
XEFES DE DEPARTAMENTO 

Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento orgánico dos institutos de educación 
secundaria. 

 

NOMEAMENTO 

 

1. Os xefes dos departamentos didácticos, que serán designados polo director ou directora do instituto e 
nomeados polo delegado provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, desempeñarán 
o seu cargo durante catro cursos académicos, renovables, de ser o caso. 

2. A xefatura de departamento será desempeñada por un profesor ou profesora do mesmo que estea en 
situación de servicio activo no corpo de catedráticos numerarios de bacharelato á entrada en vigor da Lei 
orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo. No caso de que haxa máis dun, 
o director ou directora do centro, oído o departamento, nomeará un deles. 

3. Para as disciplinas nas que non haxa funcionarios que reúnan os requisitos enunciados no parágrafo 
anterior desempeñará a xefatura de seminario un funcionario do corpo de profesores de ensino secundario 
coa condición de catedrático adquirida. Cando nun departamento haxa máis dun profesor ou profesora coa 
condición de catedrático adquirida, a xefatura do mesmo será desempeñada polo profesor ou profesora coa 
condición de catedrático adquirida que designe o director ou directora, oído o departamento. 

4. Cando nun departamento non haxa ningún profesor ou profesora coa condición de catedrático 
adquirida, a xefatura será desempeñada por funcionarios de carreira do corpo de profesores de ensinanza 
secundaria ou, se é o caso, do corpo de profesores técnicos de formación profesional, con destino definitivo 
no centro, que designe o director ou directora, a proposta do departamento. 

 

FUNCIÓNS DOS XEFES OU XEFAS DE DEPARTAMENTO 

 

a) Representar o departamento na comisión de coordinación pedagóxica. 

b) Participar na elaboración do proxecto curricular de etapa. 

c) Responsabilizarse da redacción da programación didáctica das áreas, materias ou módulos que se 
integran no departamento. 

d) Dirixir e coordinar as actividades académicas do departamento. 

e) Convocar e presidir as reunións ordinarias do departamento e as que, con carácter extraordinario, 
fose preciso celebrar. 

f) Responsabilizarse de que se levante acta de reunión do departamento e de que se elabore a memoria 



de final de curso. 

g) Darlles a coñecer aos alumnos e alumnas a información relativa á programación, con especial 
referencia ós obxectivos, aos mínimos esixibles e aos criterios de avaliación, elaborados polo departamento.  

h) Realizar as convocatorias, cando corresponda, dos exames para os alumnos e alumnas libres, 
alumnos e alumnas de bacharelato ou ciclos formativos con materias ou módulos profesionais pendentes, así 
como as probas extraordinarias, sempre en coordinación coa xefatura de estudios. Presidir a realización dos 
exercicios correspondentes e avalialos en colaboración cos membros do departamento. 

i) Realizar o seguimento da programación didáctica do departamento, velando polo seu cumprimento e  
a correcta aplicación dos criterios de avaliación. 

j) Resolver as reclamacións de final de curso que afecten ao seu departamento, de acordo coas 
deliberacións dos seus membros, e elaborar os informes pertinentes. 

k) Coordinar a organización de espazos e instalacións e velar pola correcta conservación do 
equipamento específico do departamento. 

l) Colaborar co secretario ou secretaria na elaboración e actualización do inventario do centro. 

 

CESAMENTO DA XEFATURA DE DEPARTAMENTO 

 

O xefe ou xefa de departamento finalizará as súas funcións ao remate do seu mandato ou ao 
producirse algunha das circunstancias seguintes: 

a) Traslado temporal ou definitivo, voluntario ou forzoso, pase a situación de servicios especiais, 
xubilación, excedencia voluntaria ou forzosa. 

b) Cesamento polo delegado provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, de 
oficio ou por proposta do director ou directora, a causa de incumprimento grave de funcións, oído, se é o 
caso, o director ou directora, o departamento e o propio interesado. 

c) Renuncia motivada e aceptada polo director ou directora. 

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 

 

COMPOSICIÓN DA COMISIÓN 

- Director ou directora (presidente da CCP). 
- Xefe ou xefa de estudos (diúrno e nocturno). 
- Coordinador do equipo de normalización lingüística. 
- Profesor de apoio a alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais. 
- Coordinador de formación en centros de traballo. 
- Secretario: un dos membros da CCP será designado secretario polo director ou directora, oídos 

os restantes membros. 
 
 



COMPETENCIAS DA CCP 

 

a) Elevar propostas ao claustro coa 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 aos 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 como das 
adaptacións curriculares e dos programas de mellora de rendemento do aprendizaxe e formación profesional 
básica, 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 ou directora os profesores titores que han formar parte do 
departamento de orientación. 

j) Realizar, de ser o caso, a proposta ao xefe ou xefa de estudos coa fin de que se designe o 
responsable do departamento de actividades complementarias e extraescolares. 

k) Propoñer os profesores e profesoras que han formar parte do equipo de normalización 
lingüística. 


