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I.E.S. LAMAS DE ABADE 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMIENTO DO CENTRO 

 

I. DEREITOS E DEBERES DO ALUMNADO, PROFESORADO E PAIS-NAIS-TITORAS-

TITORES LEGAIS 

 

1. ALUMNADO: PARTICIPACIÓN, DEREITOS E DEBERES 

2. PROFESORADO: PARTICIPACIÓN, DEREITOS E DEBERES 

3. PAIS-NAIS-TITORES LEGAIS: PARTICIPACIÓN, DEREITOS E DEBERES 

4. PERSOAL NON DOCENTE: PARTICIPACIÓN, DEREITOS E DEBERES 

 

II. NORMATIVA SOBRE O FUNCIONAMENTO XERAL DO CENTRO 

1. HORARIO 

2. CORREDORES E AULAS 

3. FALTAS DE ASISTENCIA 

4. MANTEMENTO DO CENTRO 

5. GARDAS 

6. BIBLIOTECA 

7. FUMAR 

8. SUBSTANCIAS ILEGAIS 

9. DELEGADAS E DELEGADOS DE GRUPO. XUNTA DE DELEGADAS/OS 

10. CAFETERÍA 

11. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. FUNCIÓNS DA PERSOA RESPONSABLE. 

12.  GASTOS DOS DEPARTAMENTOS 

13.  FOTOCOPIAS 

14.  CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN E PROMOCIÓN 

15.  RECLAMACIÓNS 

16.  UTILIZACIÓN DE DEPENDENCIAS FÓRA DO HORARIO LECTIVO 

17.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

18.  RECREOS 

19. USO DO APARCADOIRO 

20.  SOBRE AS FALTAS E AS SÚAS CORRECCIÓNS 

21. CONVOCATORIAS DE FOLGA DE ALUMNADO 

22.  DISPOSICIÓNS ADICIONAIS 

23.  DISPOSICIÓN FINAL  

24. CONDUTAS CONTRARIAS AO PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO COVID 19 E 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
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I. DEREITOS E DEBERES DO ALUMNADO, PROFESORADO, PAIS, NAIS, 

TITORAS E TITORES LEGAIS (en adiante RL “responsables legais”) 

 

1. ALUMNADO, PARTICIPACIÓN, DEREITOS E DEBERES.  

O alumnado ten dereito a: 

1. Recibir unha formación que asegure o pleno desenvolvemento da súa 

personalidade en condicións de igualdade de oportunidades, sen máis limitacións que 

as derivadas do seu aproveitamento. 

2. Coñecer os criterios xerais e mínimos esixibles para a avaliación das aprendizaxes 

e a súa promoción, e a que o seu rendemento escolar sexa avaliado con plena 

obxectividade.  

3. O alumnado ou os seus RL teñen dereito a reclamar contra as decisións e 

cualificacións nas canles previstas pola lei. 

4. Recibir orientación escolar e profesional. 

5. Que a súa actividade académica se desenvolva nas debidas condicións de 

seguridade e hixiene. 

6. Que se respecte a súa dignidade persoal, non podendo ser obxecto en ningún caso 

de tratos violentos, vexatorios ou degradantes por parte de ningún membro da 

comunidade educativa. 

7. Que se respecte a súa liberdade de conciencia e a súa intimidade. 

8. Participar no funcionamento e na vida do centro de acordo co disposto na 

lexislación educativa vixente e nestas normas. 

9 Elixir, e ser elixidos, democraticamente os seus delegados de grupo e os seus 

representantes no  Consello Escolar. 

10. Os membros da Xunta de Delegados, no exercicio das súas funcións, terán dereito 

a consultar as actas das sesións do Consello Escolar e calquera outra documentación 

administrativa que lles afecte, agás aquela da que a súa difusión puidese afectar ao 

dereito á intimidade das persoas ou ao normal desenvolvemento dos procesos de 

avaliación académica. 

11. Liberdade de expresión sempre que non comprometa a dignidade das persoas.  

12. Manifestar a súa discrepancia respecto ás decisións educativas que lles afecten, 

nos órganos colexiados oportunos, cos procedementos e canles establecidas. 

13. A reunirse no centro para realizar calquera actividade á que poida atribuírse unha 

finalidade educativa, previa autorización da equipa directiva,  

14. Reclamar ante o órgano competente do centro cando considere que os seus 

dereitos foron conculcados ou que se impediu o exercicio efectivo dos mesmos. 

15. O alumnado do IES ten dereito a utilizar as prazas de aparcamento do centro no 

réxime establecido polo Consello Escolar. En principio, e salvo orde expresa, os 

alumnos e alumnas poderán aparcar nas prazas non reservadas para o persoal 
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docente el non docente, todas as tardes en horario lectivo, agás o martes, de 16.00 h. 

a 18.30 h.. Tampouco  poderán aparcar cando as prazas sexan precisas para outras 

actividades, como claustros, consello escolar, comisión pedagóxica, ... 

 

O alumnado deberá:  

1. Asistir ás clases, co material preciso, e participar nas actividades orientadas ao 

desenvolvemento dos plans de estudio. O alumnado poderá empregar na aula so o 

material autorizado polo docente, quedando excluído –salvo permiso expreso- o uso 

do móbil e demais soportes electrónicos.  

2. Gardar as normas básicas de hixiene e vestimenta axeitada ao proceso educativo 

correspondente. Como norma xeral, non se permitirán gorras, capuchas, panos ou 

prendas semellantes durante o desenvolvemento das actividades lectivas. 

3. Seguir as orientacións do profesorado respecto da súa aprendizaxe, e amosar o 

debido respecto e consideración. 

4. Respectar o exercicio do dereito ao estudio dos seus compañeiros/as. 

5. Respectar a liberdade de conciencia, a dignidade, integridade e intimidade de todos 

os membros da comunidade educativa. 

6. Respectar o Proxecto Educativo e o carácter propio do centro. 

7. Utilizar correctamente os recursos do centro. En caso da súa deterioración,  xa sexa 

polo uso normal, neglixente ou mesmo malintencionado, o alumnado colaborará 

poñendo en coñecemento do profesor/a a deterioración e os seus responsables. O mal 

uso dará lugar ás sancións pertinentes.  

 

2. PROFESORADO: PARTICIPACIÓN, DEREITOS E DEBERES. 

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. 

O profesorado ten dereito a: 

1. Ser respectado na súa integridade e dignidade persoal por todos os membros da 

comunidade educativa, non podendo ser obxecto en ningún caso de tratos violentos, 

vexatorios e/ou degradantes. 

2. Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes. 

3. Que se respecte a súa liberdade de conciencia e a súa intimidade.  

4. Participar nos órganos colexiados do centro tanto como membro electo ou elector. 

5. Consultar as actas do Consello Escolar e calquera outra documentación 

administrativa que lle afecte, agás aquela cuxa difusión puidese afectar ao dereito á 

intimidade das persoas. 

6. Á liberdade de expresión sempre que non comprometa a dignidade das persoas.  

7. Reunirse no centro para asuntos relacionados coa súa actividade docente e 
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profesional, previa autorización do equipo directivo. 

8. Utilizar correctamente os recursos do centro no desenvolvemento da súa actividade 

profesional. 

9. Á liberdade docente no desenvolvemento da súa actividade profesional no marco da 

Programación Xeral Anual, Proxecto Curricular e Proxecto Educativo de Centro. 

10. Concertar as entrevistas que crea necesarias, cos RL dos alumnos/as, dos que 

sexa profesor/a ou titor/a. 

11. Estabelecer o seu horario de atención ós RL e a que este sexa respectado. 

12. A acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na conflitividade 

escolar e recibir os estímulos máis axeitados para promover a implicación do 

profesorado en actividades e experiencias pedagóxicas de innovación educativa 

relacionadas coa convivencia e a mediación. 

13. Todos aqueles que a lei lle recoñece por ser propios da función que desempeña. 

 

O profesorado deberá: 

1. Cumprir, e facer cumprir, as presentes normas e os acordos adoptados polos 

órganos colexiados do centro. 

2. Asistir a todas as actividades do centro que directamente lle concirnan ou ás que 

estea convocado oficialmente. 

3. Respectar a liberdade de conciencia, a dignidade, integridade e intimidade de todos 

os membros da comunidade educativa.  

4. Utilizar correctamente, e velar por, os recursos do centro no desenvolvemento da 

súa actividade profesional. 

5. Informar aos seus alumnos/as acerca dos criterios xerais e mínimos esixibles para a 

súa avaliación e promoción. 

6. Cumprir os criterios xerais de avaliación e promoción dos alumnos/as, así como os 

demais compromisos docentes derivados do  proxecto curricular que corresponda. 

7. Permitir a revisión por parte do alumno/a de todas as probas realizadas unha vez 

corrixidas, garantindo a función recuperadora da avaliación. 

8. Atender as reclamacións contra as decisións e cualificacións que, como resultado 

do proceso de avaliación, se produzan ao finalizar un ciclo ou curso. 

9. Atender, no horario correspondente,  as entrevistas aos RL dos seus alumnos/as 

informándolles sobre o progreso da súa aprendizaxe e integración socioeducativa. 

10. O docente debe comunicar na xefatura de estudos ou a quen corresponda o 

cambio de aula no caso de que este sexa preciso, e as inasistencias previsibles coa 

antelación prevista na lexislación. 

11. Gardar as normas básicas de hixiene e vestimenta axeitada ao proceso educativo 

correspondente. Como norma xeral, non se permitirán gorras, capuchas, panos ou 

prendas semellantes durante o desenvolvemento das actividades lectivas. 
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12. Todos aqueles aos que obriga a lexislación vixente por ser propios da función que 

desempeñan 

3. RL: PARTICIPACIÓN, DEREITOS E DEBERES. 

Os RL teñen dereito a: 

1. Ser informados, a principio de curso, dos criterios xerais de avaliación e promoción 

das materias cursadas polos seus fillos ou titorados, así como das normas que regulan 

a convivencia no centro. 

2. Coñecer o proxecto educativo de centro e o carácter propio do centro. 

3. Que se respecte a súa integridade e dignidade, como parte da comunidade 

educativa, non podendo ser obxecto en ningún caso de tratos violentos, vexatorios ou 

degradantes. 

4. Recibir dos docentes e titores a información relevante sobre o progreso educativo, e 

integración socioeducativa, dos seus fillos/as ou titorados/as, polas canles previstas ao 

efecto (boletíns, notificacións, ...) 

5. Reclamar contra as decisións e cualificacións dos seus fillos/as ou titorados/as que, 

como resultado do proceso de avaliación, se adoptan ao finalizar un ciclo ou curso.  

6.  A ser oídos, nos termos previstos por estas normas, nos procedementos 

disciplinarios para a imposición de medidas correctoras de condutas contrarias á 

convivencia dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas.   

7. Participar nas Asociacións dos RL dos alumnos/as de acordo coa lexislación 

vixente. 

8. Participar na vida e nos órganos colexiados do centro tanto como membro electo ou 

elector. 

9. Coñecer, mediante os seus representantes no Consello Escolar, as actas do 

Consello Escolar e calquera outra documentación administrativa que lles afecte, salvo 

aquela cuxa difusión puidese afectar ao dereito á intimidade das persoas. 

10. A liberdade de expresión sempre que non comprometa a dignidade das persoas.  

11. Manifestar a súa discrepancia respecto ás decisións educativas que afecten aos 

seus fillos e fillas seguindo as canles previstas na lexislación vixente. 

12. Reunirse no centro para actividades que poidan ter relación coa educación ou 

formación dos seus fillos, previa autorización do equipo directivo. 

13. Reclamar ante o órgano competente da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria, cando considere que os seus dereitos foron conculcados ou impedido o 

exercicio efectivo dos mesmos. 

14. As ANPAs terán dereito a dispoñer dun local adecuado para o desenvolvemento 

das funcións que lle son propias; así mesmo, terán dereito a utilizar os bens materiais 

e instalacións do centro previa autorización da dirección. 

Os RL deberán: 

1. Cumprir e promover o cumprimento das presentes normas. 

2. Respectar a liberdade de conciencia, a dignidade, integridade e intimidade de todos 
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os membros da comunidade educativa.  

3. Atender ás citacións que poidan recibir dende o centro por parte dos membros do 

equipo directivo, titores ou profesorado, facilitando a acción titorial en toda a súa 

extensión. 

4. Proporcionar ós seus fillos/as ou titorados/as o material suficiente requirido para a 

súa formación no centro educativo. 

5. Facilitar os datos que se lles soliciten para a confección do historial académico dos 

seus fillos ou  fillas. 

6. Garantir a puntual asistencia dos seus fillos/as ou titorados/as ás clases do centro. 

7. Informar, dentro dos prazos previstos, das faltas de asistencia dos seus fillos/as ou 

titorados/as, indicando o motivo que as xustifica. 

8. Notificar ao centro os cambios de domicilio, teléfono, etcétera., que se produzan ao 

longo da estancia das súas fillas e fillos no mesmo. 

9. Notificar ao centro as situacións especiais dos das súas fillas e fillos ou titorados/as: 

tratamento médico, enfermidades, deficiencias físicas ou psíquicas, etcétera, a efecto 

de tomar as atencións e coidados oportunos. 

10. Colaborar cos órganos colexiados do centro para a consecución dos fins 

educativos perseguidos. 

11. Usar correctamente, e velar polos recursos do centro que se poñan ao seu dispor.  

 

4. PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS: PARTICIPACIÓN, DEREITOS E 

DEBERES. 

O persoal de administración e servizos ten dereito a:  

1. Ser respectado na súa integridade e dignidade persoal por todos os membros da 

comunidade educativa, non podendo ser obxecto en ningún caso de tratos violentos, 

vexatorios e/ou degradantes. 

2. Que se respecte a súa liberdade de conciencia e a súa intimidade.  

3. Participar nos órganos colexiados do centro tanto como membro electo ou elector. 

4. Consultar as actas do Consello Escolar e calquera outra documentación 

administrativa que lle afecte, agás aquela cuxa difusión puidese afectar ao dereito á 

intimidade das persoas. 

5. A liberdade de expresión sempre que non comprometa a dignidade das persoas.  

6. A reunirse no centro para asuntos relacionados coa súa actividade  profesional, 

previa autorización do equipo directivo. 

7. Todos aqueles que a lei lle recoñece por ser propios da función que desempeña. 

 

O persoal de administración e servizos deberá: 

1. Cumprir, e facer cumprir, as presentes normas e os acordos adoptados polos 

órganos colexiados do centro. 
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2. Asistir a todas as actividades do centro que directamente lle concirnan ou ás que 

estea convocado oficialmente. 

3. Respectar a liberdade de conciencia, a dignidade, integridade e intimidade de todos 

os membros da comunidade educativa.  

4. Utilizar correctamente, e velar por, os recursos do centro no desenvolvemento da 

súa actividade profesional. 

5. Gardar as normas básicas de hixiene e vestimenta axeitada á súa responsabilidade 

profesional.  

6. Todos aqueles ao que obriga a lexislación vixente por ser propios da función que 

desempeña. Entre outros: 

a) O persoal de limpeza encargarase de manter as zonas que lles sexan asignadas en 

prefectas condicións. Encargarase, así mesmo, de comunicar á secretaría daquelas 

deterioracións e anomalías que poida encontrar na realización do seu traballo. 

b) O persoal subalterno:  

● Custodiar o moblaxe, máquinas, instalacións, e locais. 

● Supervisar ao persoal encargado da limpeza. 

● Controlar a entrada das persoas alleas ao centro, recibir as súas peticións e 

indicarlles a unidade a onde deben dirixirse. 

● Custodiar as chaves dos despachos e oficinas. 

● Recibir, conservar e distribuír os documentos, obxectos e correspondencia que lle 

sexan encomendados. 

● Realizar, dentro das dependencias, os traslados de material, moblaxe e utensilios. 

● Manexar máquinas reprodutoras, multicopistas, fotocopiadoras e outras análogas. 

● Retirar dos taboleiros de anuncios os carteis caducados. 

● Atender ás persoas que conforman a comunidade educativa. 

● Vixiar os accesos e zonas exteriores (aparcadoiros, patios, xardíns....). 

● Controlar o uso adecuado de auga, luz, gasóleo, así como o estado do centro e o 

do seu material, comunicándoo á persoa responsable da secretaría. 

● Calquera outra actividade que, relacionada co servizo do centro, lles sexa 

encomendada. 

c) O persoal funcionario/a administrativo/a: ademais das funcións de administración 

propias do centro, cumprimentarán todo o referente á documentación de alumnos/as e 

facilitarán a información necesaria para a resolución de calquera problema 

administrativo dentro dos requisitos legais de confidencialidade.  
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II. NORMATIVA SOBRE O FUNCIONAMENTO XERAL DO CENTRO 

 

1. HORARIO. 

Horario de mañá: comeza ás 9.00 horas e prolóngase ata as 14.20 horas, distribuído 

en seis períodos lectivos de 50 minutos cada un, con un descanso de 20 minutos de 

11.30 a 11.50 horas,. 

Horario de tarde: comeza ás 16.00 horas e prolóngase ata as 18.30 horas, distribuído 

en tres períodos lectivos de 50 minutos cada un.  

No caso da ESO e BACH, teñen xornada de tarde só os martes dende as 16:50 ata as 

18:30 

Horario de tarde-noite: comeza ás 16.00 horas e prolóngase ata as 22.00 horas, 

distribuído en períodos de 50 minutos de duración, existindo un descanso de 10 

minutos de 18.30 horas a 18.40 horas e outro de 20.20 horas a 20.30 horas. 

Excepcionalmente, para algún grupo de ciclos formativos, o horario abrangue dende 

as 16.00 horas ata as 23.00 horas. 

 

2. CORREDORES E AULAS. 

Como norma xeral, o alumnado permanecerá nas aulas durante os períodos lectivos, e 

utilizará os corredores só como zonas de paso. 

Durante os recreos e períodos lectivos sen docente, o alumnado non poderá 

permanecer nos corredores ou aulas baleiras mentres non se atope nelas algún 

membro do profesorado. Se por algunha causa a estancia nunha aula fose 

imprescindible, esta situación deberá ser comunicada á xefatura de estudos, que dará 

o visto bo, se procede, estabelecendo as condicións e medidas oportunas en cada 

caso. 

Nos tempos de cambio de materia sen cambio de aula, os alumnos e alumnas 

permanecerán na aula coa porta aberta agardando ao docente, e non poderán saír ao 

corredor. 

Cando o alumnado chegue ao Centro, despois de asistir a unha actividade 

complementaria, para evitar que o ruido interrumpa o bo desenvolvemento da 

actividade lectiva do resto do alumnado, procederase da seguinte maneira: 

● Se o regreso se produce durante os primeiros 30 minutos da sesión lectiva, 

o alumnado e o profesorado que imparte clase nesa hora, acudirán 

diractamente á clase que lles corresponde. 

● Se o regreso é nos últimos 20 minutos da clase correspondente, o 

profesorado que imparte esa clase poderá optar por acudir ao salón de 

actos co seu alumnado, ou á clase que lles corresponde. 

● Evítarase sempre que o alumnado estea nos corredores. 
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3. FALTAS DE ASISTENCIA. 

Alumnado. 

A asistencia á clase é de obrigado cumprimento para todo o alumnado. 

O profesorado levará un control das faltas de asistencia do alumnado, reflectindo as 

mesmas no aprte de aula e no programa xade. 

 O profesor/a titor/a comunicará ao pai/nai do alumno a non asistencia do mesmo ás 

clases telefónicamente, e remitirá semanalmente por correo certificado as 

mencionadas faltas.  

Asemade será o encargado de xustificar as devanditas faltas cando o alumnado lle 

presente os xustificantes. 

Os xustificantes das faltas de asistencia deberán ser remitidos polos RL ao instituto á 

maior brevidade. No caso dunha longa ausencia por enfermidade, comunicarano 

persoalmente ou por escrito ao profesor titor do grupo, debendo entregar o 

correspondente informe médico. 

Con xustificación previa dos RL, os alumnos e alumnas de bacharelato poderán 

abandonar o centro a última hora en caso de ausencia do docente en cuestión. 

O alumnado de Ciclos Formativos, cuxas faltas de asistencia acaden un 10% das 

horas de cada módulo causará PERDA DO DEREITO Á AVALIACIÓN CONTÍNUA, 

tendo dereito a un exame extraordinario final do módulo en xuño. 

Para o alumnado de  ciclos formativos que debido ás súas circunstancias familiares ou 

laborais non poidan asistir con regularidade ás clases, prevese un 5% máis de faltas 

que deberán ser xustificadas unicamente polas seguintes causas: 

● Enfermidade grave personal ou familiar ata segundo grao 

● Falecemento familiar ata segundo grao 

● Deber inescusable: cita legal, INEM, exames oficiais(Incluido conducir) 

● Maternidade/paternidade 

● Consulta médica 

● Contrato Laboral 

Todas as causas deben estar debida e documentalmente xustificadas 

O alumnado recibirá un apercibimento cando acumule un 6% das faltas en cada 

módulo. 

A inasistencia do alumnado a un exame só quedará xustificada mediante un informe 

médico (se é por causa de enfermidade) ou ben por medio de carta ou comunicación 

persoal dos pais ou titores legais. Se a causa da inasistencia está debidamente 

xustificada, o alumno/a terá dereito a realizar o exame outro día,  podendo realizar a 

recuperación prevista, de ser o caso, para o conxunto do grupo. Nos casos en que non 

quede suficientemente xustificada a inasistencia, o alumno/a non terá dereito a realizar 

o exame outro día. 

Profesorado. 

O profesorado xustificará as faltas dacordo ao regulado pola lei ao respecto. A 
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xustificación deberá facerse inmediatamente á incorporación ao centro, entregando en 

xefatura de estudos o correspondente prego de xustificación onde se detallen as 

causas da inasistencia, así como a documentación que se estime oportuna. 

O profesorado queda obrigado a comunicar previamente, sempre que sexa posible, a 

súa inasistencia ao centro. No caso de inasistencia prevista, o profesorado de ESO e 

bacharelato, debe deixar traballo preparado para os seus alumnos e alumnas.  

Se a inasistencia é por unha causa imprevista, o/a profesor/a afectado/a deberá 

comunicar telefonicamente á dirección do centro tal circunstancia. No caso de non ter 

constancia da causa da inasistencia de algún membro do profesorado debido á non 

comunicación previa da mesma, a dirección do centro non estará obrigada a firmar o 

correspondente xustificante da falta ou faltas de asistencia. 

Así mesmo, as faltas de asistencia non xustificadas ou ben as faltas de puntualidade 

que teñan esa consideración en base á súa reiteración serán informadas á inspección 

provincial ao efectos oportunos. 

 

Persoal non docente. 

 As normas referentes á asistencia, puntualidade, permisos e xustificación de faltas 

serán as establecidas na correspondente lexislación e canalizadas pola secretaría. Os 

permisos para ausentarse do traballo, de maneira total ou parcial, solicitaranse á 

dirección do centro, polo menos, con 48 horas de antelación, agás nos casos de 

imprevistos que pola súa natureza non sexa posible. A xustificación dos mesmos será 

imprescindible, e realizarase co documento oficial correspondente. Mensualmente 

remitiranse os partes de ausencias e os correspondentes xustificantes á Delegación 

Provincial da Consellería de Educación. 

 

4. MANTEMENTO DO CENTRO 

É un dereito para os membros da comunidade educativa gozar das instalacións en 

perfecto estado de limpeza e uso, do que se deriva o deber para todos os membros da 

comunidade educativa de coidalas.  

Así mesmo, queda prohibido escribir, raiar ou maltratar por calquera medio o moblaxe, 

materiais e equipos de uso común existentes no centro. 

Co fin de emendar as deterioracións de material e instalacións derivadas do seu uso 

neglixente e/ou malintencionado, contémplanse as seguintes medidas: 

● cando sexan identificados os responsables: faranse cargo da reparación ou 

reposición pertinente, cumprindo a sanción a que se dese lugar. 

● cando non son identificados os responsables, pero pódense identificar os 

presentes: estes faranse cargo da reparación ou reposición pertinente, cumprindo 

a sanción a que se dese lugar. 

● cando non se dea ningún tipo de identificación, a xefatura de estudos estabelecerá 

as medidas oportuna 

 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO -  IES LAMAS DE ABADE 

 

12 

 

5. GARDAS. 

O profesorado de garda é o responsable da orde nos corredores e patio exterior 

durante a duración enteira da súa garda, debendo identificar os alumnos e alumnas 

que non se atopen na súa aula correspondente. 

Deberá, asemade, apuntar no libro de gardas as ausencias do persoal docente, e 

controlar a asistencia dos estudantes nos grupos que estean sen profesorado. 

O alumnado esperará ao profesorado  ata dez minutos despois da hora fixada para o 

comezo da clase. Se pasado o  tempo indicado este non chegase, o delegado ou 

delegada do grupo baixará á sa de profesorado e preguntará polo profesorado de 

garda, quen decidirá as actividades a realizar. No caso de que o  profesorado de garda 

non sexa suficiente para cubrir as aulas vacantes, cubriranse comezando polos cursos 

con alumnado de menor idade. 

Os martes o período lectivo da mañá finaliza ás 14:20h e o da tarde comenza ás 

16:50h, nesa franxa horaria o alumnado está baixo a responsabilidade dos seus 

pais/nais ou titores legais. 

 

6.  BIBLIOTECA 

En cada curso estabelecerase, en función da dispoñibilidade horaria, as horas nas que 

a biblioteca poderá ser utilizada por parte do alumnado. A biblioteca será administrada 

polo profesor/a de quenda, que se encargará de levar un control dos libros prestados e 

das devolucións habidas durante a hora. Como norma xeral, o alumnado non poderá 

sacar libros dela mentres non haxa un profesor/a responsable nese momento. Sen 

embargo, cando sexa por causa xustificada, será o profesor/a de garda quen se fará 

cargo de atender os préstamos e consultas de libros.  

Está prohibida a asistencia á biblioteca se comporta falta de asistencia inxustificada a 

clase. 

 

7. FUMAR 

Queda prohibido fumar en todo o recinto escolar. 

 

8. SUBSTANCIAS ILEGAIS 

Queda absolutamente prohibida a introdución no Centro de sustancias ilegais.  

 

9. DELEGADAS E DELEGADOS DE GRUPO. XUNTA DE DELEGADAS E 

DELEGADOS 

 

DELEGADAS E DELEGADOS DE GRUPO 

Cada grupo de alumnas e alumnos elixirá, por sufraxio democrático, o seu delegado/a 

e subdelegado/a. 
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As eleccións delegadas/os e subdelegadas/os, así como a da/o delegada/o que 

presidirá a xunta de delegados,  serán convocadas pola xefatura de estudos, e 

organizadas por esta en colaboración cos titores ou titoras dos grupos e os 

representantes dos alumnos/as no consello escolar. 

Poderá ser elector e elixible todo o alumnado do grupo. 

No caso de que ninguén acepte ser delegado, a xefatura de estudos, a proposta do/a 

titor/a, designará a quen considere máis axeitado, e o alumno/a designado/a realizará 

as funcións asignadas a tal cargo. 

A elección realizarase na aula habitual e a mesa electoral estará composta por: 

● O/A profesor/a titor/a do grupo, que será presidente/a da mesa e levantará acta da 

sesión. 

● Dous alumnos/as designados/as por sorteo dentro do grupo. 

O quórum esixible será de dous terzos do alumnado, e a sesión electoral celebrarase 

dentro do horario lectivo. A votación será nominal e secreta. 

O alumno que acade un número de votos superior ó 50 % dos votantes, será elixido 

Delegado do grupo, e o seguinte Subdelegado. 

No caso de non acadar dito número de votos, procederase a unha nova votación e 

terase en conta o criterio de maioría simple. En caso de empate terase en conta o 

maior número de votos da votación anterior, e, de persistir este, a maior idade. 

Os representantes do alumnado exercerán as súas funcións por un ano académico, 

podendo saír reelixido en anos sucesivos. O cese poderá producirse por traslado ou 

baixa da persoa interesada. 

A designación das delegadas/os, subdelegadas/os e delegada/o que presidirá a Xunta 

de Delegadas e Delegados poderá ser revogada, logo do informe razoado dirixido ao 

titor ou titora pola maioría absoluta das alumnas e alumnos do grupo que as/os 

elixiron. Neste caso procederase á convocatoria de novas eleccións nun prazo de 

quince días. 

Os delegados/as de grupo poderán solicitar ser oídos polos organos de goberno do 

centro nos asuntos que requiran a súa audiencia, e especialmente para: 

o Fixaar as datas de exames ordinarios. 

o Estabelecer e desenvolver as actividades culturais, recreativas e deportivas do 

centro, dentro do ámbito educativo. 

o Presentar reclamacións fundadas nos casos de defectuoso cumprimento das 

funcións educativas por parte do centro. 

 

o Alegar e reclamar en canto á eficacia da valoración do aproveitamento 

académico do alumnado. 

o Colaborar co profesorado e os organos de goberno do centro no bo 

desenvolvemento de todas as actividades docentes e non docentes. 

o Coidar pola adecuada utilización do material e instalacións do centro por parte 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO -  IES LAMAS DE ABADE 

 

14 

de todo o alumnado. 

o Propiciar a convivencia dos alumnos do seu grupo, evitando actos que poidan 

redundar en prexuízo do mesmo. 

o Expoñer ás autoridades académicas as suxestións e reclamacións motivadas 

polo grupo ao que represente. 

o Custodiar os partes de asistencia á clase do seu grupo, entregando ao finalizar 

o período lectivo no lugar asignado a tal fin pola xefatura de estudos. 

o Ser oídos e informados das medidas que procedan, nos casos de faltas 

colectivas,  e facer de interlocutores entre a dirección, o consello escolar e o 

alumnado. 

o Asistir ás reunións da xunta de delegados e participar nas súas deliberacións. 

o Respectar as decisións tomadas no grupo por maioría. 

Os Delegados non poderán ser sancionados polo exercicio das súas funcións como 

voceiros dos alumnos e alumnas, e terán garantidos os seus dereitos de 

representación. 

 

XUNTA DE DELEGADAS E DELEGADOS 

Constituirase unha xunta de delegadas e delegados integrada por todas as delegadas 

e delegados de grupo e os representantes do alumnado no consello escolar. 

A reunión de constitución desta xunta farase na primeira semana do segundo mes do 

curso escolar, convocada e presidida pola xefatura de estudos, e nela elixirase unha 

persoa que presida a xunta de entre as que voluntariamente se presenten. Actuará 

como secretario desta xunta un dos Delegados dos grupos superiores. 

É competencia da persoa que que preside a xunta: 

● Convocar as reunións. 

● Presidir e coordinar as reunións. 

● Responsabilizarse de que se levante acta das reunións. 

● Facer chegar as propostas destaa xunta aos distintos órganos de dirección ou de 

coordinación didáctica do centro. 

A  xunta reunirase, por convocatoria da persoa titular da presidencia ou a petición dun 

terzo dos seus integrantes, as veces que se consideren necesarias ao longo do curso, 

levantando acta dos asuntos tratados o secretario  ou secretaria da mesma. 

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

problemas o faga mais conveniente, en comisións que reúnan aos delegados  e 

delegadas dun curso ou dunha etapa, logo do coñecemento da persoa responsable da 

dirección e sen que isto implique alteración do normal desenvolvemento das 

actividades docentes. 

O xefe/a de estudos facilitará á xunta de delegados un espazo adecuado para que 

poida celebrar as súas reunións. 
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Tamén será convocada polo seu presidente a petición da persoa responsable da 

dirección ou da xefatura de estudos, a fin de informar e avaliar o funcionamento do 

centro ou para tratar algunha problemática específica. 

De cada convocatoria farase unha comunicación previa á dirección do centro e, 

posteriormente, entregaraselle copia da acta da mesma. En xeral, a celebración das 

reunións farase sempre en horario non lectivo, para non entorpecer o normal 

desenvolvemento das actividades docentes, solicitando previamente (a ser posible con 

24 horas de antelación), e no lugar asignado ao efecto pola dirección. 

 

10. CAFETARÍA 

A cafetaría, como parte integrante das instalacións do Instituto, respectará as 

seguintes normas: 

● Gardarase un correcto comportamento por parte de todos os usuarios e dos 

responsables da cafetería. 

● Procurarase en todo momento a limpeza e coidado destas instalacións. 

● A cafetería estará aberta ininterrompidamente dende as 8.45 ata as 21.00 horas 

dentro do calendario escolar. 

● O alumnado só poderá estar na cafetaría fora do horario lectivo. 

● O consello escolar autorizará tanto os artigos coma os seus prezos de venda.  

● A cafetaría reservará un 16 % do seu espazo para uso gratuíto dos alumnos e 

alumnas. 

 

11. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. FUNCIÓNS DA PERSOA 

RESPONSABLE 

A orientación educativa e profesional do alumnado. 

● Colaboración e asesoramento aos titores na planificación de actividades para o 

desenvolvemento da función titorial. 

● Colaboración cos titores para prever e detectar dificultades educativas ou 

problemas de aprendizaxe que presente o alumnado, e intervención para tratar de 

remediar ditas dificultades ou problemas. 

● Colaboración cos demais departamentos na atención ao alumnado con problemas 

de aprendizaxe e no deseño e aplicación de programas de adaptación 

individualizados para o alumnado que o necesite. 

● Intervención, de acordo coa normativa vixente, nas decisións sobre a avaliación e 

promoción do alumnado que participe en programas de atención individualizada. 

● Asesoramento á comisión de coordinación pedagóxica nos aspectos 

psicopedagóxicos e metodolóxicos para a elaboración dos proxectos curriculares 

das distintas áreas e para a elaboración do plan de convivencia. 

● Difusión entre o alumnado, directamente ou a través dos titores, de información 

sobre o mundo laboral e saídas profesionais e académicas vinculadas á E.S.O. , 
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bacharelato e  FP. 

● Colaboración na formulación do consello orientador ao remate da E.S.O. 

● Calquera outra que a normativa vixente contemple. 

 

Os días e horas dedicadas á atención de RL de alumnos/as serán comunicadas a 

estes por parte do Xefe do Departamento de orientación. Os RL, a través do titor/a do 

seu fillo/a, terán dereito a concertar entrevistas co departamento de orientación 

aomarxe de aquelas que dende o propio departamento xurdan por iniciativa propia. 

  

12. GASTOS DOS DEPARTAMENTOS 

Co fin de cubrir no posible as necesidades dos mesmos, o conselloe asignará unha 

cantidade de diñeiro para os gastos dos departamentos. A inversión desta cantidade 

efectuarase segundo acordo do departamento, que figurará na acta da reunión 

correspondente. 

Os gastos que cada departamento efectúe non poderán exceder da cantidade 

asignada, agás a autorización expresa do consello escolar. Se nalgunha ocasión se 

dese esta circunstancia, o centro non cubrirá estes gastos, quedando os mesmos 

baixo a responsabilidade de quen os efectuase. 

As fotocopias e multicopias realizadas no centro por solicitude do profesorado no 

exercicio da súa función docente, serán incluídas no gasto do departamento ao que 

pertenza.  

Se hai aulas compartidas por diferentes Departamentos, os gastos de 

mantemento(equipos informáticos, canón…) serán tamén compartidos 

proporcionalmente ás horas de uso. 

 

13. FOTOCOPIAS 

O persoal subalterno será o encargado de realizar as fotocopias necesarias para o 

desenvolvemento da actividade docente. O proceso para a realización de fotocopias 

será o seguinte: 

1. O profesorado ou alumnado interesado comunicará coa suficiente antelación as 

necesidades destes traballos ao persoal encargado de realizalos, co fin de que este 

poida organizar o seu labor. 

2. Tras a realización destas fotocopias, os conserxes deberán apuntar no libro de 

control que existe na conserxería o número de exemplares realizados. 

Noutras circunstancias poderase solicitar a realización de fotocopias ou multicopias no 

mesmo momento, sempre e cando se entenda que é por necesidade xustificada 

(perda de fotocopias, fotocopias insuficientes, circunstancias imprevistas, etcétera...). 

Se non é así, o persoal encargado destes traballos non estará obrigado a atender o 

requirimento. 
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14. CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN,  PROMOCIÓN e MATRICULA DE 

HONRA 

Os departamentos didácticos elaborarán a principio do curso os criterios xerais de 

avaliación e os mínimos esixibles en cada área de acordo coa normativa vixente, 

incluídos os criterios de recuperación de materias pendentes. Esta documentación 

formará parte do proxecto curricular de área e farase pública a todo o alumnado e RL 

que así o soliciten; a tal efecto, cada profesor/a comunicará ao seu propio alumnado 

estes criterios xerais e mínimos esixibles ao comezar o curso académico. 

Da mesma maneira, a comisión de coordinación pedagóxica elaborará e fará públicos 

os criterios de promoción de curso e ciclo. 

No tocante ao outorgamento de matriculas de honra, esta terá lugar ao finalizar cada 

etepa educativa: 4º ESO, 2º BACH ou un Ciclo Formativo. 

No caso de que houbera empate entre varios/as alumnos/as que optaran á matricula 

de honra, resolveríase do seguinte xeito: 

ESO 

1. Maior nota media nas materias troncais xerais do 4º curso 

2. Maior nota media no 3º curso 

3. Maior nota media no 2º curso 

4. Maior nota media no 1º curso 

BACH 

1. Maior nota media nas materias troncais xerais do 2º curso 

2. Maior nota media nas materias troncais de opción do 2º curso 

3. Maior nota media na etepa 

 

CICLOS: 

Nos ciclos en caso de empate resolverase recurrindo ás notas do módulo con máis 

carga horaria e asi sucesivamente ata obter o desempate 

 

Nos tres casos,  de non conseguir o desempate recurrirase ao chou tomando como 

referencia a letra do primeiro apelido máis próxima á que sortea anualmente a Xunta 

de Galicia. 

 

15. RECLAMACIÓNS 

Deberán realizarse dacordo ao seguinte: 

1. Reclamacións sobre decisións de tipo educativo xeral, acordadas pola dirección, 

consello escolar ou calquera outro órgano de goberno ou de coordinación docente, 

que afecten a todo o alumnado ou a unha parte significativa do mesmo: presentaranse 

por escrito ante a dirección do centro, que as tramitará do xeito que considere 

oportuno, en función das características de dita reclamación. 

2.Reclamacións sobre cualificacións académicas individuais: 

a) Relativas a avaliacións non finais: o alumnado ou os seus RL recorrerán ao 
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profesor/a, quen dará resposta.  

b) Relativas á avaliación final dun ciclo ou curso: o alumno/a ou os seus RL dirixiranse 

en primeira instancia ao profesor/a; se non chegan a un acordo con el ou ela, 

presentarán, no prazo estabelecido pola lei, a reclamación por escrito ante a dirección, 

que a trasladará ao departamento afectado. Este, tras tomar unha decisión, resolverá 

por escrito. Se despois disto continúa a discrepancia, a reclamación presentarase por 

escrito ante o Servizo de Inspección Técnica. 

 

16. UTILIZACIÓN DE DEPENDENCIAS FÓRA DO HORARIO LECTIVO 

Os membros da comunidade escolar teñen dereito a utilizar as dependencias, 

instalacións e materiais propios do centro fóra do horario lectivo cumprindo os 

seguintes requisitos: 

1. Solicitude por escrito á dirección, quen dará a resposta oportuna. 

2. O estabelecemento dun responsable último que deberá comunicar á dirección do 

centro as incidencias que se produzan na actividade desenvolvida. Así mesmo, será o 

encargado de repoñer as posibles deterioracións que se poidan producir cando se 

considere que son produto dun uso inadecuado do material. En caso de tratarse dun 

menor de idade o responsable legal correspondente. 

 

 

17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

As actividades constarán na programación anual da materia. As engadidas 

áprogramación serán aprobadas polo consello escolar. O consello escolar –e no seu 

caso o departamento de actividades complementarias e extraescolares- é o encargado 

de centralizar e informar das actividades extraescolares que se realicen ao longo do 

curso. En toda actividade extraescolar fóra do centro se respetará o seguinte 

protocolo: 

1. O alumnado seguirá as instrucións do profesorado 

2. O alumnado respectará as instalacións dos hoteis, autobuses, museos e demais 

lugares visitados, cumprindo coa súa normativa e responsabilizándose das 

deterioracións causadas. 

3. No caso de non poder identificar á persoa ou persoas responsables da 

deterioración, o custe do dano sufragarase cos cartos que se terán entregado ao 

profesorado acompañante (en cada caso estabeecerase a cifra) para os imprevistos 

da viaxe: entradas a museos, desprazamentos, etcétera. 

4. Durante o desenvolvemento das actividades os alumnos e alumnas permanecerán 

sempre en grupo, salvo autorización expresa por parte do profesorado acompañante. 

5. O consumo e tenza de bebidas alcohólicas ou estupefacientes está 

terminantemente prohibido. 

6. A participación nestas actividades implica a realización por parte do alumnado 

daquelas tarefas que lle sexan encomendadas polo profesorado responsable. 
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7. Cando algún membro do alumnado infrinxa gravemente as normas de 

comportamento, poñendo en risco o normal desenvolvemento da actividade, poderá 

ser enviado de volta ao seu domicilio. Neste caso serán os RL quen se fagan cargo 

dos gastos extraordinarios que se xeren por esta circunstancia.  

Os/as alumnos/as que participen neste tipo de actividades extraescolares 

comprometeranse por escrito con firma dos seus RL a acatar este protocolo en todos 

os seus puntos. Sen este requisito, o centro poderá denegar a participación do 

alumno/a neste tipo de actividade. 

O alumnado que non participe nunha actividade extraescolar ou complementaria 

deberá acudir ao centro con total normalidade. 

 

18. RECREOS 

A dirección do centro adoptará as medidas que considere adecuadas para cada curso 

para o control do alumnado durante os recreos. Para o alumnado de escolarización 

obrigatoria os recreos deben ser tutelados  polo profesorado de garda (gardas de 

recreo). Coma norma xeral, o alumnado non ocupará nin aulas nin corredores sen 

autorización expresa da dirección. 

O alumnado de escolarización obrigatoria non pode abandonar as instalacións do IES. 

 

 

19. USO DO APARCADOIRO 

O alumnado non pode aparcar dentro do recinto do Centro, o aparcadoiro é 

exclusivamente para o persoal. 

 

20. SOBRE AS FALTAS E AS SÚAS CORRECCIÓNS 

1. Poderán corrixirse os actos contrarios ás normas de convivencia do centro 

realizados polos/as alumnos/as no recinto escolar ou durante a realización de 

actividades complementarias e extraescolares. Igualmente poderán corrixirse as 

actuacións do/a alumno/a que, aínda que realizadas fóra do recinto escolar, estean 

motivadas ou directamente relacionadas coa vida escolar e afecten ós/ás 

seus/súas compañeiros/as ou a outros membros da comunidade educativa, en 

particular, as accións que constitúan acoso escolar”. 

2. As correccións e sancións terán un carácter educativo e recuperador. 

3. A corrección ou sanción proposta deberá ser proporcional á conduta, e terá en 

conta as circunstancias persoais, familiares e sociais do alumnado. 

Á hora de tipificar as faltas distinguiremos entre estes dous bloques: 

A. Faltas leves contrarias ás normas de convivencia no centro. 

B. Faltas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro. 
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A. FALTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA NO CENTRO 

Entendemos por faltas leves contrarias á convivencia no centro aquelas condutas que 

contraveñan o recollido na parte normativa do presente Regulamento, pero que se 

consideren de menor grao ou que non incorran de cheo na tipificación que máis 

adiante se recolle respecto ás condutas gravemente prexudiciais para a convivencia 

no centro. 

As correccións ou sancións que poderán imporse, sempre oído previamente ós 

alumnos/as implicados, para as condutas ou faltas contrarias ás normas de 

convivencia no centro son as seguintes: 

 

Sancións Órganos competentes 

1. Amoestación privada ou por escrito. Os  profesores/as do/a alumno/a, 

informando titores e XE. Os 

titores. 

2. Expulsión da aula e comparecencia perante a xefatura de 

estudos. 

 

Os  profesores/as do/a alumno/a, 

informando titores e XE. Os 

titores. XE e dirección, oídos 

profesores/as e titores. 

3. Realización de traballos específicos en horario non lectivo. 

 

Os titores. XE e Dirección, oídos 

profesores/as e titores. 

4. Realización de tarefas que contribúan á mellora e 

desenvolvemento das actividades do centro ou, se procede, 

dirixidas a reparar o dano causado ás instalacións ou ao 

material do centro ou ás pertenzas doutros membros da 

comunidade educativa. 

Os titores  

XE e dirección, oídos 

profesores/as e titores. 

5. Suspensión do dereito a participar nas actividades 

extraescolares ou complementarias do centro por un período 

de ata dúas semanas. 

XE e dirección, oídos 

profesores/as e titores. 

6. Cambio de clase por un prazo máximo dunha semana. 

 

7. Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases 

por un período máximo de tres días. 

XE e a dirección escoitados os 

alumnos/as e RL. 

A sanción 8 tomarase só sempre 

que a conduta do alumno dificulte 

o normal desenvolvemento das 

actividades educativas, debendo 

comunicala inmediatamente ao 

Observatorio da Convivencia 

Escolar. 

8. Suspensión do dereito de asistencia ao centro por un 

período máximo de tres días. Durante o tempo que dure a 

suspensión o/a alumno/a deberá realizar os deberes ou 

traballos que se determinen para evitar a interrupción do 

proceso formativo. 

 

 

Recóllese a continuación unha relación coa norma contravida -os casos máis cotiáns- 

e as correccións previstas para estas situacións: 

 

NORMAS XERAIS CORRECCIÓNS PREVISTAS 
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1. O alumnado debe asistir con 

regularidade á clase, xustificando no prazo 

de 5 días as faltas de asistencia que tivera.  

Recuperar os exercicios e traballos fóra do horario 

lectivo. 

 

2. A clase non conclúe ata que o/a 

profesor/a remate a súa explicación, aínda 

que, como norma xeral non se excederá o 

horario salvo en casos excepcionais. 

Advertencia á clase. 

O profesor ou profesora continuará a clase. 

Amoestación verbal ou escrita do profesor/a ou 

titor/a, ou XE.  

3. O alumnado dirixirase ao profesorado 

gardando o debido respecto e excluíndo 

todo tipo de violencia física e/ou verbal. 

● Amoestación verbal ou escrita do profesor/a ou 

titor/a, ou XE.  

● Expulsión da aula e comparecencia ante XE.  

4. O alumnado respectará o dereito ao 

estudio dos/as seus/súas compañeiros/as 

evitando ruídos e conversas inoportunas. 

● Advertencia por parte do profesor ou profesora. 

● Cambio de sitio do/a alumno ou alumna. 

● Realización de algún traballo extra e avaliable. 

● Amoestación verbal ou escrita do profesor/a ou 

titor/a, ou XE.  

● Expulsión da aula e comparecencia ante XE 

5. As discrepancias deben arranxarse 

mediante o diálogo, e nunca mediante a 

agresión verbal (tacos, insultos ou 

humillacións) ou física. 

● Amoestación verbal ou escrita do profesor/a ou 

titor/a, ou XE.  

● Expulsión da aula e comparecencia ante XE 

6. As mesas, cadeiras e demais materiais 

do Instituto non deben ser danados nin 

pintados en ningún caso. 

● O/A alumno/a que falte á norma deberá limpar 

durante o recreo o emporcado. 

● O/A alumno/a reparará os danos ocasionados. 

● O/A alumno/a pagará o importe do danado. 

● Poderanse impor tarefas sociais 

complementarias 

7. O alumnado deberá permanecer na aula 

correctamente sentado e gardando o 

debido respecto mentres o profesor ou 

profesora explica, non podendo levantarse, 

moverse pola aula ou saír dela sen o 

permiso correspondente. 

● Advertencia do/a profesor/a. 

● A realización de tarefas extras e avaliables. 

● Amoestación verbal ou escrita do profesor/a ou 

titor/a, ou XE.  

● Expulsión da aula e comparecencia ante XE 

8. Como norma xeral, todo o alumnado 

permanecerá calado durante o tempo que 

dure un exame e mentres algún 

compañeiro/a estea traballando. 

● Advertencia por parte do/a profesor/a. 

● O/A alumno/a que fale realizará algún traballo 

extra. 

● O/A alumno/a cambiará de sitio. 

● Retiraráselle o exame e só se lle terá en conta o 

que teña realizado ata ese momento.  

9. Os materiais de calquera membro da 

comunidade escolar deberán ser 

respectados, non podendo ser tomados 

sen permiso nin maltratados. 

● O alumno/a pedirá desculpas e dará as 

oportunas explicacións sobre a súa acción. 

● O alumno/a repoñerá o material deteriorado. 

10. O alumnado participará nas actividades 

de clase evitando a distracción e o 

desinterese. 

● Advertencia por parte do profesor/a. 

● Realización de traballos extra e avaliables. 

11. O alumnado deberá realizar os seus 

propios exames  e traballos sen copiar 

dos/das seus/súas compañeiros/as e sen 

valerse de calquera outro medio. 

● O exercicio do alumno/a que copie será 

cualificado cun 0 é, de ser o caso, tamén o do 

colaborador/a necesario. 

● Amoestación verbal ou escrita do profesor/a ou 

titor/a, ou XE. 
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12. Os exercicios e traballos deberán ser 

realizados e entregados ao seu debido 

tempo e o material necesario para a clase 

deberá traerse todos os días. 

● O alumno/a traballará na clase sen o material. 

● Recuperará na casa o traballo cando non 

dispoña de material. 

● Se se demoran máis alá do prazo que o docente 

estime oportuno, os traballos serán cualificados 

cun 0 

● Amoestación verbal ou por escrita do profesor/a 

ou titor/a, ou XE.  

13. Durante a clase o alumnado non 

inxerirá ningún alimento de calquera tipo, 

salvo autorización expresa do profesor/a. 

● Advertencia por parte do profesor/a. 

● O alumno/a guindará o comestible á papeleira. 

● Amoestación verbal ou por escrita do profesor/a 

ou titor/a, ou XE.  

14. Os papeis e outros desperdicios 

deberán ser guindados á papeleira e nunca 

ao chan nin polas ventás. 

● O alumno/a recollerá do chan o que tirou. 

● O alumno/a realizará tarefas de limpeza durante 

o recreo. 

● Amoestación verbal ou por escrita do profesor/a 

ou titor/a, ou XE.  

15. O alumnado, salvo permiso expreso, 

non pode empregar o móbil ou calquera 

outro dispositivo electrónico na aula 

● Confiscación por parte do docente ou directivo 

ao cargo. Entregarase en XE ata que sexa 

recollido polo RL correspondente. 

● No caso do alumnado maior de idade, 

confiscarase igualmente e será entregado ao 

propio alumno/a ao final da xornada lectiva. 

16. O alumnado, salvo permiso expreso, 

vestirá na aula roupa axeitada ao seu 

proceso educativo, quedando como norma 

xeral prohibido o uso de gorras, capuchas, 

...  

● Confiscación por parte do docente ou directivo 

ao cargo. Entregarase en XE ata que sexa 

recollido polo RL correspondente. 

● No caso do alumnado maior de idade, 

confiscarase igualmente e será entregado ao 

propio alumno/a ao final da xornada lectiva. 

17. O alumnado está obrigado a cumprir as 

correccións e sancións determinadas polo 

profesor/a, titor/a, xefe/a de estudos ou 

director/a derivadas do incumprimento das 

normas. 

● Agravamento do tipo de sanción ou corrección 

en calquera caso. 

 

 

B. FALTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA NO CENTRO 

Consideraranse faltas ou condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no 

centro aquelas que contraveñen de forma reiterada ou grave as presentes normas; 

sinalaremos as seguintes: 

1. Os actos de indisciplina, inxuria ou ofensa grave contra calquera membro da 

comunidade educativa. 

2. A reiteración nun mesmo curso escolar de condutas contrarias á convivencia no 

centro: tres expulsións da aula, catro correccións ou amoestacións (sen expulsión) 

nunha mesma área ou dez correccións ou amoestacións (sen expulsión) en diferentes 

áreas. 
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3. A agresión grave, física ou moral, contra os demais membros da comunidade 

educativa. 

4. A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación ou 

subtracción de documentos académicos. 

5. Os danos graves causados polo uso indebido dos locais, materiais ou documentos 

do centro ou dos bens de outros membros da comunidade educativa. 

6. Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das 

actividades do centro. 

7. As actuacións prexudiciais para a saúde e para a integridade persoal dos membros 

da comunidade educativa ou a incitación ás mesmas. 

8. O incumprimento das sancións impostas. 

9.  Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao 

persoal de administración e de servizos. 

10. A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes ou 

informacións que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade 

persoal e familiar e a propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa. 

11. As actuacións que constitúan acoso escolar. 

12. Portar calquera obxecto, substancia ou produto  ilegal ou gravemente perigoso 

para a saúde ou a integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. 

En todo caso, reputarase indisciplina grave a resistencia ou a negativa a entregar os 

obxectos, substancias ou produtos cando estes sexan requiridos polo profesorado. 

As correccións ou sancións para as faltas gravemente prexudiciais para a convivencia 

no centro serán as seguintes: 

1. Realización de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades 

do centro, se procede, dirixidas a reparar o dano causado ás instalacións, material do 

centro ou ás pertenzas doutros membros da comunidade educativa. Estas tarefas 

deberanse realizar en horario non lectivo. 

2. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

complementarias do centro por un período de entre dúas semanas e un mes. 

3. Cambio de grupo. 

4. Suspensión do dereito á asistencia a determinadas clases durante un tempo entre 

catro días e dúas semanas, durante o cal o alumnado deberá realizar os deberes ou 

traballos que se determinen para evitar a interrupción do proceso formativo.  

5.  Suspensión temporal do dereito de asistencia ó 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 do 

proceso formativo.  

6. Cambio de centro. 

A dirección do centro poderá impor a unha falta grave unha corrección ou sanción das 

previstas para as faltas leves. 
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C. PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS DE 

CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA.  

1. As medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia só 

se poden impoñer logo da tramitación do procedemento disciplinario regulado neste 

artigo.  

2. Corresponde acordar a incoación do procedemento á persoa titular da dirección do 

centro docente, por propia iniciativa, por petición motivada do profesorado ou da titora 

ou titor da alumna ou alumno ou da persoa que ocupe a xefatura de estudos, ou logo 

da denuncia doutros membros da comunidade educativa.  

3. A incoación do procedemento notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna 

ou alumno, ou a este se é maior de idade, con indicación da conduta que o motiva, as 

correccións que poden corresponder e o nome da profesora ou profesor que actuará 

como persoa instrutora. Así mesmo, comunicarase á inspección educativa.  

4. No propio acordo de incoación ou en calquera momento da tramitación do 

procedemento, a persoa titular da dirección do centro pode adoptar motivadamente, 

por iniciativa propia ou por instancia da persoa  instrutora, como medidas provisionais 

o cambio temporal de grupo da alumna ou alumno ou a suspensión do dereito de 

asistencia ao centro ou a determinadas clases ou actividades, por un período non 

superior a cinco días lectivos. A adopción de medidas provisionais notificarase á nai ou 

pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno, ou a este se é maior de idade.  

5. Finalizada a instrución do procedemento, a persoa instrutora formulará proposta de 

resolución e dará audiencia á alumna ou alumno e, se é menor de idade, ó RL, 

convocándoos a unha comparecencia en horario lectivo na que poderán acceder a 

todo o actuado e da cal se estenderá acta. No caso de incomparecencia inxustificada, 

o trámite de audiencia terase por realizado a todos os efectos legais, sen prexuízo do 

previsto na lexislación vixente.  

6. Realizado o trámite de audiencia, a persoa titular da dirección do centro ditará 

resolución motivada que se pronunciará sobre a conduta da alumna ou alumno e 

imporá, se é o caso, a correspondente corrección, así como a obriga de reparar os 

danos producidos nos termos previstos na lei.  

7. A resolución notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno, ou a 

este se é maior de idade, nun prazo máximo de doce días lectivos desde que se tivo 

coñecemento dos feitos que deron lugar á incoación do procedemento, e 

comunicarase á inspección educativa.  

8. A resolución da persoa titular da dirección do centro pon fin á vía administrativa e 

será inmediatamente executiva. Contra a resolución da persoa titular da dirección do 

centro cabe instar a revisión ante o consello escolar no prazo de dez días lectivos nos 

termos previstos na alínea f) do artigo 127 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

educación. 

 

D. PRESCRICIÓN DAS CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA.  
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 As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro prescriben aos 

catro meses da súa comisión e as condutas leves contrarias á convivencia, ao mes.  

O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en que a conduta se leve a 

cabo, salvo cando se trate dunha conduta continuada, caso no que o prazo de 

prescrición non se empezará a computar mentres aquela non cese.  

No caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, interromperá a 

prescrición a iniciación, con coñecemento do interesado ou da interesada, do 

procedemento para a corrección da conduta, e continuarase o cómputo do prazo de 

prescrición para o caso de producirse a caducidade do procedemento.  

 

E. PRESCRICIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS.  

As medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no 

centro prescriben ao ano da firmeza en vía administrativa da resolución que as impón.  

As medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia prescriben aos 

catro meses da súa imposición.  

 

21. CONVOCATORIA DE MOBILIZACIÓNS DO ALUMNADO 

O alumnado poderá a partir de 3º de ESO, decidir colectivamente se secunda as 

mobilizacións para estudantes, debida e oficialmente convocadas. 

Cada grupo, deberá informar á Dirección da súa intención de secundar paros a lo 

menos con 24 h de antelación. 

Esta decisión non poderá ser obxecto de sanción. 

 

22. DISPOSICIÓNS ADICIONAIS. 

PRIMEIRA. Todos os membros da comunidade escolar (equipo directivo, 

profesorado,persoal de administración e servizos,  alumnado, pais e nais) colaborará 

en dar a coñecer  e cumprir estas normas. 

SEGUNDA. Corresponde ao consello escolar a aprobación das presentes normas, así 

como as súa revisión e posibles modificacións. 

 

23. DISPOSICIÓN FINAL.  

As presentes normas entrarán en vigor ao día seguinte da súa aprobación polo 

consello escolar.  

 

24. CONDUTAS CONTRARIAS AO PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO COVID 19 E 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Debido a situación sanitaria, e mentres dure a pandemia, establécense como 

comportamentos contrarios ás Normas de Organización e Convivencia, os que se 

relacionan a continuación: 
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1. Negarse a usar a máscara onde sexa necesario 

2. Negarse a empregar o xel hidroalcoholico segundo o protocolo 

3. Facer uso non axeitado do material de protección, hixiene e limpeza do centro 

4. Non gardar a distancia de seguridade interpersoal despois de ser avisado 

reiteradamente 

5. Ir ao baño sen ter permiso do profesorado 

6. Manipular o material doutras persoas 

7. Manipular material do centro, mobiliario, equipamento, etc sen autorización do 

profesorado 

8. Desprazarse pola aula ou sair aos corredores nos cambios de clase 

9. Utilizar intencionadamente e ser permiso outra mesa ou pupitre diferente ao 

que tén asignado 

10. Non respectar reiteradamente os sentidos de circulación establecidos nas 

entradas e saídas do centro e nos desprazamentos a través do mesmo 

11. Calquera falta de respecto cara ao profesorado ou persoal docente e non 

docente cando se lle estea dando instruccións en relación ás medidas de 

protección, hixiene ou limpeza. 

12. Calquera comportamento incorrecto durante o transporte escolar  en contra das 

medidas establecidas para protección, hixiene e limpeza. 

13. Calquera outro comportamento contrario ás medidas establecidas no plan de 

adaptación á covid-19 para o curso 2020-2021 

Calquera dos comportamentos contrarios á convivencia aquí recollidos son 

considerados falta grave e levarán aparellada a suspensión temporal de asistencia á 

aula (o alumnado menor de idade de ESO/BACH) estará nunha aula aparte con 

traballo) e o alumnado de Ciclos Formativos cumprirá a sanción fóra  do Centro. 

Esta decisión será tomada polo equipo directivo e comunicarase aos titores/as, 

profesorado e familias. 

 

 

 

 


