levarán 

asociadas como medidas correctoras as establecidas nos puntos h) ou i) deste apartado. 

       k) Todo o alumnado que fose sancionado como resultado da incoación dun procedemento 

corrector ou fose sancionado por incumprimento reiterado das normas de convivencia, deberá 

realizar un taller de habilidades sociais, organizado e impartido pola xefatura do Departamento de 

Orientación fóra de horario lectivo. A dirección do centro determinará a temporalización do mesmo. 
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7.3. CORRECCIÓN DE CONDUTAS 
Referencia normativa: artigos 46 a 55 do Decreto 8/2015. 

  Vid. Plan de Convivencia 7. 

7.4. AULA DE CONVIVENCIA 
   Referencia normativa: artigo 25 do Decreto 8/2015. 

 Vid. Plan de Convivencia 6.4. 

7.5. PROCEDEMENTO COMÚN 
   Referencia normativa: artigo 41? do Decreto 8/2015. 

 Vid. Plan de Convivencia 7.1. 

7.6. PROCEDEMENTO CONCILIADO 
   Referencia normativa: artigo 41? do Decreto 8/2015. 

 Vid. Plan de Convivencia 7.2. 

8. PROTOCOLOS 

8.1. DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E TRATAMENTO DO ACOSO 
Referencia normativa: artigos 13,d e 15,4 do Decreto 8/2015. 

Vid. Plan de Convivencia 4.2.4. 

8.2. DE ABSENTISMO ESCOLAR 
Vid. Plan de Convivencia 4.2.5. 

8.3. DE URXENCIAS MÉDICAS 
  a) Cando un alumno/a presente algún problema de saúde durante a xornada escolar que 

requira atención médica o profesorado de garda comunicarao ao cargo directivo de garda, e 

acompañará ao alumno ao centro médico ata que a súa familia poida presentarse no mesmo. Se fose 

necesario calquera persoal do centro, docente ou non docente, acompañará ao alumno ao centro 

médico. 

  b) En caso de accidente escolar, o profesor/a que estivese ao cargo do accidentado/a 

comunicará ao profesor/a de garda e a xefatura de estudos ou algún membro do equipo directivo o 

suceso ocorrido, e conxuntamente valorarán a situación. 

  c) No caso de que a situación esixa levalo/a ao centro de saúde, chamarase aos 

pais/nais/titores/as legais sen prexuízo de que o acompañe previamente o profesor/a de garda ata o 

centro médico ata a chegada dos proxenitores ou titores legais. En función da gravidade chamarase 

aos servizos de urxencia e atención ao cidadán para seguir as instrucións correctas. 

  d) Se a gravidade do incidente fixese necesario o traslado en ambulancia a un centro médico, 

comunicarase inmediatamente estas circunstancias á familia do alumno para que se fagan cargo do 

mesmo na maior urxencia posible. Cumprimentarase un parte de accidente correspondente, no que 

se detallarán as circunstancias do accidente e o impreso do seguro escolar que deberá presentarse no 

centro médico, a excepción do alumnado de 1º e 2º de ESO que non dispón de seguro escolar. Estes 

alumnos/as para ser atendidos deberán ter a fotocopia da Tarxeta Sanitaria da Seguridade Social, da 

que o centro terá un exemplar achegado, en calquera caso, coa matrícula. Se as familias non poden 

facerse cargo nese momento do alumno/a accidentado/a, intentarase colaborar na medida do posible 
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coa familia, podendo ser acompañado o alumno/a por un profesor/a de garda ao centro médico ata 

que os pais poidan presentarse no mesmo. 

  e) No caso de que se perciba que os pais/nais/titores/as legais están incorrendo en deixadez 

de responsabilidades non xustificadas, comunicarase o feito a servizos sociais do concello ou á 

policía local para facerse cargo do alumno ata que acudan os pais. No caso dunha indisposición, 

chamarase á súa familia para informar da circunstancia. Cando o pai/nai/titor/a legal veña recoller 

ao alumno/a, cubrirá o libro de rexistro de saídas conforme o establecido neste NOFC. Os 

responsables legais do alumno/a poden delegar esta función excepcionalmente, e sempre 

xustificadamente, nun adulto da súa confianza. A este respecto, ao inicio de curso as familias 

informarán ao Centro da existencia de circunstancias familiares especiais que haxa que ter en conta 

á hora da recollida dos seus fillos/as, podendo delegar funcións excepcionais nun adulto da súa 

confianza, para o que deben entregar un documento no que expoña ditas circunstancias, nome, DNI 

e relación de parentesco co adulto. O devandito documento asinarase e será certificado na secretaría 

do centro. A súa validez é dun curso escolar. 

  f) As familias serán informadas puntualmente de todas as urxencias que lles afecten aos e ás 

menores ao seu cargo. En caso de urxencias vitais ou de gravidade, a prioridade é contactar cos 

servizos de urxencia. Non obstante, sempre que sexa posible e paralelamente á actuación temperá, a 

familia será informada, mediante chamada telefónica, do ocorrido e das actuacións que se están a 

levar a cabo. Cando a persoa que socorre estea sola, a prioridade nestes casos será estar en contacto 

cos servizos de urxencia e seguir as súas instrucións. Cando a vítima estea estabilizada ou os 

servizos médicos asuman a súa atención, será cando informaremos a familia por vía telefónica. 

  g) En caso de urxencias menos graves, independentemente de que se atenda a vítima, 

avisarase a familia da situación para que tome as medidas que estime oportunas (levala ao 

domicilio, ao médico etc.). En calquera caso, ao remate da atención, cubrirase polo/a profesor/a de 

garda ou o persoal de conserxería o documento “Rexistro de actuacións en urxencias e incidencias”. 

  h) En caso de incidentes que non requiran aviso inmediato ás familias, darase traslado a 

estas igualmente dunha copia do parte de atención para o seu coñecemento, “Rexistro de actuacións 

en urxencias e incidencias”. 

8.4. DE ENFERMIDADES CRÓNICAS 
  a) A familia do alumno/a facilitará toda a información relevante recollida en informes 

médicos e que asinará as correspondentes autorizacións, así como que se proceda á inscrición (de 

ser o caso) no programa Alerta Escolar. 

  b) Todo o alumnado con enfermidade crónica que precise apoio educativo no centro, contará 

cun plan de atención individualizado integrado por: 

• Ficha con fotografía, protocolo de urxencias (sinais de alarma e actuación) e 

teléfonos de referencia, visible á disposición de toda a comunidade educativa. 

• Autorizacións da familia. 

• Alta en Alerta Escolar (se procede). 

• Informe médico e pautas correspondentes (debidamente custodiadas para 

salvagarda da intimidade). Os datos que poidan ser necesarios nunha actuación de 

urxencia trasladaranse á ficha do alumnado referida. 

• Formularios complementarios que procedan: follas de control etc., segundo cada 

caso. 
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  c) Coa maior brevidade posible convocarase unha reunión plenaria á que acudirá todo o 

profesorado do centro, así como o persoal non docente, que terá lugar fóra do horario lectivo. Nesta 

reunión abordaranse as peculiaridades da enfermidade crónica de que se trate e trasladarase a todos 

os profesionais do centro da información pertinente para a atención ao alumno/a en caso de 

urxencia. O centro que o precise poderá contactar co servizo de saúde correspondente para recibir o 

asesoramento pertinente. Esta reunión terá a consideración de reunión obrigatoria de coordinación. 

  d) A formación do persoal do centro poderá contar, de ser o caso, coa colaboración de 

asociacións de persoas afectadas coa correspondente enfermidade crónica. O obxectivo fundamental 

é poñer en coñecemento da comunidade educativa as características da correspondente enfermidade 

crónica, as necesidades regulares e posibles situacións que poden presentarse en casos concretos e 

os labores que realizará o profesorado que se encargue da atención a este alumnado, a absoluta 

seguridade e facilidade dos procedementos e o apoio xurídico e administrativo destas actuacións. 

  e) O titor/a do alumno/a será a encargado/a de lle explicar ao resto do grupo-clase a 

situación do seu compañeiro/a, feita a preceptiva selección e adaptación en función da idade e 

desenvolvemento do grupo. Poderá contar, nesta tarefa, coa axuda do Departamento de Orientación 

e do profesional sanitario de referencia, así como cos materiais que, de ser o caso, se poñan á súa 

disposición. 

  f) Logo da sesión de formación inicial e sempre que os pais cubran as preceptivas 

autorizacións, a persoa que exerza a dirección do centro, oído, de ser o caso, o consello escolar, 

nomeará, de todos os profesores/as que voluntariamente manifesten no claustro a súa vontade de 

participar no apoio ao alumnado con enfermidade crónica, un equipo de profesores/as, dos cales un 

terá funcións de coordinación; sempre e cando este equipo non estivese funcionando xa con 

anterioridade. O número ideal, para dar cobertura ás necesidades e eventualidades que poidan 

xurdir, será de tres profesores/as. En todo caso, teranse en conta as circunstancias particulares de 

cada centro. 

  g) As súas funcións serán as de apoio no control da enfermidade, sempre segundo a idade e 

o desenvolvemento da persoa e das pautas marcadas polos servizos sanitarios. Estas funcións serán 

absolutamente seguras e non precisarán de coñecementos médicos específicos, podendo ser 

realizadas por calquera persoa que reciba un adestramento mínimo. 

  h) O benestar do menor e o control e mantemento da súa saúde son os intereses superiores 

que guiarán todas as actuacións. 

  i) Unha vez formado o equipo, este poderá recibir formación específica por parte do 

profesional sanitario de referencia, cando exista, quen, ademais, fará labores de acompañamento 

durante os primeiros días ou cando xurdan dúbidas. En caso de non haber profesional sanitario de 

referencia procederá contactar cos servizos de saúde para contar co asesoramento que se estime, ben 

directamente, ben a través da familia, da Escola Galega de Saúde ou das instancias máis oportunas 

en cada caso. 

  j) No perfil deste equipo de apoio terase en conta: 

• Que teña formación específica en primeiros auxilios, soporte vital básico e 

desfibrilación externa semiautomática (DESA). 

• Que exercese eses labores con anterioridade e, polo tanto, conte con experiencia, 

particularmente no caso da persoa coordinadora. 
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• Que imparta docencia directa no grupo, con especial fincapé na persoa que 

exerza os labores de titoría e a persoa que imparta Educación Física. 

  k) Serán labores da persoa coordinadora: 

• Coordinación, segundo estableza o Plan de atención da persoa con enfermidade 

crónica, co profesional sanitario de referencia, en colaboración estreita coa 

dirección do centro e co departamento de orientación. 

• Apoio no control da enfermidade. 

• Control e xestión dos elementos de control e coidado na enfermidade crónica 

que procedan: neveira, alimentos, contedor de residuos biolóxicos, 

desinfectantes, algodón, fichas e protocolos etc. 

• Apoio na planificación de actividades extraescolares e complementarias nas que 

participe a alumna ou alumno con enfermidade crónica, especialmente cando 

requiran saída do centro escolar, no que respecta á preparación da caixa de 

urxencias auxiliar que debe acompañar a este alumnado. 

  l) A persoa coordinadora do equipo será quen exercerá principalmente, e sempre que non 

teña obrigas de docencia que atender, o apoio que se determine no Plan de atención individualizado. 

Cando as súas obrigas docentes non llo permitan ou cando non se atope no centro, será substituído, 

de xeito expreso, por un dos seus compañeiros/as no equipo segundo se determine. O centro, na súa 

autonomía organizativa, proporcionaralle á persoa coordinadora o tempo que se estime preciso para 

a realización dos seus labores. 

  m) Para o alumno/a con enfermidade crónica é moi importante como manexa o equipo 

docente a situación na clase, o receptivo que é á súa nova situación e como se adapta o centro ás 

súas necesidades. Neste labor, enmarcado na atención á diversidade, o Departamento de Orientación 

terá un labor capital no asesoramento e acompañamento no deseño de plans de formación e 

personalización de protocolos de actuación, orientacións sobre as posibles necesidades específicas 

deste alumnado, orientacións para a realización de actividades e probas etc. 

8.5. DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 
 Agás prescrición médica entregada polos pais/nais/titores/as legais non se administrarán 

medicamentos ao alumnado. 

8.6. DE PROTECCIÓN DE DATOS 
  a) Coa matrícula entregarase ao alumnado un impreso co que poderán dar o consentimento 

ao tratamento dos seus datos, nos termos previstos na lexislación, que deberá ser asinada polos 

pais/nais/titores/as legais do alumnado menor de 14 anos. O alumnado menor de idade pero maior 

de 14 anos e os seus pais, nais e titores/as legais deben asinar o seu consentimento.  O alumnado 

maior de idade asinará o consentimento. 

  b) O profesorado e o persoal non docente procederá de igual xeito. 

  c) O IES Indalecio Pérez Tizón comprométese a facer un uso destes datos nos termos 

previstos pola lexislación vixente en cada momento en materia de protección de datos e só con fins 

académicos. En caso de ser requirido, o IES Indalecio Pérez Tizón fará cesión destes datos ás 

autoridades xudiciais ou policiais que o soliciten, sempre nos termos previstos a tal efecto pola 

lexislación vixente. 
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  d) Doutra banda, tanto o profesorado coma  o persoal non docente, ademais dos membros do 

Consello Escolar, teñen deber de sixilo, especialmente importante cando se trata información 

referida a menores de idade. 

  e) Co fin de cumprir a esixente normativa referente a protección de datos nos organismos 

públicos que manexen información confidencial, hai instalada na sala do profesorado un contedor 

no que depositar todos aqueles documentos que se desexen destruír e nos que figuren datos de 

carácter sensible (actas de avaliación, informes do alumnado, nomes, DNI, teléfonos, enderezos, 

etc.). Unha vez cheo o contedor, a empresa INTEGRAL DATA procederá a recollelos e destruílos 

seguindo un proceso normalizado e certificado. O profesorado depositará aquí todos os documentos 

anteriores, e que non deben quedar esquecidos ou abandonados na sala do profesorado nin 

tampouco se deben tirar no contedor de lixo. Outro tipo de documentación na que non figuren datos 

sensibles pode eliminarse na destrutora de papel. Seguindo indicacións da Inspección educativa os 

exames realizados polo alumnado deben gardarse no centro polo menos durante un ano. 

  g) No referente á obtención, utilización e difusión da imaxe, cfr. 4.1.5. 

8.7. DE AUTOPROTECCIÓN 
  a) O IES Indalecio Pérez Tizón contará cun Plan de Autoprotección debidamente 

actualizado. 

  b) Nos diferentes niveis educativos impartidos no IES Indalecio Pérez Tizón programaranse 

anualmente actividades de información, prevención e divulgación en materia de protección civil, 

para o que haberá de realizarse, polo menos unha vez ao ano, un simulacro de evacuación, de 

acordo coas previsións do Plan de Autoprotección. 

  c) O simulacro terá unha duración dun máximo de 30 minutos de suspensión de actividades 

lectivas. 

  d) O profesorado e alumnado recibirá previamente instrucións concretas sobre o seu 

desenvolvemento, pero sen coñecer día e hora exacta de actuación 

  e) Os pais e nais do alumnado e ANPA terán coñecemento do simulacro sen detalle de data e 

hora. 

  f) O centro realizará o desaloxo unicamente cos seus medios, sen contar co apoio externo. 

  g) Os Coordinadores de Planta (profesorado de garda) e o Xefe/a de Seguridade (xefe/a de 

estudos) controlarán respectivamente o tempo de desaloxo das plantas e edificios. 

  h) Evacuado o centro, o director/a, o secretario/a e o xefe/a de estudos efectuarán unha 

inspección coa finalidade de detectar posibles fallos. 

  i) Unha vez rematado o simulacro, o alumnado e o profesorado incorporaranse ás súas 

respectivas aulas respectando a mesma orde de saída e normas. 

  j) Realizarase un informe no que se recollerán os pormenores, incidencias e conclusións do 

proceso e incluirase na memoria final de curso. 

8.8. EN CASO DE PANDEMIA 
  En caso de pandemia, o centro aterase, en todo momento, ao ditado pola Consellería de 

Educación e as autoridades Sanitarias. Seguindo as directrices ditadas por estes organismos, o 

centro elaborará un protocolo de actuación que será de obrigado cumprimento para toda a 

comunidade educativa. A dirección nomeará ademais un equipo de coordinación para velar polo 

cumprimento deste protocolo. 
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8.9. DE FOLGA. 

8.9.1. Do profesorado e PAS 

  a) O alumnado ten a obriga de asistir ás clases do profesorado que non siga a convocatoria 

de folga. 

  b) O equipo directivo determinará os servizos mínimos do profesorado, consonte as 

instrucións que reciba da Consellería, a fin de garantir o dereito do alumnado á educación. 

  c) O equipo directivo poderá reorganizar as funcións do profesorado que non secunda a 

folga e/ou en servizos mínimos, para que atenda, en caso de necesidade, nas súas horas 

complementarias ao alumnado sen profesorado. 

  d) O equipo directivo determinará os servizos mínimos do persoal non docente, consonte as 

instrucións da Consellería, a fin de garantir o funcionamento do centro. 

8.9.2. Do alumnado 

  a) A folga do alumnado non está recollida explicitamente, senón que se pode interpretar 

como unha consecuencia do dereito de reunión, no artigo 8 da LODE de 1985, modificado pola 

LOE de 2006, na súa Disposición derradeira primeira. 

  b) O alumnado de 1º e 2º ESO non ten recoñecido o dereito de folga. 

 c) O alumnado de 3º e 4º ESO, bacharelato, FPB, ciclos e ESA ten recoñecido o dereito de 

folga. 

 d) O centro informará aos pais/nas/titores/as legais do alumnado menor de idade que 

secunde a folga. 

 e) O alumnado ten dereito a adherirse a convocatorias de folga externamente convocadas por 

organizacións sindicais legalmente constituídas ou ben a organizar convocatorias de folga de ámbito 

interno no centro. 

 f) Cada alumno/a ten o dereito de asistir con normalidade á clase no caso de non secundar 

individualmente a folga, aínda que fose secundada polo seu grupo ou polo alumnado do centro no 

seu conxunto. 

  g) Cada alumno/a ten o dereito de secundar individualmente a folga no caso de que o seu 

grupo ou o alumnado do centro no seu conxunto acordase non secundala. 

 h) O alumnado participante nunha folga só poderá utilizar as instalacións do centro para a 

realización de asembleas, solicitándoo cunha antelación mínima de corenta e oito (48) horas e 

empregará unicamente a(s) dependencia(s) concedida(s) pola Dirección. 

 i) O alumnado en folga que permaneza no centro deberá permanecer nas dependencias que 

lle asigne o equipo directivo e estará sometido á disciplina habitual do mesmo. En ningún caso se 

permitirá que a actuación do alumnado en folga entorpeza o normal desenvolvemento das 

actividades do centro. 

 j) Independentemente da comunicación polos delegados á dirección do centro da 

convocatoria de folga, a inasistencia á clase do alumnado durante a folga, con independencia da 

causa que a motiva, consignarase en XADE coma “non xustificada”, debendo os/as 

pais/nais/titores/as legais do alumnado menor de idade que participase xustificalas perante o 
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profesorado-titor no seguinte día lectivo ao da folga. Non se admitirá con posterioridade ningunha 

xustificación. 

 k) O alumnado que falte a un exame por participar nunha folga, ten dereito a que se lle 

realice o exame outro día. O profesorado poderá ou ben realizar o exame na primeira clase da 

materia posterior  á xornada de folga ou ben acordar co alumnado unha data. 

 l) Non terán consideración de folga, e polo tanto non estará amparada polo presente 

regulamento, o abandono colectivo da aula por un grupo de alumnos. Tal conduta será considerada 

como falta contraria ás normas de convivencia. 

 m) Cando o alcance da folga sexa exclusivamente interno ao centro a xunta de delegados/as 

redactará unha exposición do(s) motivo(s) que os/as leva(n) a convocar a folga na que se incluirá a 

súa xustificación, que deberá ser entregada ao equipo directivo cunha antelación mínima de corenta 

e oito (48) horas á realización da folga. 

  n) Cando o alcance da folga sexa externo ao propio centro ha de estar convocada por 

organizacións sindicais legalmente constituídas, que deberán enviar comunicación ao equipo 

directivo cunha antelación mínima de corenta e oito (48) horas. 

 o) Dada unha convocatoria de folga, sexa de ámbito interno ou externo, a adhesión do 

alumnado á mencionada folga será decidida en asembleas de grupo, convocadas por cada grupo, da 

que será preciso levantar acta, na que se incluirá unha listaxe dos participantes na mesma. Esta acta 

será entregada a Xefatura de Estudos cunha antelación mínima de corenta e oito (48) horas ao día 

da folga. 

 p) Durante unha xornada de folga rexen as normas habituais do centro, polo que o alumnado 

menor de idade que asista ao centro non poderá abandonar o recinto escolar unha vez dentro, agás 

que veña recollelo o seu pai/nai/titor/a legal ou persoa maior de idade autorizada polos proxenitores. 

8.10. DE ACCESO, ENTRADA, PERMANENCIA E SAÍDA DO ALUMNADO DO 

CENTRO, ASÍ COMO O ACCESO DA FAMILIA E PERSOAS AO CENTRO 
Cfr. 3.1.11.4. 

9. DIFUSIÓN,  REVISIÓN E AVALIACIÓN DO NOFC. 
a) Este documento elaborouse durante os cursos 2019/20, 2020/21, 2021/22 e aprobouse no 

Consello Escolar en sesión celebrada o 01 de setembro de 2022. 

b) As presentes normas, que obrigan a todos os colectivos que forman parte do centro, serán 

sometidas á revisión e actualización. 

c) A revisión deberá ser solicitada por unha terceira parte dos membros do Consello Escolar. 

d) As normas de organización e funcionamento deberán modificarse cada vez que, como 

consecuencia dos cambios normativos, deba adecuarse o presente texto ás previsións legais en 

vigor. 


