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CAPÍTULO I: Introducción 

 

O presente regulamento de Réxime Interno axústase ó establecido na lexislación 

vixente, que regula o funcionamento dos centros de ensino e contén as normas e 

procedementos axeitados para que o IES “Antón Losada Diéguez” acade un funcionamento 

no que haxa un aproveitamento da labor docente e un clima de respecto e 

responsabilidade entre todos os membros da Comunidade Educativa, para o que o equipo 

directivo, profesorado, pais/nais/ titores,alumnado e persoal non docente deben velar 

polo seu cumprimento en tanto forman parte dun proxecto educativo común.  

Neste senso o presente regulamento propiciará as seguintes intencións:  

1. Facilitar unha óptima convivencia no Centro e acadar un clima de diálogo, boas 

relacións e traballo baseado no respecto ós dereitos fundamentais así como na 

colaboración e auto-responsabilidade de todos os membros da Comunidade Educativa.  

2. A comunidade educativa intégrana homes e mulleres, maiormente adolescentes, que 

teñen os mesmos dereitos e que deben participar en pé de igualdade nas decisións e 

responsabilidades do centro, propiciando a igualdade de oportunidades. 

3. Garantir a coeducación e velar pola non discriminación por razóns de identidade ou 

diferenzas físicas, psíquicas, sexuais, etc. 

4. Garantir o respeto e promoción do acervo cultural da comunidade na que o centro se 

insire. Respetar e promocionar a lingua desa mesma comunidade. 

5. Conseguir que toda a comunidade educativa e en especial o alumnado recoñezan que o 

Regulamento de Réxime Interno impregna a organización do Centro e incide na vida 

cotiá do mesmo.  

6. Acadar, coa colaboración de toda a comunidade educativa, un marco de  

responsabilidade compartida que faga prácticamente innecesaria a adopción de 

medidas disciplinarias.  

7. Formar ó alumnado:  

a. No exercicio da liberdade democrática, fomentando hábitos de convivencia e 

respecto mutuo.  

b. Na educación para a paz, colaboración, participación, solidariedade e respecto 
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ao medio ambiente e a responsabilidade dos seus actos.  

c. No respecto aos restantes membros da Comunidade Educativa.  

d. No respecto ás instalacións do centro así como ao seu material  

e. No pleno desenvolvemento da personalidade e aptitudes do alumnado 

poñendo a súa disposición os medios humanos e materiais necesarios que 

garantan a igualdade de oportunidades.  

8. Elaborar as Normas de Convivencia de maneira que teñan un carácter educativo e 

contribúan ó proceso xeral de formación.  

Unha vez aprobado polo Consello Escolar será de aplicación inmediata, e o seu 

cumprimento obrigará a todos os sectores da Comunidade Educativa, Profesorado, Persoal 

non Docente, Pais/Nais/Titores e Alumnado.  

 

 

CAPÍTULO II: Fundamentos Legais 

 

Para acadar isto, basearémonos en:  

 Declaración Universal dos Dereitos Humanos.  

 Real Decreto 732/1995 de 5 de maio de 1995, dereitos e deberes do alumnado e 

normas de convivencia (BOE 2 de xuño).  

 Lei Orgánica 2/2006 de 3 de maio da Educación (BOE 4 de maio).  

 Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal 

(BOE 14 de decembro).  

 Lei Orgánica 8/1985 de 3 de xullo do Dereito a Educación (BOE 4 de xullo).  

 Plan xeral de Normalización da Lingua galega (Boletín Oficial do Parlamento de Galicia 

do 7 setembro de 2004).  

 Decreto 324/1996 do 26 de xullo polo que se aproba o Regulamento orgánico dos 

institutos de educación secundaria (DOG do 9 de agosto).  

 Orde de 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do 

Regulamento orgánico de centros de secundaria e se establece a súa organización e 

funcionamento (DOG 2 setembro).  

 Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no 
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sistema educativo (DOG 29 xuño de 2007).  

 Lei 3/1997 do 9 de xuño, galega da familia, da infancia e da adolescencia (DOG do 20 de 

xuño).  

 Decreto 3143/1971, de 16 de decembro, polo que se aproba o regulamento do persoal 

subalterno (BOE 311 de 29 de decembro de 2001).  

 Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regula a avaliación e acreditación académica 

do alumnado que cursa as ensinanzas da formación profesional inicial (DOG 9 de agosto 

de 2007).  

 Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na secundaria 

obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia ( DOG do 7 de xaneiro de 2008)  

 

 

 

CAPÍTULO III:  Organización do centro 

 

A organización do centro, en todos os seus ámbitos, é competencia dos Órganos de 

Goberno e dos de Coordinación Docente. Existen logo outras estructuras autónomas  ou  

de  representación máis estamental (ANPA, Asociación de alumnos, Xunta de Delegados, 

Departamentos Didácticos, Observatorio de convivencia, Comisión económica, PAS), que 

poden realizar aportacións á organización e funcionamento dos Centros a través dos 

órganos colexiados correspondentes.  

 

 

SECCIÓN 1ª:  Órganos colexiados de goberno 

 

CONSELLO ESCOLAR 

 

Artigo  1:  Composición 

 O consello escolar do IES “Antón Losada Diéguez” está formado por 19 membros: 7 

profesores, 3 alumnos, 3 pais, 1 PAS, 1 representante do Concello, Secretario, con voz e 

sen voto, 2 Xefes de estudos e Dirección.   
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Artigo  2:  Competencias 

Competencias segundo a LOE:  

1. Aprobar e avaliar os proxectos e as normas a que se refire o capitulo II do titulo V desta 

lei (LOE).  

2. Aprobar e avaliar a programación xeral anual do centro sen prexuízo das competencias 

do claustro de profesores, en relación coa planificación e organización docente.  

3. Coñecer as candidaturas a dirección e os proxectos de dirección presentados polos 

candidatos.  

4. Participar na selección do director do centro nos termos que esta lei (LOE) establece. 

Ser informado do nomeamento e do cesamento dos demais membros do equipo 

directivo. De ser o caso, logo do acordo dos seus membros, adoptado por maioría de 

dous terzos, propoñer a revogación do nomeamento do director.  

5. Decidir sobre a admisión de alumnos con suxeición ao establecido nesta lei (LOE) e 

disposicións que a desenvolvan. 

6. Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar porque se ateñan a normativa 

vixente. Cando as medidas disciplinarias adoptadas polo director correspondan a 

condutas do alumnado que prexudiquen gravemente a convivencia do centro, o 

consello escolar, por instancia de pais ou titores, poderá revisar a decisión adoptada e 

propoñer, de ser o caso, as medidas oportunas.  

7. Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, a igualdade entre 

homes e mulleres e a resolución pacifica de conflitos en todos os ámbitos da vida 

persoal, familiar e social.  

8. Promover a conservación e renovación das instalacións e equipo escolar e aprobar a 

obtención de recursos complementarios de acordo co establecido no artigo 122.3 da 

LOE.  

9. Fixar as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais, coas 

administracións locais, con outros centros, entidades e organismos.  

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

escolar e os resultados das avaliacións internas e externas en que participe o centro.  

11. Elaborar propostas e informes, por iniciativa propia ou por petición da Administración 

competente, sobre o funcionamento do centro e a mellora da calidade da xestión, así 
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como sobre aqueloutros aspectos relacionados coa súa calidade.  

12. Calquera outra que lle sexa atribuída pola Administración educativa.  

13. Elixir entre os seus membros aos integrantes do Observatorio de Convivencia.  

 

Atribucións segundo o ROC:  

1. Establecer as directrices e elaborar propostas para a elaboración do proxecto educativo 

do instituto, aprobalo, avalialo e, se é o caso, introducir modificacións, sen prexuízo das 

competencias que o claustro de profesores ten atribuídas en relación coa planificación e 

organización docente.  

2. Propoñer a revogación do nomeamento do director ou directora, logo do acordo dos 

seus membros, adoptado por maioría de dous tercios.  

3. Decidir sobre a admisión de alumnado, con suxeición ó establecido na lexislación 

vixente. 

4. Aprobar e modificar o regulamento de réxime interior do instituto. 

5. Aprobar o proxecto de orzamento do instituto e a execución do mesmo.  

6. Aprobar e avaliar a programación xeral anual do instituto, respectando, en todo caso, os 

aspectos docentes que lle competen ao claustro.  

7. Aprobar a programación das actividades escolares complementarias e avaliar o seu 

desenvolvemento.  

8. Establecer as directrices para a participación do instituto en actividades culturais, 

deportivas e recreativas naquelas accións asistenciais nas que o instituto puidese 

aportar a súa axuda.  

9. Establecer os criterios de colaboración con outros centros, entidades ou organismos.  

10. Promover a renovación das instalacións e equipamento do instituto, e vixiar a súa 

conservación.  

11. Analizar e valorar o funcionamento xeral do instituto, a evolución do rendemento 

escolar e os resultados da avaliación que do centro realice a Administración educativa.  

12. Colaborar coa inspección educativa nos planos de avaliación de centro, nos termos 

que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria estableza.  

13. Regular o procedemento de autorización das saídas voluntarias entre clases ou en 

período de lecer do alumnado do centro.  
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Artigo  3:  Funcionamento 

 Reunirase normalmente  unha vez por trimestre en sesión ordinaria  e sempre que 

o seu presidente o convoque ou o solicite un terzo, polo menos, dos seus membros. En 

calquera caso, reunirase ó inicio e remate de curso. 

 

 Artigo  4:  Comisións no seo do Consello Escolar 

Existen no IES Antón Losada Diéguez as seguintes comisións de traballo nas que 

participan membros do Consello Escolar.  

 - Comisión Económica: integrada por un pai/nai, un representante do alumnado, un 

representante do profesorado, o director do centro e o secretario.  

 -  Observatorio de Convivencia: integrado por un pai/nai, un representante do alumnado 

elixido entre os representantes do alumnado no CE, o representante do PAS:, catro 

profesores elixidos entre os representantes do profesorado no CE,  xefe de estudos, 

director e orientador.  

Poderán constituírse outras comisións para outros asuntos específicos, nas que 

estarán presentes cando menos, un cargo directivo, un profesor, un alumno e un pai. En 

todo caso, as comisións que se constitúan no seo do Consello Escolar informarán a este 

sobre os temas que se lle encomenden e colaborarán con él nas cuestións da súa 

competencia. 

 

CLAUSTRO DE PROFESORES 

 

Artigo  5:  Funcións segundo a LOE 

1. Formular ó equipo directivo e ó consello escolar propostas para a elaboración dos 

proxectos do centro e da programación xeral anual.  

2. Aprobar e avaliar a concreción do currículo e todos os aspectos educativos dos 

proxectos e da programación xeral anual.  

3. Fixar os criterios referentes a orientación, titoría, avaliación e recuperación dos 

alumnos.  

4. Promover iniciativas no ámbito da experimentación e da investigación pedagóxica e na  

formación do profesorado do centro.  
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5. Elixir os seus representantes no consello escolar do centro e participar na selección do 

director nos termos establecidos por esta lei.  

6. Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados polos 

candidatos.  

7. Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar 

e os resultados das avaliacións internas e externas en que participe o centro.  

8. Emitir informe sobre as normas de organización e funcionamento do centro.  

9. Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e a imposicións de sancións e velar 

porque estas se ateñan á normativa vixente.  

10.  Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro.  

11. Calquera outra que lle sexa atribuída pola Administración educativa ou polas 

respectivas normas de organización e funcionamento.  

 

 

Artigo  6:   Competencias segundo o ROC 

1. Elevar ao equipo directivo propostas para a elaboración dos proxectos educativo e 

curricular do centro e da programación xeral anual.  

2. Aprobar e avaliar a concreción do currículo e todos os aspectos educativos dos 

proxectos e da programación xeral anual.  

3. Fixar os criterios referentes a orientación, titoría, avaliación e recuperación dos 

alumnos. 

4. Promover iniciativas no ámbito da experimentación e da investigación pedagóxica e na  

formación do profesorado do centro.  

5. Elixir os seus representantes no consello escolar do centro e participar na selección do 

director nos termos establecidos por esta lei.  

6. Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados polos 

candidatos.  

7. Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar 

e os resultados das avaliacións internas e externas en que participe o centro.  

8. Emitir informe sobre as normas de organización e funcionamento do centro.  

9. Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e a imposicións de sancións e velar 

porque estas se ateñan á normativa vixente.  
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10. Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro.  

11. Calquera outra que lle sexa atribuída pola Administración educativa ou polas 

respectivas normas de organización e funcionamento.  

 

 

SECCIÓN 2ª: Órganos unipersoais de goberno 

 Dirección, Vicedirección, Xefatura de Estudios e Secretario son os órganos 

unipersoais e forman o equipo directivo do IES Antón Losada Diéguez. 

Da súa elección e funcións atémonos o establecido no Regulamento Orgánico dos 

Institutos de Ensinanza Secundaria (Decreto 324/1996 do 26 de xullo, D.O.G do 9 de 

Agosto de 1996).   

 

SECCIÓN 3ª: Criterios organizativos 

 

Artigo  7:  Gardas 

1. Haberá sempre, durante a xornada escolar, un ou máis profesores de garda, segundo as 

necesidades de cada momento e as dispoñibilidades do centro.  

2. Haberá, un profesor de garda de Biblioteca fundamentalmente entre a 2ª e a 5ª hora    

contando de cubrir tamén as gardas no recreo.  

3. Cada equipo de garda organizarase, en función do número de profesores que integren 

ese equipo, de modo que todos os alumnos estean debidamente atendidos.  

4. O profesor de garda cubrirá a ausencia do que falte na aula, pasará lista e poderá 

realizar outra actividade cos alumnos, ir ó campo de deportes, sala de usos múltiples, 

etc.  permanecendo en todo momento con eles.  

5. Se só houbese un profesor de garda e faltasen varios, o profesor de garda atenderá o 

curso máis baixo, empezando polos de ESO; poderá levar o grupo menos numeroso á 

biblioteca que quedará a cargo do profesor encargado da mesma. Se fose necesario por 

haber máis grupos sen profesor ou por estar ausente o de garda, ocuparase un membro 

do Equipo Directivo da atención dos alumnos.  

6. Se non falta ningún profesor, o de garda velará pola orde e o bo funcionamento do 

Instituto.  

7. Pode ocorrer que un profesor falte pero esté no recinto facendo calquera outra 
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actividade, ou comunique un pouco de retraso, neste caso será o profesor de garda o 

que cubrirá esta ausencia.    

8. O profesor de garda ocuparase de rexistrar no libro de gardas as ausencias e faltas de 

puntualidade do profesor e calquera outra incidencia.  

9. Resolver no acto cantas incidencias de alumnos se produzan durante a xornada lectiva, 

ben informando os cargos directivos, ou, adoptando as medidas establecidas no R.R.I. e 

aprobadas polo Consello Escolar.  

10. As gardas nos recreos serán realizadas mínimo por dous profesores encargados de 

vixiar e manter orden no recinto escolar, especialmente nas entradas o centro e nas 

pistas deportivas.  

11. Os cadros horarios de gardas estarán expostos na Sala de Profesores, e na Conserxería. 

12. O adianto de clase a un grupo, farase preferentemente coa última hora da mañá ou da 

tarde, sempre que o profesor non tiverá clase ou garda.  

13. O profesor que adiante unha clase deberá cumprir integramente o seu horario, polo 

que, se adianta a clase cun grupo da ESO, responsabilizarase dese grupo na hora 

adiantada.   

 

Artigo  8:  Avaliacións 

1. Unha vez aprobadas as datas de avaliación en claustro, daranse a coñecer o resto da 

comunidade educativa podendo esta facer alegacións. 

2. As datas dos exames finais de materias pendentes serán fixadas (consensuados coa 

CCP) pola Xefatura de Estudos, e dadas a coñecer nos taboleiros de información ós 

alumnos.  

3. A principio de curso, cando se fagan as programacións por materia, cada departamento 

indicará nelas os criterios de avaliación e recuperación, informando deles ós alumnos.  

4. Cada profesor deberá procurar facer os exames ou calquera proba de cualificación 

durante a súa hora de clase. Se necesitase máis tempo, deberá solicitarllo a un 

compañeiro, coa suficiente antelación, que lle ceda a hora anterior ou a seguinte, e 

sempre que o profesor que pon o exame non deixe ningún curso libre. 

5. O profesor ten a obriga de mostrar os examenes xa correxidos e cualificados a fin de 

garantir o seu dereito. 

6. O alumnado non pode saír da aula antes de que toque o timbre aínda que rematen o 
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examen. 

7. O profesorado conservará as probas ata tres meses despois das avaliacións finais. 

8. De non estar conformes coas cualificacións poderán reclamar os alumnos, pais ou 

titores legais baseándose no previsto no BOE do 20 de setembro de 1995.   

 

Artigo  9:  Expulsión da aula 

 A expulsión do alumnado das aulas constitúe un recurso excepcional, só xustificable 

en beneficio do bo clima de traballo do grupo. 

 No caso de expulsións seguirase o seguinte protocolo:  

1. O alumno expulsado recollerá en Xefatura de Estudos un parte de incidencia que cubrirá 

o profesor describindo os feitos coa maior precisión posible e entregará posteriormente 

na Xefatura de Estudos. 

2. O profesor entregaralle traballo ó alumno e sairá co material necesario para realizalo 

baixo o control dun cargo directivo ou dun profesor de garda se non se dan ausencias 

do profesorado. 

3. En ningún caso a expulsión pode significar “hora libre” para o alumno. 

4. O Xefe de Estudos, oído ó alumno, analizará o parte e tipificará a falta. 

 

 

CAPÍTULO IV: Dereitos e deberes 

 

SECCIÓN 1ª:  Dereitos e deberes do alumnado 

 

 Todo o alumnado terá os mesmos dereitos e deberes básicos sen máis distincións 

que as derivadas da súa idade e das ensinanzas cursadas. Así mesmo teñen o dereito e o 

deber de coñecer a Constitución Española e o Estatuto de Autonomía, coa finalidade de 

formarse nos valores e principios recoñecidos neles.   

 Os dereitos e deberes veñen fixados ao amparo de Real Decreto polo que se 

regulan os dereitos e deberes do alumnado e as normas de convivencia e o seu exercicio 

realizarase no marco dos fins atribuídos á actividade educativa pola Lei Orgánica da 

Educación. 
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DEREITOS DO ALUMNADO 

1. Recibir unha formación integral que contribúa o pleno desenvolvemento da súa 

personalidade, tanto na adquisición de coñecementos (científicos, técnicos, 

humanísticos, históricos e estéticos), como a educación en valores (respecto,liberdade, 

tolerancia e convivencia).  

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

3. A que a súa dedicación, esforzo e rendemento sexan valorados e recoñecidos con 

obxectividade.  

4. Recibir orientación educativa e profesional, necesaria para acadar o máximo 

desenvolvemento persoal, social e profesional en función das propias capacidades, 

aspiracións e intereses.   

5. A orientación profesional excluirá calquera tipo de discriminación por razón de sexo e 

coidará especialmente os casos do alumnado con discapacidades físicas ou psíquicas ou 

con carencias sociais ou culturais. O alumnado recibirá da Administración axudas nese 

sentido, e o Centro promoverá os contactos con empresas ou institucións de interese 

cara a preparación do alumnado para o mundo laboral.  

6. Que se respecte a súa liberdade de conciencia, as súas conviccións relixiosas, morais ou 

ideolóxicas de acordo coa Constitución, así como a intimidade e reserva respecto de 

tales crenzas. 

7. Protección contra toda agresión física ou moral, non podendo ser obxecto de tratos 

aldraxantes ou degradantes, nin recibir castigos físicos ou morais. 

8. Participar en todas aquelas actividades complementarias e extraescolares aprobadas 

polo Consello Escolar, senón están excluídos polo seu comportamento 

9. Coñecer os criterios xerais de avaliación das aprendizaxes de cada unha das materias 

que curse.  

10. Solicitar ao profesorado as aclaracións oportunas sobre as cualificacións, así como 

levar a cabo as reclamacións pertinentes sobre as mesmas. Ditas reclamacións, serán 

tramitadas segundo os procedementos fixados pola administración educativa. 

11. Recibir integramente as clases coa duración establecida no horario.  

12. Recibir, naqueles cursos que establezan as autoridades educativas, os libros de texto 

gratuítos en bo estado de uso.   
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13. Reserva e protección dos datos e circunstancias de carácter persoal e familiar.  

14. Non utilización da súa imaxe persoal, salvo autorización por escrito do alumnado ou 

dos pais/nais ou titores cando sexan menores de idade.  

15. Percibir cobertura sanitaria nos termos previstos pola lexislación vixente.  

16. Cando non se respecten os dereitos do alumnado, éstes, os seus pais ou titores 

poderán presentar a pertinente denuncia ante o Director ou Consello Escolar, previa 

audiencia do interesados.  

 

DEBERES DO ALUMNADO 

 O deber máis importante do alumnado é aproveitar positivamente o posto escolar 

que a sociedade pon a súa disposición. Por isto, o interese, esforzo e a asistencia á clase é a 

consecuencia do dereito fundamental á educación e polo tanto o deber básico do 

alumnado.  

 Os deberes do alumnado son os derivados do cumprimento das normas de 

convivencia do centro e concrétanse nas seguintes obrigas:  

1. Asistir a clase con puntualidade. 

2. Seguir as directrices do profesorado. 

3. Estudar e esforzarse para acadar o máximo desenrolo segundo as súas capacidades. 

4. Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do Centro.  

5. Participar, salvo causa debidamente xustificada, nas actividades formativas e, 

especialmente, nas escolares e complementarias que sexan gratuítas, contando se é o 

caso, coa debida autorización de pais ou titores legais. 

6. Conservar, respectar e facer un bo uso das instalacións, mobiliario e materiais 

didácticos do centro.  

7. Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, e a dignidade, 

integridade e intimidade de todos os membros da comunidade educativa.  

8. Cumprir e respectar os horarios de todas as actividades do Centro.  

9. Seguir as orientacións do profesorado respecto da súa aprendizaxe.  

10. Respectar o exercicio do dereito ao estudio dos compañeiros 

11. Manter en bo estado de uso os libros de texto gratuítos para que poidan ser usados 

polos compañeiros ao longo dos catro anos durante os cales non poden ser 

cambiados. 
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12. Coidar e manter as instalacións, mobiliario e espacios libres de todo o recinto escolar 

nas debidas condicións de limpeza.  

13. Respectar as pertenzas doutros membros da Comunidade Educativa. 

14. Manter apagados/as, durante as clases, teléfonos móbiles e cámaras.  

15. Non fumar en todo o recinto escolar. 

16. Comunicar, por escrito, ao profesorado, titor ou Dirección do Centro calquera 

deterioro observado nas instalacións ou mobiliario.  

17. Non abandonar o recinto escolar sen permiso, no caso de ser alumnos menores de 

idade. 

 

SECCIÓN 2ª: Dereitos e deberes do profesorado 

 

DEREITOS DO PROFESORADO 

1. Participar na xestión e control do Centro persoalmente e a través dos seus 

representantes no Consello Escolar.  

2. Elixir e ser elixido libremente para a representación do Centro.  

3. Ser respectado nos seus dereitos sindicais e a súa liberdade de cátedra.  

4. Ser respectado como membro da Comunidade Educativa do Centro. 

5. Asistir con voz e voto ás reunións do Claustro e órganos colexiados para os que fose 

elixido.  

6. Convocar, individual ou colectivamente, aos pais/nais ou titores do alumnado.  

7. Contar cos medios materiais, instrumentais e de instalacións apropiadas para impartir o 

ensino segundo a programación establecida.  

8. Formular diante dos órganos de goberno as súas opinións, queixas, peticións ou 

suxestións, debendo ser escoitado e atendido.  

9. Ser informado en todo o relativo ao funcionamento do Centro.  

10. Exención da responsabilidade civil nas actividades complementarias e extraescolares 

do Centro aprobadas polo Consello Escolar.   

 

DEBERES DO PROFESORADO 

1. A programación e o ensino das áreas, materias e módulos que teñan encomendados.  

2. A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado, así como a avaliación dos 
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procesos de ensino.  

3. A titoría dos alumnos, a dirección e a orientación da súa aprendizaxe e o apoio no seu 

proceso educativo, en colaboración coas familias.  

4. A orientación educativa, académica e profesional dos alumnos, en colaboración, de ser 

o caso, cos servizos ou departamentos especializados.  

5. A atención ao desenvolvemento intelectual, afectivo, psicomotriz, social e moral do 

alumnado.  

6. A promoción, organización e participación nas actividades complementarias, dentro ou 

fora do recinto educativo, programadas polos centros.  

7. A contribución a que as actividades do centro se leven a cabo nun clima de respecto, de 

tolerancia, de participación e de liberdade para fomentar nos alumnos os valores da 

cidadanía democrática.  

8. A información periódica as familias sobre o proceso de aprendizaxe dos seus fillos e 

fillas, así como a orientación para a súa cooperación neste.  

9. A coordinación das actividades docentes, de xestión e de dirección que lles sexan 

encomendadas.  

10. A participación na actividade xeral do centro.  

11. A participación nos plans de avaliación que determinen as administracións educativas 

ou os propios centros. 

12. Cumprir e facer cumprir as normas de carácter colectivo, en especial as de Convivencia 

do Centro.  

13. Corrixir os comportamentos non axeitados nos corredores.  

14. Recriminar o emprego de certas expresións orais.  

15. Procurar que o alumnado manteña a debida limpeza, tanto dentro como fora das 

aulas.  

16. Corrixir dentro da aula hábitos inadecuados como erguerse sen autorización, tirar 

obxectos, etc. ....   

17. Comunicar a dirección calquera conducta contraria ás normas de Convivencia do 

Centro.  

18. Comunicar ao Centro a falta de asistencia á clase coa antelación debida e posible.  

19. Asistir aos actos e reunións regulamentarias ás que fose debidamente convocado. 

20. Contribuír á norrmalización do galego no ensino dende a súa materia e impartila 
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obrigatoriamente en galego se así se establece no Decreto polo que se regula o uso e 

promoción do galego no sistema educativo.  

21. Manter unha actitude respectuosa cos restantes membros da comunidade educativa. 

22. Desempeñar con responsabilidade os cargos para os que fose elixido.  

23. Velar polo cumprimento dos dereitos e deberes do alumnado (asistencia a clase, 

limpeza do Centro, respectar as instalacións e o material, etc.).  

24. Atender ao alumnado que sufra algún accidente ou indisposición durante o horario 

escolar e avisar a algún membro do equipo directivo. 

25. Avisar ao titor/titora ou algún membro do Equipo Directivo se lle consta que un 

alumno/a falta a clase por causa non xustificada.  

26. Manter apagados os teléfonos móbiles durante as horas de clase.  

27. Exención da responsabilidade civil nas actividades complementarias e extra escolares 

do Centro aprobadas polo Consello Escolar.   

 

SECCIÓN 3ª: Dereitos e deberes do persoal non docente 

 

DEREITOS DO PERSOAL NON DOCENTE 

1. Dispoñer dos medios materiais axeitados para a realización do seu labor.  

2. Estar informado de todo o concernente ao funcionamento do Centro e naqueles 

aspectos que afecten ao seu traballo. 

3. Liberdade de sindicación e exercicio de tarefas sindicais. 

4. Ser respectado como membro da comunidade educativa. 

5. Elixir e ser elixido membro do Consello Escolar e daqueles órganos do Centro para os 

que fosen propostos.  

6. Formular diante dos órganos de goberno opinións, queixas e peticións para ser 

escoitado e atendido.  

7. Manter reunións periódicas cos órganos de goberno unipersoais para tratar aqueles 

temas que teñan relación co seu traballo e coa organización do Centro.  

 

DEBERES DO PERSOAL NON DOCENTE 

1. Puntualidade e regularidade no cumprimento do seu horario.  

2. Realizar as tarefas para as que foi encomendado.  
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3. Respectar a todos os membros da comunidade educativa.  

4. Cumprir e facer cumprir as normas de carácter colectivo, en especial as de Convivencia 

do Centro. 

 

 

FUNCIÓNS DO PERSOAL NON DOCENTE 

1. Custodiar o mobiliario, maquinas, instalacións e locais.  

2. Controlar a entrada de persoas alleas ao servizo, recibir as súas peticións relacionadas 

co mesmo e indicarlles a unidade ou oficina a onde deben dirixirse.  

3. Custodiar as chaves dos despachos e oficinas.  

4. Recibir, conservar e distribuír os documentos, obxectos e correspondencia que a tales 

efectos lle sexan encomendados.  

5. Realizar, dentro da dependencia, os traslados e material, mobiliario e aparellos, efectos, 

útiles ou avíos que foran necesarios.  

6. Realizar os encargos relacionados co servizo que se lle encomenden, dentro ou fora do 

edificio.  

7. Manexar máquinas reproductoras, multicopistas, fotocopiadoras, encadernadoras e 

outras análogas. 

8. Prestar, no seu caso, servizos axeitados á natureza das súas funcións en arquivos, 

biblioteca, ascensor, almacén, etc 

9. Atención e coidado do alumnado nos centros docentes. 
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CAPÍTULO V: Réxime disciplinario 

 

As normas de convivencia recollidas neste regulamento concretan nalgúns 

apartados os deberes dos alumnos. 

 

Artigo 10:  Normas de convivencia 

1. Todo o alumnado terá os mesmos dereitos e deberes básicos sen máis distincións que 

as derivadas da súa idade e das ensinanzas cursadas. 

2. Os dereitos e deberes veñen fixados ó amparo de Real Decreto polo que se regulan os 

dereitos e deberes do alumnado e as normas de convivencia, e o seu exercicio 

realizarase no marco dos fins atribuídos á actividade educativa pola Lei Orgánica da 

Educación.  

3. O Consello Escolar do Centro velará polo correcto exercicio dos dereitos e deberes do 

alumnado, que será oído na resolución de conflitos e na imposición de sancións en 

materia de disciplina do alumnado. Para facilitar dito cometido e nos casos de urxencia 

reunirase a  Comisión de Convivencia ou o Observatorio de Convivencia.  

4. Os incumprimentos das normas de convivencia do Centro, é dicir, o non cumprimento 

dos seus deberes por parte do alumnado, valoraranse tendo en conta a súa situación 

así, como as condicións persoais. As correccións terán un carácter educativo e 

recuperador. 

5. Ningún alumno poderá ser privado do seu dereito á educación, nin no caso da 

Educación Obrigatoria do seu dereito á escolaridade.  

6. En ningún caso, poderán imporse sancións que atenten á integridade física ou a 

dignidade persoal do alumno.  

7. O alumnado que individual ou colectivamente cause danos de maneira intencionada ou 

por neglixencia nas instalacións do centro ou no seu material, queda obrigado a reparar 

o dano causado ou facerse cargo do custo económico da súa reparación  

8. O alumnado que subtraese ou causase deterioro en bens do centro ou de calquera 

membro da comunidade educativa deberá restituílos.  

9. En todo caso, os pais/nais ou representantes legais do alumno serán responsables civís 
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nos termos previstos polas leis.  

10. As medidas disciplinarias que correspondan ó alumnado serán impostas polo Director, 

en cumprimento da normativa vixente, sen prexuízo das competencias do Consello 

Escolar. 

11. Respectaranse as normas de funcionamento recollidas neste Regulamento.  

12. O alumnado manterá dentro do recinto escolar uns hábitos adecuados de limpeza e 

hixiene, tanto persoal como no vestir.  

13. O alumnado debe respectar o exercicio do dereito ó estudo dos seus compañeiros e 

compañeiras.  

14. O alumnado debe seguir as orientacións do profesorado respecto da súa aprendizaxe.  

15. O alumnado debe manter unha actitude cívica, evitando accións violentas e agresións 

físicas ou verbais.  

16. Durante o horario lectivo, o alumnado non pode saír do recinto escolar.  

17. Cando un alumno deba ausentarse dentro da xornada lectiva, o pai, nai ou  titor legal, 

deixará constancia de tal ausencia cumplimentando e asinando un formulario 

existente en conserxería para tal fin. 

18. Está prohibida a fixación de carteis que non teñan unha compoñente cultural ou 

educativa. Toda fixación debe ser expresamente autorizada polo equipo directivo.  

19. Non se permite comer nin beber dentro do edificio, agás cafetería. Faranse excepcións 

os días de choiva ou frío. 

20. No que respecta ó consumo de tabaco, seguiranse as normas especificadas no Decreto 

75/2001, do 22 de marzo, sobre control sanitario, publicidade, promoción, 

subministración, venda e consumo de produtos do tabaco.  

21. No que respecta á posesión, venda ou consumo de substancias prexudiciais para a 

saúde, seguiranse as normas da lexislación vixente.  

22. Manterán desconectados os móbiles ou calquera tipo de aparello electrónico durante 

as respectivas xornadas lectivas. Só poderan facer uso destos nos períodos de recreo. 

O uso indebido destes (fotos, grabacions,etc) será considerado falta grave ou moi 

grave. 
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Artigo 11:  Asistencia á clase e control de faltas 

1. A asistencia ás clases é obrigatoria tanto para alumnos como profesores, así como a 

puntualidade na entrada e saída de acordo co horario establecido. Tamén será 

obrigatoria a asistencia a actividades complementarias que se realicen no centro, ou 

fóra do centro, de xeito gratuito e contando coa correspondente autorización. mentres 

que as extraescolares terán carácter voluntario. 

2. Cando non asista un profesor os alumnos serán atendidos polo profesor de garda. 

3. O profesorado fará uso da aplicación informática SIXA para o control de faltas diario. 

4. As faltas de asistencia deberán ser xustificadas ante o titor presentando certificado ou 

informe médico, ou ben mediante modelo disposto polo centro, debidamente asinado 

polo pai ou titor legal do alumno, no momento da incorporación do alumno á clase. 

5. Tódalas faltas de asistencia (xustificadas ou non), comunicaranse por carta ós país 

cunha periodicidade máxima de 15 días, que deberán devolver a comunicación ó titor 

unha vez asinada na maior brevidade posible. 

6. As faltas sen xustificar serán comunicadas telefónicamente canto antes ós pais. As 

ausencias do alumnado cando se detecte que está polo centro ou cercanías deben ser 

comunicadas inmediatamente ó titor ou ó xefe de estudos para que se poña en 

contacto cos pais telefonicamente canto antes. 

7. A acumulación de faltas sen xustificar pode chegar a constituír falta grave con apertura 

automática de proceso sancionador, incluíndo a perda do dereito á avaliación continua. 

O xefe de estudos, o titor e os profesores do grupo considerarán que sexán avaliados 

mediante proba ou probas extraordinarias a decidir polo departamento. 

 

Artigo 12:  Limpeza e conservación do material 

1. Cada grupo é responsable da súa aula. Os desperfectos intencionados ou provocados 

por neglixencia serán custeados polos autores, se se coñecen. En caso contrario, será o 

grupo responsable da aula e do seu material o que se fará cargo da reparación 

económica de forma solidaria e conxunta. 

2. Os alumnos teñen a obriga de respecta-lo material do centro e responsabilizarse del. No 

momento en que, voluntaria ou involuntariamente, se produza un desperfecto, este 

debe ser comunicado inmediatamente ó xefe de estudos, ou, na súa ausencia, ó cargo 
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directivo de garda. 

3. No inicio do curso farase un inventario de aula para comproba-lo estado das 

instalacións e do mobiliario. Os delegados e o titor asinarán ese documento que será 

entregado ó xefe de estudos para a súa custodia. 

4. Tódolos membros da comunidade educativa en xeral, e os alumnos en particular, 

velarán polo coidado e limpeza do centro, a conservación e o bo uso do matrial e 

instalacións. 

5. Será moi importante que faga uso das papeleras coa finalidade que teñen e non se tiren 

os papeis ó chan. 

 
 
Artigo 13:  Actitude en clase e corredores 

1. Ó inicio e ó final de cada período lectivo indicarase por medio dun único timbre; non hai 

intervalos nos cambios de clase.  

2. O profesor non deixará saír das aulas ós alumnos ata que toque o timbre, aínda que 

sexa despois dun exame.  

3. Os alumnos deben asistir ás clase co material necesario para realiza-las súas tarefas. De 

non ser así, o profesor poderá mandalos realizar un traballo personalizado. Sempre se 

seguirá o procedemento establecido polo equipo directivo. 

4. Os alumnos non poden saír das aulas no cambio de clase, salvo que teñan que cambiar 

de aula, o que farán sen perturba-la orde no centro. 

5. Nos recreos, os alumnos non poderán estar nas aulas nin nos corredores, agás que 

estean acompañados por un profesor ou polo titor. 

6. O alumnado menor de idade non pode saír do recinto escolar sen a  autorización 

pertinente, é dicir, sen que un adulto responsable o recolla e asine no correspondente 

libro en conserxería. 

7. Os alumnos deberán gardar compostura na clase e, ó saír, deixar as mesas e cadeiras 

debidamente ordenadas.  

8. Deberán tanto entrar como saír do edificio de forma ordenada, sen deterse nos 

corredores e escaleiras.  
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Artigo 14:  Clasificación das faltas 

a. De acordo á gravidade coa que atenten contra as normas de convivencia, as faltas 

organizaranse en tres graos: leves, graves e moi graves.  

b. Usarase un criterio de progresividade na aplicación das faltas, de xeito que tres 

faltas leves poderán constituír unha falta grave, e a acumulación de faltas graves 

poderá constituír unha falta moi grave.  

c. O ámbito de aplicación das faltas será o recinto escolar, durante os períodos 

ordinarios. Estas tamén serán aplicables cando se realicen actividades 

complementarias, extraescolares e no transporte escolar.. 

d. As condutas contrarias ás normas de convivencia e as correccións prescribirán ó 

remate do curso escolar (punto 2 do art. 49 do R. Decreto 732/1995).  

  

 

FALTAS LEVES: TIPIFICACIÓN 

1. A actitude pasiva ou negativa  no estudo. 

2. Actos inxustificados que perturben o normal desenvolvemento das actividades do 

centro tanto extraescolares como complementarias como, por exemplo, non respectar 

as instrucións do profesorado ó cargo así como do persoal non docente do Centro.  

3. Fumar dentro do recinto escolar 

4. Copiar ou usar material non permitido que deforme a realidade da avaliación. 

5. Permanecer sen autorización nas aulas e espazos non habilitados durante os períodos 

de lecer.  

6. Retrasos reiterados non xustificados na entrada as clases. 

7. Xogar os naipes no centro. 

8. Ter conectados , na clase o móbil ou calquera aparello electrónico que non forme parte 

do proceso educativo. 

9. Actos contrarios ó mantemento das debidas condicións de limpeza e decoro do edificio 

e do recinto escolar. 

10. As expulsións das clases por impedir dalgún xeito ó profesor desenrolar a súa 

actividade dentro da aula. 
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11. Faltas de asistencia non xustificadas ás clases. As faltas contabilizaranse por 

avaliacións e contemplaremos os seguintes casos: 

 Oito (8) faltas de asistencia inxustificadas en materias de catro (4) horas. 

 Seis (6)  faltas de asistencia inxustificadas en materias de tres (3) horas. 

 Catro (4)  faltas de asistencia inxustificadas en materias de dúas (2) horas. 

 Dúas (2)  faltas de asistencia inxustificadas en materias dunha (1) hora 

Téñase presente que en formación profesional e tendo en conta o artigo 2º da Orde 

do 30 de xullo de 2007 (DOG do 9 de agosto) pola que se regula a avaliación e 

acreditación académica do alumnado que cursa as ensinanzas de formación 

profesional específica de réxime xeral na Comunidade Autónoma de Galicia, o 

alumnado dos ciclos formativos non poderá faltar máis do 10% das horas de duración 

total de cada módulo formativo para ter dereito á avaliación continua.  

12. Non respectar os períodos establecidos para a devolución dos libros, CDs, DVDs e 

outros materias que se levaron polo servicio de préstamo da Biblioteca do Centro.  

13. Non entregar en bo estado de uso os libros de texto gratuítos, segundo os criterios 

establecidos para o seu préstamo.  

 

PROCEDEMENTO CORRECTOR PARA FALTAS LEVES INDIVIDUAIS 

Serán correxidas da seguinte maneira: 

1. Os alumnos serán enviados á Xefatura de Estudos, cun parte do profesor explicando a 

incidencia. Na Xefatura de Estudos, escoitados alumno e profesor, asinarase o 

devandito parte, e informarase dos feitos ó titor e ós pais ou adultos responsables do 

alumno. Este parte quedará arquivado ao longo do curso e será destruído ó finalizar o 

mesmo.  

2. No caso das faltas de asistencia aplicarase un proceso automático exercitado pola 

Xefatura de Estudos que no caso de apercibimentos por faltas en diferentes materias 

consistirá en:  

a. No caso de ter acumulados tres (3) apercibimentos por faltas inxustificadas 

reiteradas nunha mesma materia o/a alumno/a perderá o dereito a avaliación 

continua en dita materia no curso de que se trate. O proceso será automático e 

executado pola Xefatura de Estudios.  
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b. No caso de ter acumulados tres (3) apercibimentos por faltas inxustificadas 

reiteradas en diferentes materias , Xefatura de Estudios poderá aplicar as seguintes 

correccións: 

 Realización de traballos específicos en horario non lectivo 

 Realización de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das 

actividades do centro. 

 Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares e 

complementarias do centro 

c. Non participar no préstamo da Biblioteca por un tempo establecido. 

d. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares e complementarias. 

e. Adquisición dun novo libro, CD, DVD ou calquer outro material prestado polo centro. 

 

EXCEPCIÓNS  

1. Actitude pasiva ou negativa no deber básico do estudo, no que as sancións 

quedan no ámbito da aula e do profesor da materia afectada, de acordo á 

programación de aula e do departamento correspondente.  

2. Danos no material ou instalacións do centro, nos que ademais das sancións que se 

apliquen, poden implicar o arranxo ou pagamento dos desperfectos.  

 

FALTAS GRAVES: TIPIFICACIÓN 

1. Considerarase falta grave a acumulación de tres faltas leves. 

2. Abandonar o recinto escolar en horario lectivo sen permiso nin autorización. 

3. A falsificación ou subtracción de documentos académicos. 

4. O roubo. 

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

Comunidade Educativa.  

6. A suplantación da personalidade en actos da vida docente. 

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

actividades do Centro tanto extraescolares como complementarias.  
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PROCEDEMENTO CORRECTOR PARA FALTAS GRAVES INDIVIDUAIS  

1.  Oídas as partes implicadas e unha vez decidida a sanción, informarase ós pais ou titores 

legais dos feitos, e solicitarase a súa comparecencia no centro para notificar as medidas 

a adoptar.  

2. As faltas complementarias poden implicar máis dunha sanción.  

3.  No caso de reiteración de faltas leves preferirase a realización de tarefas no centro, con 

función rehabilitadora, en actos de traballo para a Comunidade Escolar. 

4. Os roubos, no que ademais das sancións que se apliquen, se procederá ademais ó 

reintegro do roubado ou no seu defecto ó do valor orixinal do mesmo se o estado foi 

alterado.  

5.  Os actos de vandalismo, nos que ademais das sancións que se apliquen, poden implicar 

o arranxo ou pagamento dos desperfectos.  

  

O procedemento de expulsión do centro durante un período entre 1 e 5 días, ten 

estes trámites: Comunicarase ós pais, ou titores legais, os feitos acontecidos, que deberán 

presentarse no centro, onde se atoparán presentes o Director e/ou Xefe de Estudos.  

Na devandita comparecencia, comunicaráselles a sanción e levantarase acta do feito.  

Esta acta debe recoller o nome do alumno, o seu curso e grupo, o motivo da sanción, a 

sanción, a data de comezo de aplicación e a de finalización da mesma. Debe  ser asinada 

polo pai ou nai ou titor legal do alumno e polo director. Da devandita acta darase copia aos 

pais, ou titores legais, e o orixinal arquivarase. Ao final do curso, destruirase.  

  

Posibles sancións:  

 1. Suspensión do dereito de asistencia ó centro durante un período entre 1 e 5 días, en 

función da gravidade dos feitos e da reincidencia ou non. Durante o tempo que dure a 

sanción, o alumno deberá realizar as tarefas que os profesores lle indiquen a través do 

titor ou directamente, para evitar a interrupción no seu proceso formativo.  

2.  Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases durante un período entre 1 e 

5 días. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumno deberá realiza-los deberes ou 

traballos que os profesores determinen para evitar a interrupción no seu proceso 

formativo. Durante as horas correspondentes a esas clases deberá permanecer 
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obrigatoriamente baixo a vixilancia do titor ou equipo directivo do Centro. Esta 

corrección aplicarase cando os problemas ou faltas se cometan na mesma materia.  

3. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias 

do grupo.  

4. A falta a clase inxustificada,de modo reiterado, pode provocar a imposibilidade da 

aplicación correcta dos criterios xerais de avaliación e a propia avaliación continua.  

Os criterios para a posible perda da dereito á avaliación continua son os tipificados no 

punto 5.2.1. O proceso deberá iniciarse polo profesor implicado informando á xefatura 

de estudos que levará a cabo os trámites necesarios. Un cambio positivo radical e 

continuado na conduta do alumno poderá supor a revisión desta sanción. 

  

FALTAS MOI GRAVES: TIPIFICACIÓN 

 Son aquelas faltas que polo seu contexto ou carácter prexudiquen a convivencia 

dos centros. Para sancionalas e necesario a apertura dun expediente, seguindo o 

procedemento marcado pola lei. 

1. A acumulación de faltas graves ben directas ou por reiteración de faltas leves. 

2. A terceira expulsión nun mesmo curso escolar será considerada falta moi grave e 

implicará a apertura dun expediente sancionador.  

3. As agresións de calquera tipo que impliquen danos serios (físicos ou psíquicos) ou 

precisen atención médica.  

4. A destrución de material do centro ou das súas instalacións.  

5. Gravar ou sacar fotos co teléfono móvil ou calquer outro aparello electrónico ou 

informático e facer uso indebido destas fotos ou gravacións. 

6. A posesión, tráfico e consumo de drogas de calquera tipo de substancias prohibidas nun 

recinto escolar.  

7. Exhibir ou utilizar armas para ameazas ou agresións.  

8. Os roubos con ameazas ou agresión.  

9. Actos de vandalismo contra material do centro ou das súas instalacións. 

10. A agresión e acoso físico ou moral contra os demais membros da Comunidade 

Educativa ou a discriminación grave por razóns de nacemento, raza, sexo, recursos 

económicos, nivel social, conviccións políticas, morais ou relixiosas, por discapacidades 

físicas, sensoriais ou psíquicas ou calquera outra circunstancia persoal ou social.  



 
Regulamento de Réxime Interno                                               IES Antón Losada Diéguez 
          

 

28 

 

PROCEDEMENTO CORRECTOR PARA FALTAS MOI GRAVES INDIVIDUAIS 

 Estas faltas só poden ser sancionadas tras unha apertura de expediente polo 

Consello Escolar, e o nomeamento dun xuíz instrutor.  

 

Posibles sancións: 

1. Suspensión do dereito de asistencia ó centro durante un período superior a cinco 

días e inferior a un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumno deberá 

realizar os traballos que se determinen para evitar a interrupción do proceso 

educativo.  

2. Cambio de centro. 

O protocolo de apertura de expediente segue os pasos presentados no RD 

732/1995, do 5 de maio, polo que se establecen os dereitos e deberes dos alumnos e as 

normas de convivencia nos centros (BOE do 2 de xuño 1995). 

 

PROCEDEMENTO CORRECTOR PARA FALTAS COLECTIVAS 

 

 As correccións poden aplicarse colectivamente cando a actuación sexa tipificable 

como falta e sexa atribuíble a un grupo, ben pola colaboración activa de todos os membros 

dese grupo como polo encubrimento dos responsables nos seguintes casos: 

1. Os desperfectos causados na aula ou no centro escolar en xeral. 

2. O mal comportamento, ou calquera falta de respecto dun grupo. 

3. A inasistencia colectiva a clases sen xustificación, faltas que serán comunicadas ós 

pais e non poderán ser xustificadas. 

 As correccións que se apliquen poden excluír os membros non responsables da 

actuación motivo da corrección. 

 Neste casos, os procedementos e as correccións serán semellantes, con certos 

matices en algúns casos, ós aplicados nos casos individuais.  

 Nas sancións seguirase este mesmo criterio, aínda que no caso de faltas leves, se 

preferirá a realización de tarefas no centro, con función rehabilitadora, en actos de traballo 

para a comunidade escolar.  
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Artigo 15:  Reclamacións e recursos contra as correccións 

1. RECLAMACIÓNS: O dereito a reclamar exercitarase seguindo os procedementos 

establecidos na lexislación vixente. Na secretaría do centro estará, a disposición de 

alumnado e pais, todo tipo de asesoramento nas reclamacións e recursos, para facilitar 

que poidan exercer ese dereito.  

 

2. RECURSOS: Contra as correccións impostas, os alumnos ou os pais ou titores legais 

poderán presentar recurso por escrito nun prazo de cinco días, do seguinte xeito:  

a. Ante a Dirección, cando se trate de condutas contrarias ás normas de convivencia 

do Centro. A Dirección intervirá e resolverá.  

b. Ante o Consello Escolar:  

- En condutas contrarias ás normas de convivencia contra a resolución da 

Dirección.  

- Contra correccións impostas pola Dirección por unha conduta contraria á 

convivencia.  

-  Contra propostas de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia.  

c. Ante o Xefe Territorial:  

- O alumno, ou os seus pais, poderán presentar reclamacións ante o Xefe 

Territorial, no prazo de 48 horas, contra a suspensión do dereito de asistencia a 

determinadas clases  ou de asistencia ó Centro. (R.D. 732/1995, art. 50 que pon 

fin á vía administrativa).  

- Contra a resolución dun expediente polo Consello Escolar, poderán interpoñer 

recurso ordinario ante o Xefe Territorial, no prazo dun mes, segundo os termos 

previstos nos artigos 114 e seguintes da lei 30/ 1992 do 26 de novembro do 

Réxime xurídico das Administracións públicas e do procedemento 

administrativo (modificado pola lei 13/1999 de 13 de xaneiro).  


