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I) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DO CENTRO 

 1.1 Nome e ubicación 

O Instituto de Ensino Secundario “Macías o Namorado”, atópase no Concello de Padrón. 

Está situado a beira do río Sar que dá nome á comarca da que esta vila é capital. A 

presenza do trobador Macías, a poeta universal Rosalía de Castro e o Nóbel de literatura 

Camilo José Cela fan de Padrón un referente cultural coñecido internacionalmente.  

 1.2 Titularidade 

É un centro de titularidade pública e aconfesional dependente da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia 

 1.3 Estudo xeográfico – histórico de Padrón 

Situado no suroeste da provincia da Coruña, alí onde o río Ulla, marcando o límite coa 

provincia de Pontevedra, recolle pola súa dereita as augas do Sar, o concello ocupa unha 

superficie de 48,46km². Comprende 5 parroquias: Cruces, Carcacía, Herbón, Iria-Flavia e 

Padrón. 

O concello esténdese sobre un amplo val ou corredor meridiano, percurso polo baixo 

Sar, pechado e franqueado por algunhas elevacións. (Polo Oeste os montes de Vilar e de 

S. Gregorio, polo levante, a Pena da Cruz, o Lapido e o Meda). O Ulla ábrese paso e 

ensánchase a partir do Meda, formando un área de descarga sedimentaria na súa 

desembocadura. 

Conta cunha climatoloxía benigna, sendo a temperatura media duns 14’7ºC e cun alto 

nivel de pluviosidade (1.596 ml). 

O concello ten 9.070 habitantes, que supón unha densidade de 181’16h/km², unha das 

máis altas de Galicia.  

O territorio estivo ocupado desde época anterior aos romanos. Acredítase que tamén os 

fenicios e os gregos chegaron até aquí. Mais é a partir do ano 192 a.c., inicio da 

ocupación romana, cando comeza a historia documentada de Padrón. O núcleo 

medieval de Padrón, onde segundo a tradición arribou a barca do Apóstolo, comezou a 

crecer en detrimento da antiga sé de Iria. A tradición marca a rota Xacobea polo mar, 

que entra pola Ría de Arousa, pasa por Iria e chega a Compostela. 
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Esta historia fica reflectida no seu patrimonio: a igrexa parroquial Santiago de Padrón, 

onde se conservan resto románicos e góticos. Sobre o seu altar atópase o famoso 

“Pedrón” (posible Ara romana) na que os discípulos amarraron a barca do Apóstolo. O 

convento dominico de San Xosé, ou do  

Carme, data do século XVIII, a fonte do Apóstolo Santiago reconstruída no século XVIII, a 

Casa do Concello tamén é da mesma data, o Alfolí, almacén do sal, do século XII, foi 

tamén hospital de peregrinos. 

Fóra da vila destacan: o santuario da Escravitude de estilo barroco, na parroquia de 

Herbón, o convento Franciscano que ten a súa orixe no século XIV; a igrexa parroquial 

de Iria-Flavia, románica oxival do século XIII, que ten partes do Barroco: a “Casa dos 

Coengos”, edificada a finais do século XVIII, e unha serie de casas encostadas, nunha 

delas está a Fundación Camilo Xosé Cela: a Casa da Matanza, hoxe casa museo de 

Rosalía, o Xardin Botánico-artístico, que pertenceu ao pazo de Antequeira a mediados 

do século pasado, monumento do patrimonio artístico desde 1946. 

O concello conta con variedade de servizos como a: biblioteca, gardería, escolas 

unitarias, dous colexios de primaria, dous institutos de secundaria, escola-taller, piscina, 

polideportivo, campo de fútbol,  centro social, xardín botánico, parques públicos, 

mercado de abastos, . De carácter semiprivado tamén conta coas fundacións de Estudos 

rosalianos e fundación Cela, ademais do Centro Cultural Padronés, do Centro de 

Cicloturismo e Fundación da Ruta Xacobea. 

1.4 Estudo socio-económico 

 

a)Situación da residencia do alumnado e medio de transporte utilizado 

 

O alumnado da ESO é do Concello de Padrón. Non ocorre o mesmo co alumnado de 

Bacharelato (maioritariamente de Padrón e tamén de Dodro, Rois e Pontecesures) e 

Ciclos Formativos (de toda a comarca: Padrón, Santiago,Teo, Valga, Rianxo, Caldas..) 

O tipo de vivenda maioritario é unifamiliar (80%), situada no medio rural. 

En relación o medio de transporte utilizado, a maioría do alumnado da ESO emprega o 

transporte escolar (81,94%). O Bacharelato e Ciclos emprega o transporte da ESO se hai 

prazas libres e viven no concello  de Padrón, o resto utiliza transporte privado ou 

público.  

Co fin de facilitar a utilización do transporte público, os dous institutos do concello de 

Padrón teñen o mesmo horario e procuran mantelo no tempo. 
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b) Condicións e medios para o estudo 

 

Practicamente, a totalidade do alumnado dispón dun lugar para estudar sen ser 

molestado polos demais membros da familia. 

 

c) Condicións económicas das familias do alumnado 

 

Este Centro ten un nivel medio baixo segundo o Índice Socioeconómico e Cultural (ISEC)  

construído a partir de variables relativas ao nivel de estudo, á situación laboral e 

profesional das familias e aos recursos culturais e materiais no fogar  

 d) Estudo empresarial da zona de influencia 

O tipo de empresa máis representativa é unha S.R.L., xestionada directamente polo 

empresario, non pertence a ningún grupo empresarial, ten menos de seis traballadores, 

tanto fixos como temporais, que traballan nunha soa quenda e xornada partida. 

Hai que destacar que a maior concentración das empresas de perfilaría de aluminio se 

atopa  na comarca de Padrón. 

1.5 Niveis educativos 

 a) Ensinanza Secundaria Obrigatoria 

 b) FPB 

c) Bacharelato nas modalidades de Ciencias e Humanidades e Ciencias Sociais. 

 d) Ciclo Medio de Xestión Administrativa 

e) Ciclo Superior de Administración e Finanzas 

f) Ciclo Medio de Instalacións Eléctricas e Automáticas 

g) Ciclo Superior de Automatización e Robótica Industrial 

 1.6 Réxime de permanencia 

O ensino impártese en réxime de xornada única entre as 8:45h. e as 14:25h.. As 

restantes para completar os seus horarios sitúanse nas tardes dos martes e os Ciclos 

Formativos, ademais, as clases dos xoves. 



IES Macías o Namorado 

_______________________________________________________________________________________ 

 

8 

              1.7 Centros adscritos 

Na actualidade, áchanse adscrito ó IES Macías o Namorado o CEIP Rosalía de Castro de 

Padrón 

             1.8 Financiamento 

Trátase dun centro público financiado case de xeito exclusivo pola Consellería de 

Educación, pero recibe subvencións da Unión Europea polas súas ensinanzas de PCPI e 

PDC (Un 80% de financiamento da UE). 

 1.9 Recursos humanos 

Na actualidade hai no centro 52 profesores e profesoras agrupados nos diferentes 

departamentos didácticos, unha orientadora e unha profesora de pedagoxía 

terapéutica. 

Ademais, desempeñan as súas tarefas no centro unha administrativa, dúas subalternas, 

tres limpadoras. 

 1.10 Infraestrutura 

O centro está situado nun campus escolar de extensión 10.000 m2, con unha pista 

deportiva de 40x30 metros e zonas verdes para o lecer. Está dividido en tres edificios, 

dous dos cales dispoñen de ascensor: o edificio central de tres plantas , as aulas- taller e 

o edificio de aulas específicas. 

 No edificio central atópanse:  Planta baixa: 

o A conserxería 

o A oficina e a secretaría 

o Os despachos do dirección, vicedirección e xefe de estudos 

o A sala de visitas 

o Os aseos do profesorado 

o A biblioteca 

o Salón de actos 
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o A cafetería 

o Ximnasio 

o A sala de caldeiras 

o Casa do conserxe 

o Aseo de mulleres /Aseo de homes 

 

Primeiro andar: 

o Sala do profesorado con ordenadores (dous espazos) 

o Aulas bacharelato e ESO con proxector, ordenador e moitas con 

lousa dixital 

o Departamento de orientación 

o Aseo de mulleres 

o Aseo de persoas con discapacidade 

 

 Segundo andar: 

o Aulas bacharelatos e ESO con lousa dixital agás dúas. 

o Catro aulas ciclos formativos de administrativo con ordenadores  

para todo o alumnado e dúas con lousa dixital 

o Aula de informática con lousa dixital 

o Laboratorios de Ciencias Naturais e Física e Química con lousa  

dixital 

o Departamento de Administrativo 

o Departamento de Ciencias e Linguas 

o Departamento de Filosofía, Economía e Humanísticas 
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o Aseo de mulleres 

o Aseo de homes  

 Edificio de aulas-taller de electricidade 

o Catro talleres de ciclos formativos de electricidade con proxector e 

ordenadores para todo o alumnado e lousa dixital no taller 1 

o Aula de informática industrial 

o Departamento de Electricidade 

o Almacén 

o Aseo de homes 

o Aseo de mulleres  

o Sala de transformadores 

o Sala do xerador 

 Edificio de aulas específicas 

o Aula de tecnoloxía da ESO con  proxector, ordenador e lousa dixital 

o Aula de Música con canón e moitas con proxector, ordenador e lousa 

dixital  

o Aula de Plástica con proxector, ordenador e lousa dixital  

o Aula de bacharelato tecnolóxico con lousa dixital 

o Almacén 

o Aula de robótica con lousa dixital  

o Sala de caldeiras 

o Aseo de mulleres 

o Aseo de homes 

o Aseo de persoas con discapacidade 
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Próximo aos edificios escolares propiamente ditos, existe un pavillón deportivo do Concello 

con vestiarios e ducha 

II) SINAIS DE IDENTIDADE 

O noso centro defínese como pluralista, tolerante e non sectario, respectuoso con todas as 

tendencias culturais, ideolóxicas e relixiosas, co fin de que o alumnado vaia formando 

progresivamente os seus propios criterios, aprendan a analizar a realidade e podan tomar 

decisións responsábeis.  

2.1 Linguas do Centro 

Considerando a realidade sociolingüística das familias que conforman o noso Instituto, así 

como a contorna no que está inserido, a lingua maioritaria da aprendizaxe é a Lingua Galega; 

o ensino debe servir á sociedade, ao medio, ao contexto no que está; debe facer unha 

cidadanía libre e crítica, sen prexuízos sobre a súa identidade. 

É por isto de importancia suma que coñezan lingua, usos e costumes da súa contorna e das 

súas familias. Dado que estamos nun Centro que recolle alumnado no que nunha meirande 

parte nas súas familias falan galego, o ensino debe ter como lingua vehicular maioritaria e 

progresiva, a galega. Intentarase concienciar de xeito  constante e progresivo ao profesorado 

na necesidade de empregar a lingua galega por ser a da meirande parte da contorna, 

axudando deste xeito a superar prexuízos lingüísticos e ensinar a respectar a lingua dos 

devanceiros de Padrón. 

Asemade e entendendo que estamos nunha sociedade onde hai outra lingua de 

comunicación, o castelán, procuraremos que ao rematar a escolaridade, os alumnos e 

alumnas teñan unha correcta competencia oral e escrita de ambas as dúas linguas oficiais. 

Tamén dicir que a respecto do alumnado estranxeiro,estableceremos medidas de reforzo 

encamiñadas a que poidan aprender a comunicárense en  ambas as dúas linguas, galego e 

castelán. 

Procuraremos que ao rematar a escolaridade, o alumnado, teña un correcto dominio oral e 

escrito de ambas as dúas linguas oficiais. 

Co fin de acadar a normalización do idioma galego, lingua propia de Galicia, procurarase que 

esta se constitúa na lingua de uso normal nas relacións no centro, así como no idioma 

vehicular empregado no desenvolvemento das distintas actividades, de acordo coa lexislación 

vixente. 
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2.2 Metodoloxía para o aprendizaxe 

O noso centro intentará desenvolver o espírito crítico, a capacidade discusión e de decisión e 

unhar actitude participativa, dentro da diversidade de ritmos evolutivos e de capacidades 

intelectuais, dando importancia tanto á formación humana como á adquisición de técnicas e 

contidos básicos. Estimularase a investigación, a adquisición de coñecementos e a 

sistematización científica, de cara a unha utilización práctica, evitando a desconexión entre 

esta e a teoría. 

A orde e a disciplina, que son necesarios para realizar este labor, basearanse no respecto 

mutuo, no diálogo, a reflexión e a colaboración. 

         2.3 Pluralismo e valores democráticos 

A educación e a convivencia desenvolveranse nun marco de solidariedade, tolerancia e 

respecto á liberdade de cada un, á súa personalidade e ás súas conviccións. O profesorado 

deberá corrixir calquera acto de violencia verbal, xestual, de agresión física ou psicolóxica por 

razón de sexo, relixión, raza, ou orientación sexual; favorecendo dende o diálogo e a 

negociación a resolución de conflitos, para promover actitudes integradoras 

O centro garantirá a liberdade de expresión a todos os membros da comunidade educativa, 

dentro dun marco democrático, e fomentará actividades complementarias planificadas e 

autorizadas por quen corresponda. 

 2.4 Programas transversais 

Considerando a educación como unha formación integral do alumnado, a formación en 

valores deberá plantexarse como eixes transversais que impregnen todas as áreas do 

currículo. Así, o Centro, no desenvolvemento de todas as súas actividades, velará pola 

formación do seu alumnado na tolerancia da diversidade, a educación para a saúde (sexual, 

drogodependencia,...), o consumo, a paz, o coidado do medio ambiente, o respecto aos 

dereitos humanos, a solidariedade, a igualdade entre mulleres e homes e especialmente a 

prevención da violencia de xénero, e os valores, formas e actitudes que fan posíbel unha 

convivencia óptima.  

    2.5 Coeducación 

O centro asume a coeducación orientando actividades para fomentar a igualdade entre 

alumnos e alumnas e eliminando estereotipos. Levarase a cabo unha educación para a 

igualdade, sen discriminacións por razón de sexo e superadora de mitos e tabús. Isto supón, 



IES Macías o Namorado 

_______________________________________________________________________________________ 

 

13 

por unha banda, unha actitude do profesorado tendente a superar condutas que incidan nos 

roles tradicionais do home e a muller, e por outra, empregar unha metodoloxía didáctica que 

lles proporcione ao alumnado imaxes diversificadas e non convencionais dun e doutro sexo. 

  2.6 Modalidade de xestión institucional 

O centro preconizará unha xestión participativa e democrática, en todos os estamentos que o 

compoñen, por medio dos seus organismos representativos, e favorecerá as relacións deste 

coas institucións do seu contorno. É tamén vontade desta comunidade educativa, impulsar as 

asociación de alumnos e alumnas coa finalidade de fomentar o respecto ao pluralismo e aos 

valores democráticos. 

  2.7 Xestión do Centro 

  a) A xestión do instituto debe ser participativa e democrática 

  b) O centro é gobernado polo equipo directivo e o Consello Escolar 

  c) Impulsaranse os procesos de participación, información, consulta e decisión  

que impliquen e responsabilicen a asociación de nais e pais, profesorado, alumnado e persoal 

non docente, de xeito que sexan óptimas as relacións entre os colectivos que constitúen a 

comunidade escolar. Desta maneira espérase acadar a participación de todos na consecución 

dos obxectivos comúns e a súa identificación co proxecto educativo. 

2.8 Lexislación 

Ao ser un centro de titularidade pública, toda a súa actividade estará rexida pola 

lexislación vixente na Comunidade Autónoma de Galicia 

 

III) OBXECTIVOS XERAIS DO CENTRO 

3.1 Ámbito pedagóxico 

Relativo á docencia:   

- O centro terá como obxectivo primordial que o alumnado acade as competencias 

básicas ao finalizar a ESO incidindo sobre todo en materias troncais (lectoescritura e 

matemáticas) 

 -Aprendizaxe significativa dos contidos das materias curriculares. 
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 -Desenvolvemento da capacidade de interrelación entre as diferentes   materias e 

aplicación a outras áreas dos coñecementos adquiridos. 

 -Dominio da comprensión audiovisual, oral e escrita, facendo fincapé especialmente en: 

 -Ortografía. 

 -Claridade, precisión e coherencia na expresión. 

 -Lectura comprensiva e crítica. 

 -A presentación axeitada de traballos e exames.  

 -Fomentar o uso do galego na lingua escrita. 

 -Potenciar a orientación práctica das distintas materias. 

 -Promover a incorporación dos novos avances tecnolóxicos á acción docente. 

Todos os seminarios serán corresponsables destes obxectivos, independentemente das súas 

materias específicas. 

Relativo á opción metodolóxica: 

 -Adquisición de hábitos de traballo intelectual. 

 -Desenvolvemento da capacidade de observación e pesquisa da información. 

 -Desenvolvemento do razoamento lóxico e do espírito crítico. 

 -Fomento da creatividade.  

 -Potenciación do traballo en equipo para conseguir, entre outras cousas, unha actitude 

solidaria e cooperativa. 

 -Desenvolvemento da responsabilidade e do esforzo persoal. 

 -Desenvolvemento da capacidade de aplicación dos coñecementos adquiridos a 

situacións reais e de defensa das súas idas, proxectos e conclusións. 

 -Promover a implantación de material didáctico en galego. 

 -Fomentar as actividades culturais: lectura, concertos, teatro... 
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 -Acercamento do alumnado á contorna físico e aproveitamentos dos recursos naturais 

(ríos, brañas, mariñas, bosques,...) 

Os obxectivos citados nestes apartados encamiñaranse a conseguir facer do alumnado 

suxeitos activos do proceso educativo. 

Relativo ás condutas:  

 É obxectivo primordial deste Centro que as persoas que conviven nel, se relacionen nun 

marcos de tolerancia e solidariedade.  Para a consecución deste obxectivo xeral fomentarase:  

 -Respecto ás persoas. 

 -A non discriminación por razón de sexo, raza, relixión ou lingua. 

 -Potenciar e exercitar os valores de Educación para a Convivencia en Paz, que 

 implicará: Unha actitude democrática, de participación, de liberdade, responsabilidade, 

de xustiza e solidariedade nas relacións entre os compoñentes da comunidade educativa. 

Educación para a tolerancia e o rexeitamento da violencia e da inxustiza. 

 -Desenvolvemento de hábitos hixiénicos e de saúde, actividade física, prevención de 

enfermidades e drogodependencia, formando persoas con capacidade plena para decidir 

 con responsabilidade. 

 -Respecto ao medio ambiente social, facendo especial fincapé no coidado das 

 instalacións e materiais do Centro e do contorno 

 -Concienciación da importancia da educación viaria  para a prevencións de accidentes e 

de como o tráfico incide na contaminación. 

 -A educación no coidado e conservación do medio natural e histórico.  

 -Concienciar ao profesorado da conveniencia de relacionarse oralmente sempre en 

 galego co alumnado e cos pais e nais. 

 -Fomentar os hábitos de estudo.  

 -Fomentar o uso dos servizos públicos (bibliotecas, instalacións deportivas, parques,...) 

3.2 Ámbito de xestión e participación 

                     De proxección interna: 
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-Fomentar que o alumnado, profesorado, familias e persoal non docente interveñan na 

xestión do Centro por medio dos órganos que lle son propios. Este centro terá como 

 obxectivo fundamental estimular a participación, en especial do alumnado, a 

través dos  representantes elixidos, coa finalidade de promover neles hábitos de 

participación.  

-Potenciar todas aquelas actividades escolares e extraescolares que favoreza a 

educación no tempo libre. 

-Propoñer e participar en actividades que melloren as competencias e as actitudes 

lingüísticas da comunidade escolar: conferencias, cursos,... 

 -Promover charlas coas familias do alumnado  

        De proxección externa: 

-Continuar colaborando activamente no desenvolvemento de programas de saúde 

promovidos polas institucións públicas.  

-Establecer relacións de coordinación, colaboración e intercambio coas institucións 

docentes e non docentes da contorna. 

          -Concienciar ás familias do alumnado da necesidade de reforzar a acción da escola. 

           -Abrir as instalacións para a utilización pública do edificio por entidades sen ánimo de 

lucro e con finalidades de interese social. 

De formación permanente: 

         -Facilitar a participación do profesorado en actividades de formación permanente. 

-Favorecer a participación do profesorado e dos demais membros da comunidade 

escolar en actividades de formación permanente que tendan á súa actualización e 

renovación científica, cultural, artística e pedagóxica, co fin de proporcionar unha mellor 

atención humana e profesional ás nosas alumnas e aos nosos alumnos. 

De ámbito administrativo: 

 -Manter unha alta eficacia nas unidades de apoio á xestión que garanten o rápido 

acceso á información interna e externa, e á súa libre circulación entre todos os membros 

da comunidade escolar, facendo así posible. Unha toma de decisións máis áxil e rápida. 
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 -A lingua administrativa do Centro, tal e como xa está establecido de facto, seguirá a 

 ser a  Lingua Galega. 

 -Potenciar a biblioteca como espazo de formación e convivencia 

 -A redacción de documentos administrativos farase sempre en galego. 

3.3 Ámbito de orientación 

A Orientación educativa é un proceso de axuda que está inserido na actividade 

educativa, ten como obxectivo contribuir ao desenvolvemento integral do alumnado, co 

fin de capacitarlle para unha aprendizaxe autónoma e unha participación activa, crítica e 

transformadora da sociedade. Esta axuda ou atención educativa garántese dende as 

primeiras idades do alumnado para permitir a prevención e detección temprana das 

súas dificultades, tanto no desenvolvemento persoal como da aprendizaxe e no 

seguimento continuado da súa evolución.  

Establécense como obxectivos prioritarios: 

a) Contribuir á personalización da educación favorecendo todos os aspectos da persoa 

concreta e individualizada. 

b) Colaborar para unha boa integración do alumnado no centro e no grupo e favorecer a 

integración do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo tanto 

permanentes como transitorias. 

c) Previr  dificultades da aprendizaxe e contribuir a superalas cando xa  se produciran, 

axustando a resposta educativa ás necesidades particulares do alumnado. 

d) Coordinar as accións de orientación e titoría do centro. 

e) Facer campañas de orientación nos IES da zona de influencia destinadas á captación 

de alumnado. 

f) Resaltar os aspectos orientadores da educación: “ orientación en e para a vida ”, 

atendendo ao contexto real do alumnado  e ao futuro  proxectado para sí mesmos, 

favorecendo a adquisición de aprendizaxes funcionais, fomentando unha orientacion 

tanto académica como profesional en que homes e mulleres sexan capaces de elixir e 

tomar decisións acordes cos seus intereses, talentos e preferencias. 
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g) Favorecer os procesos de madurez persoal, educación emocional, desenvolvemento 

da propia identidade e sistema de valores. 

h)Informar ao alumnado e familias sobre alternativas educativas e profesionais unha vez 

rematada ESO, BAC e Ciclos de FP. 

i) Colaborar na toma de decisións relativas ao alumnado: na promoción a outro nivel, 

ciclo, etapa educativa; e nas medidas específicas a adoptar tanto a nivel individual como 

grupal. 

k) Contribuir a unha axustada relación estre os integrantes da comunidade educativa.li) 

Planificar, coordinar e desenvolver actuacións que se organicen no centro para atender 

á diversidade do alumnado, tanto nas capacidades, intereses e motivacións como nas 

diferencias que se podan dar entre eles debido ao seu orixe social e cultural. 

l) Potenciar a colaboración con outros Dptos. de Orientación da zona educativa, co EOE, 

cos servizos educativos e asistenciais do concello e con calquera outra institución 

pública ou privada que poda contribuir a mellorar a formación do profesorado, 

alumnado e familias, sempre que estea de acordo coas sinais de identidade do centro. 

Para levar a cabo estes obxectivos establécese un Plan de Actuación artellado en tres 

liñas básicas: 

- Plan de Atención á Diversidade (Anexo II) 

- Plan de Acción Titorial (Anexo III) 

- Plan de Orientación Académico Profesional  (Anexo IV) 

 

IV) ESTRUTURA ORGANIZATIVA DO CENTRO 

O centro precisa dunha organización que posibilite o bo funcionamento e facilite a 

consecución dos fins e obxectivos xerais que a partir sinais de identidades, temos 

definido e tentamos conseguir. 

Ao abeiro da estrutura organizativa proposta no “Regulamento orgánico dos institutos 

de educación secundaria” (Decreto 324/1996) e modificacións posteriores, 

consideramos como elementos necesarios desta estrutura e coas atribucións que no 

devandito regulamento se especifican: 
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 4.1 Órganos de goberno unipersoais 

o Director/a, máximo responsable do centro 

o Vicedirector/a, encargada das actividades extraescolares e de substituír 

ao Director/a na súa ausencia 

o Xefe/a de Estudos, encargado de coordinar e velar pola execución das 

actividades de carácter académico do profesorado e do alumnado e da 

biblioteca,controlar a asistencia e puntualidade ás clases e coordinar as 

avaliacións dos diferentes cursos e grupos, entre outras funcións. 

o Secretario, que realiza todas as actividades relacionadas coa 

documentación oficial (actas, libros de escolaridade, certificacións, ….) e 

coas cuestións orzamentais do Centro 

4.2 Órganos de goberno colexiados 

o Consello escolar, órgano a través do cal participan na súa xestión os distintos 

membros da comunidade escolar. Creación no seu seo da Comisión 

económica e a Comisión de convivencia 

o Claustro de profesores e profesoras 

4.3 Órganos de coordinación docente 

o Comisión de coordinación pedagóxica 

o Departamentos didácticos 

o Departamento de orientación 

o Titorías 

o Departamento de dinamización lingüística: A súa constitución e as súas 

funcións están reguladas no Decreto 120/1998 do 23 de abril (DOG 27 de 

abril  de 1998) e na Orde de 24 de xullo de 1998 (DOG 31 de xullo 1998) e 

o Decreto 79/2010 de 20 de maio (DOG 25 de maio de 2010). 

o Departamento de Dinamización Lingüística considera que estamos nun 

centro onde predomina o alumnado do rural, e está inserido nun marco 

onde predomina o idioma galego, polo que estima que o ensino debe ter 
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como lingua vehicular, maioritaria e progresiva a galega. Para iso 

intentarase motivar e concienciar ao profesorado da necesidade de 

empregar a lingua máis falada é propia da contorna social do centro. 

Ademais de orientármonos cara un maior uso da lingua galega nas 

diferentes materias debemos axudar a superar prexuízos lingüísticos e 

motivar ao alumnado e profesorado para que empregue o idioma galego. 

Este departamento organizará anualmente actividades variadas, nas que 

intervirán diferentes departamentos e cursos para conseguir a finalidade 

coa que estes equipos foron creados, promover a lingua galega. 

O departamento de dinamización lingüística tamén velará porque se 

cumpra a lexislación, anteriormente citada, en materia de emprego da 

lingua galega nas materias nas que son obrigatorias na ESO  e nas que por 

decisión do claustro do profesorado forman parte do 50%  das horas en 

bacharelato e ciclos formativos, e apela a que se cumpran as decisións 

tomadas no Claustro. 

Asemade, o EDL, velará tamén porque as comunicacións coa comunidade 

educativa e coa administración sexan, como é prescritivo, en galego. 

o Equipo de dinamización de biblioteca: Os centros educativos xogan un 
papel esencial no fomento de actitudes positivas en torno ao libro e á 
lectura e poden vertebrar toda unha serie de actuacións a medio e longo 
prazo. Un recurso clave do centro como é a biblioteca escolar impulsa as 
actividades de fomento da lectura e a escritura có apoio  do profesorado 
das distintas áreas. A incorporación da lectura e a utilización dos recursos 
da biblioteca están entre os obxectivos das materias curriculares de todas 
as áreas.  

O nivel cultural do noso centro é medio-baixo, polo que consideramos 

importante achegar a lectura ao ámbito familiar.  

A biblioteca escolar ten que ser unha parte fundamental, ás veces a única, 

da rede de lectura do alumnado. 

O equipo de dinamización da biblioteca pretende desenvolver no noso 

alumnado o gusto pola lectura e a participación nas actividades 

propostas, ademais de incorporar novos usuarios e usuarias. Traballamos 
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na implantación do Proxecto Lector de Centro e na reforma do proxecto 

actual. 

O traballo do equipo de dinamización céntrase en tres liñas fundamentais 

de actuación que se resumen a continuación: 

1.- Organización e xestión técnica   

Céntrase fundamentalmente na ADQUISICIÓN, REVISIÓN E 

CATALOGACIÓN DOS FONDOS bibliotecarios e audivisuais, coa finalidade 

de organizar e actualizar a biblioteca en todo momento. 

2.-Formación de usuarios e educación documental 

Centrada na elaboración de material para dinamización e formación de 

usuarios, guías de uso da biblioteca e guías de formación de 

colaboradores. Deséñanse tamén actividades periódicas para adquisición 

de habilidades para a busca e tratamento da información. 

3.- Actividades de fomento da lectura e desenvolvemento do Proxecto 

Lector 

Neste apartado, o equipo de biblioteca leva a cabo actividades de 

carácter anual entre as que destacan, o blog da biblioteca,  

“Biblionamorad@s”, o Club de Lectura.“Visitas periódicas de autores e 

autoras e  as diversas charlas. 

Tamén se desenvolven, ao longo do curso, actividades relacionadas con 

datas significativas dentro do calendario anual do libro e a lectura. 

4.4 Outros órganos funcionais 

o Xunta de delegados de alumnos e alumnas 

o Asociación  de alumnos e alumnas 

 

V) OFERTA EDUCATIVA 

5.1 Itinerarios en materias optativas. Idiomas 
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E.S.O. GRUPOS OPTATIVAS  DIVERSIDADE 

1º ESO 2 -2º idioma- francés 

 
Reforzo: Lgl -lgcl 

2º ESO 2 -2º idioma- francés 

 
Desdobre: Inglés-Francés 

Reforzo :  Lgl-lgcl 

3º ESO 2 

 
 

-2º idioma- francés 

-cultura clásica 

 
 

 
 

4º ESO 2 

1grupo PDC 

-2º idioma – francés 

-OIE 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción e Titulación:  Acordos por maioría simple dos presentes. 
 

1º BACHARELATO LOMCE 
 

1º BAC TRONCAIS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN E LIBRE 

CONFIGURACIÓN 6 h 

MODALIDADES TRONCAIS 
XERAIS 14 h. 

TRONCAIS DE 

OPCIÓN 

12h 

 

ESPECÍFICAS DE  

OPCIÓN (Mín 2- 

Máx. 13) 
 

LIBRE CONFIGURACIÓN 
(Max 1) 

CIENCIAS 

 

 

 

 

 

LC e L I 

3h 

 

LG e L I 

3h 

 

1ª 

Matemáticas I 4h 

 
 

 

 
Anatomía 

Aplicada  

3h 

 

Tec. Industrial I 

 

 

Anatomía Aplicada  

3h 

 

Tec. Industrial I 3h 

HUMANIDA- 

DES E CIENCIAS 

SOCIAIS 

Cursaranse 2: 

 

BiXe 4h 
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OPCIÓN 

HUMANIDADES 

 

 

Ling. Estx.I 

3h 

 

Filosofía 3h 

 

EF 2h 

 

 

FQui 4h 

 

Deb.Téc.I 4h 

 

3h 

 

Cultura 

Cient. 2h 

 

2ª Ling. Estranx.I 

2h 

 

TIC ́S 2h 

 

Relixión 1h 

 

Materia troncal de  

opción non 

cursada 4h 

 

 

Cultura 

Cient. 2h 

 

2ª Ling. Estranx.I 

2h 

 

TIC ́S 2h 

 

Relixión 1h 

 

Materia troncal de  

opción non cursada 4h 

 

HUMANIDA- 

DES E CIENCIAS 

SOCIAIS 

 

OPCIÓN  

CIENCIAS SOCIAIS 

 

Latín I 4h 

 

Cursaranse  

2: 

 

Economía 4h 

 

GregoI 4h 

 

Hª Mundo 

Contemp. 

4h 

 

Lit. Universal 4h 

 

Mat. Aplicadas 

ás CS I 

Cursaranse 2: 

 

Economía 4h 

 

GregoI 4h 

 

Hª Mundo 

Contemp. 

4h 

 

Lit. Universal  

4h 

 

 
 
 

2º BAC TRONCAIS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN E LIBRE 

CONFIGURACIÓN 6 h 
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MODALIDADES TRONCAIS 
XERAIS 12 h. 

TRONCAIS DE 

OPCIÓN 
12h 
 

ESPECÍFICAS DE  
OPCIÓN (Mín 2- 

Máx 3) 
 

LIBRE CONFIGURACIÓN 
(Max 1) 

CIENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUMANIDADES E 

CCSS 

 

OPCIÓN 

HUMANIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

HUMANIDADES E 

CCSS 

 

OPCIÓN CIENCIAS 

SOCICAIS 

 

LC e L II 
3h 
 

LG e L II 
3h 
 

1ª 
Ling. Estx.II 
3h 
 

Hª de España 3h 
 

 

 

Matemáticas II 4h 
 

 

Cursaranse 2: 

- BX* e 4h 

- Fi 4h 

Química 4h 

- Deb. Téc II 4h 

 

Latín II 4h 

Hª da Filos. 4h 

 

 

Cursarase 1: 

- Economía 

- Grego I 4h 

- Hª Mundo 

Contem. 4H 

- Lit. Univ 4h 

 

 

-Mat. Aplicadas 

ás CS II 

-Hª da Filos. 4h 

 

 

 

Cursarase 1: 

 

- Economía 4h 

- Grefgo I 4h 

- Hª da Arte 4h 

- Xeografía 4h 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Ciencias da 

Terra e Med. 

Amb. 3h 
- Fundamentos 

da Admón. e 

Xestión 3h 
- Psicoloxía 3h 
- Tec. Ind. II 3h 
- 2ª Ling. Extranx 

II 3h 
- TIC’SII 3h 
- Relixión 1h 
- Materia troncal 

de opción non 

cursada 4h 
 

 

 

- Ética e Filosofía do 

Dereito 2h 
- Filosofía da Ciencia e da 

Tecnoloxía 2h 
- Lit. Do século XX e da 

Actualidade 2h 
- Métodos Estatísticos e 

Numéricos 2h 
- patrimonio Artístico e 

Cultural de Galiciaa 2h 
- Electrotecnia 2h 
- Reforzo e afondamento 

dunha materia troncal 

xeral ou troncal de opción 

1h 

* Haber cursado as de 1º de BAC. 
 

CICLOS GRAO GRUPOS 
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Instalacións Eléc.e Auto. medio 2 

Xestión   Administrativa medio 2 

Administración e finanzas superior 2 

Robótica.  superior 2 

FPBA1  1 

FPBE2  1 

 

5.2 Programas e actividades en que participa o Centro: 

 Contratos Programas  

 Erasmus: Prácticas no estranxeiro 

 Fundación Paideia: Prácticas no estranxeiro 

 Concello: Programa de prevención de drogodependencia, sexualidade, mesas de 

debate sobre a violencia de xénero, charlas, teatro… 

 Garda Civil : Perigos das redes sociais 

 Universidades: Orientación Académica, visitas e Prácticum do Máster de 

profesorado 

 Colaboración con Cáritas 

VI) ANEXOS 

 Anexo 1 : Normas de organización e funcionamento do centro 

 Anexo 2 : Plan de atención a diversidade 

 Anexo 3 : Plan de acción titorial 

             Anexo 4 : Plan de orientación académico profesional 
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Normas de 
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funcionamento do 

centro (NOFC) 
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Sección 1 

111 

Fins, principios e obxectivos 

O Regulamento de Réxime Interno diríxese á Comunidade Escolar e pretende regular o 

funcionamento interno e a organización do IES Macías O Namorado baseándose no 

respecto dos dereitos e liberdades fundamentais dentro dos principios democráticos, e 

procurando a adquisición de hábitos intelectuais no marco dunha actitude científica e 

humanística. 

Art. 1 

Fins 

Son fins do presente NOFC: 

a) Precisar de forma clara os dereitos e deberes dos membros da Comunidade Escolar e 

establecer as normas de convivencia no Centro. 

b) Dotar ao Centro de marcos de referencia para a súa organización e funcionamento. 

c) Estruturar, definir e repartir responsabilidades. 

d) Establecer e desenvolver os mecanismos de participación de todos os membros da 

Comunidade Educativa. 

Art. 2 

Principios 

1. Todos os membros do Centro están obrigados a coñecer este Regulamento. O seu 

descoñecemento non exime do seu cumprimento. 

2. Correspóndelle ao Equipo Directivo cumprir e facer cumprir este Regulamento. O 

Claustro do Profesorado e o Consello Escolar velarán para que isto suceda. 
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3. Prohíbense terminantemente os castigos físicos e humillantes, así como calquera 

manifestación de violencia e coacción física ou moral, as ameazas e os insultos persoais. 

4. Todos os membros da Comunidade Escolar deberán respectar a liberdade de 

conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a dignidade e a intimidade dos demais. 

5. Ningún membro da Comunidade Educativa poderá discriminar aos demais por razón 

de nacemento, raza, sexo ou por calquera outra circunstancia. 

6. Todos os membros da Comunidade Escolar deberán utilizar as canles establecidas 

pola normativa vixente e por este Regulamento para solucionar os problemas que se 

presenten. 

7. Queda garantida a liberdade de reunión e expresión dentro das canles establecidas 

neste RRI. 

8. As normas superiores que vertebran este Regulamento son o Real Decreto 732/1995 

de 5 Maio (B.O.E. do 2 de Xuño de 1995) e o Decreto 324/1996 de 26 de Xullo (D.O.G. do 

9 de Agosto de 1996) e Lei 4/2011, do 30 de xuño (D.O.G. do 15 de xullo de 2011) 

 

Art. 3 

Obxectivos 

O proceso docente aspira a: 

a) O desenvolvemento da capacidade crítica e participativa dos seus protagonistas, 

como suxeitos activos dunha comunidade implicada na cultura dos valores propios e 

universais. 

b) Respectar os dereitos e deberes baseados na convivencia   pacífica e nas liberdades. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmaciasonamorado/system/files/1o%2C2o%20BA

C%20PDF%20IES%20Macias%20L%20OMCE%20abril.%202018-19%20Web. 

c) Participar activa e criticamente na vida social e educativa. 

d) Educar para a paz, a cooperación e a solidariedade. 

e) Respectar e conservar o medio. 
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http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmaciasonamorado/system/files/1o%2C2o%20BA

C%20PDF%20IES%20Macias%20L%20OMCE%20abril.%202018-19%20Web.pdf 

 

Sección 2 

 

Órganos de representación 

Art. 4 

Xeneralidades 

1. A Comunidade Escolar está formada por alumnos/as, profesores/as, pais/nais ou 

titores/as, Persoal Non Docente, representante do Concello, asociacións do alumnado e 

asociacións de pais/nais do alumnado. 

2. Todos os membros da Comunidade Escolar teñen o dereito a participar no 

funcionamento do Centro tal e como dispoñan as leis vixentes e o presente 

Regulamento. Tal participación desenvolverase, primordialmente, a través dos distintos 

órganos de representación de cada estamento e centrarase naqueles aspectos que 

afecten aos distintos colectivos de xeito directo ou ao funcionamento do Centro en 

xeral. 

 

Consello Escolar 

Art. 5 

Consello Escolar 

a) O Consello Escolar organizarase en Comisións que traballarán sobre aspectos 

específicos da súa competencia. Haberá cando menos as seguintes Comisións: 

▪Observatorio de Convivencia. 
▪Comisión Económica. 
b) Na sesión constitutiva asignaranse as funcións de cada Comisión. 
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c) Cada Comisión estará presidida por un membro do Equipo Directivo e haberá 

representantes de cada sector segundo as normas que se establezan en cada caso. 

d) O observatorio de Convivencia encargarase de velar polo cumprimento e 

interpretación do presente Regulamento. Estará integrada en función do disposto no 

artigo 7º do Decreto 85/2007. 

e) A Comisión Económica estará composta polo Director/a, Secretario/a, un 

representante do profesorado, un representante dos pais/nais, e un representante dos 

alumnos/as. 

 

Art. 6 

Consello Escolar 

a) A Dirección comunicaralles, alomenos no taboleiro de avisos, aos representantes e ás 

asociacións dos distintos estamentos a súa decisión de convocar as reunións ordinarias 

cunha antelación mínima de quince días naturais. A partir desta comunicación os 

representantes poderán solicitar, durante dous días, a inclusión de temas do seu 

interese na correspondente Orde do Día. 

b) Despois de cada reunión de Consello Escolar realizaranse, se é do caso, reunións dos 

distintos colectivos representados para informar dos acordos acadados. 

c) A Dirección moderará as intervencións dos distintos representantes. 

d) As votacións realizaranse mediante sufraxio secreto, agás no caso de que, a proposta 

de calquera dos seus membros, todos os presentes estean de acordo en pronunciarse a 

man alzada. 

e) Os membros do Consello Escolar deben gardar segredo sobre os asuntos tratados. 

 

Claustro do Profesorado 

Art. 7 
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Clausto do Profesorado 

1. A Dirección comunicaralle ao profesorado, alomenos no taboleiro de avisos, e vía e-

mail, a decisión de convocar as reunións ordinarias. A partir desta comunicación, o 

profesorado poderá solicitar, durante dous días, a inclusión de temas do seu interese na 

correspondente Orde do Día. 

2. Nas sesións de Claustro, as votacións realizaranse mediante sufraxio secreto, agás no 

caso de que, a proposta de calquera dos seus membros, todos os presentes estean de 

acordo en pronunciarse a man alzada. 

3. Os membros do Claustro de Profesorado deben gardar segredo sobre os asuntos 

tratados. 

4. A convocatoria dos Claustros realizarase de acordo coa normativa vixente. 

5. O profesorado poderá solicitar a convocatoria dun Claustro extraordinario 

respectando os requisitos establecidos na lexislación vixente. 

6. As reunións de Claustro celebraranse preferentemente os mércores pola tarde. 

 

Equipo Directivo 

Art. 8 

Equipo Directivo 

1. En cada hora lectiva haberá un Cargo Directivo de Garda que será o encargado de 

resolver as incidencias que se produzan e de atender funcións dos outros membros do 

Equipo Directivo que non estean no Centro nese momento e que precisen de resolución 

inmediata. 

2. O Equipo Directivo terá no seu horario unha hora de reunión semanal para poñer en 

común as decisións adoptadas e analizar a marcha do curso. 

3. O Equipo Directivo manterá informados aos membros da Comunidade Escolar das 

incidencias de interese que se produzan no Centro, da marcha das negociacións e 

contactos con outros chanzos da administración educativa e, en xeral, de todo aquilo 

que dunha ou doutra forma teña transcendencia na marcha do Centro. 
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Órganos de representación do Alumnado 

Art. 9 

Representación do alumnado 

A Xunta de Delegados/as estará formada polos/as Delegados/as, os/as representantes 

do alumnado no Consello Escolar e un representante da Asociación de Alumnos/as, de 

habela. Terá unha vixencia dun curso escolar. 

Art. 10 

Representación do alumnado 

A Xunta de Delegados/as terá as funcións reguladas polo art. 112 do Decreto 324/96). 

Entre outras funcións, debe: 

a) Ser ponte de comunicación entre os órganos de goberno do Centro e o alumnado. 

b) Elaborar propostas de modificación do Regulamento de Réxime Interno. 

c) Informar ao estudantado das súas actividades. 

d) Solicitar a inclusión de puntos na Orde do Día do Consello Escolar. 

e) Crear un Regulamento propio. 

Art. 11 

Representación do alumnado 

A Xunta de Delegados/as constituirase mediante convocatoria efectuada pola Xefatura 

de Estudos que deberá producirse nun prazo non superior a dúas semanas despois da 

elección do último Delegado. 

A súa organización e funcionamento rexerase polos seguintes principios: 

1. Na primeira sesión elixirase por sufraxio secreto o/a Presidente/a, que elixirá o/a 

Secretario/a. En caso de empate atenderase aos criterios preferentes de a) maior 

antigüidade no Centro; b) maior idade. 
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2. Os Delegados/as que presenten as súas candidaturas á Presidencia disporán de 

tempo para expoñer as súas ideas programáticas antes da votación. 

3. O Presidente/a e o Secretario/a pertencerán a calquera dos grupos de alumnado de 

3º e 4º da ESO, de Bacharelato ou dos Ciclos Formativos. 

4. A Xunta de Delegados/as reunirase en pleno tal e como se estipula no epígrafe 8 

deste mesmo Art.. Non obstante poderá ter reunións parciais, sempre que a natureza 

dos asuntos ou temas a tratar así o aconsellen. 

5. A Presidencia terá como misión convocar e presidir as reunións e coordinar as 

actividades da Xunta. Será función da Secretaría levantar Acta dos acordos tomados en 

cada reunión. 

6. A Xunta reuniranse cando menos unha vez ao trimestre e cando a Presidencia ou un 

tercio dos compoñentes o soliciten. Así mesmo, deberán reunirse antes e despois da 

celebración dunha reunión do Consello Escolar, se os temas a tratar na mesma son da 

súa incumbencia. 

7. A Xunta de Delegados e Delegadas poderá nomear para o seu funcionamento 

distintas Comisións que informarán das súas actividades. 

8. As reunións da Xunta realizaranse fóra das horas de clase. Poderanse celebrar en 

horas lectivas cando así o demanden os temas a tratar e teñan autorización expresa da 

Dirección do centro. 

9. O alumnado ten o dereito de expresar calquera discrepancia ou suxestión a través dos 

seus representantes. 

10. O Equipo Directivo ou órganos correspondentes deben argumentar ante calquera 

reclamación efectuada a través da Xunta de Delegados/as. 

11. O Director debe facilitar os locais e o material para as reunións. 

12. A convocatoria de Asemblea comunicaráselle ao Director 48 horas antes da súa 

celebración para que adopte as medidas oportunas. 

13. A Xunta de Delegados/as pode ser convocada polo Director ou Xefe/a de Estudos 

por motivo xustificado. 
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14. A Xunta de Delegados/as colaborará co Equipo Directivo na difusión e cumprimento 

das normas de convivencia. 

Art. 12 

Representación do alumnado 

A elección de Delegados e Subdelegados realizarase segundo dispón o art. 111 do 

Decreto 324/96: 

a) Nos 30 primeiros días contados a partir do comezo efectivo de cada curso escolar, 

cada grupo elixirá un/unha Delegado/a e un/unha Subdelegado/a en votación universal 

e secreta entre os compañeiros/as do grupo. 

b) Nos días previos á votación o titor/a do grupo exporá, nas sesións de titoría, cales son 

as funcións dos delegados, promovendo o coñecemento do alumnado entre si e o 

debate sobre o labor que debe desempeñar o/a delegado/a. 

c) A votación será convocada e presidida polo Titor/a e dela levantarase Acta que se 

conservará na Xefatura de Estudos. Neste labor, o Titor/a estará asistido por dous 

membros do grupo elixidos ao chou que actuarán como Secretario/a, o/a máis novo/a, e 

como Vogal, o segundo/a. 

d) O alumnado que desexe presentar a súa candidatura a Delegado/a poderá expoñer o 

seu programa antes da votación. 

e) Cada membro do alumnado poderá depositar unha papeleta na que faga constar o 

nome da persoa que desexa que represente o grupo. 

f) Resultará elixida a candidatura que obteña a maioría absoluta na primeira votación. 

De existir un número de candidaturas inferior a tres, procederase á proclamación 

inmediata como Delegado/a e Subdelegado/a ao primeiro e segundo alumno/a en maior 

número de votos obtidos, respectivamente. g.) De existir empate ou non acadar a 

maioría absoluta ningunha das persoas votadas na primeira votación, deberá realizarse 

unha segunda volta entre os dous membros do alumnado que tivesen maior número de 

sufraxios, na que abondará con obter a maioría simple. En caso de empate, atenderase 

aos seguintes criterios: 1) maior número de votos na primeira volta; 2) maior idade. 

Art. 13 

Representación do alumnado 
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As Funcións e dereitos dos Delegados e Delegadas son as seguintes: 

1. Ostentar a representación dos compañeiros/as de grupo. Por ausencia ou por 

delegación, son substituídos polos Subdelegados/as. 

2. Formar parte da Xunta de Delegados/as, á que teñen a obriga de asistir. 

3. Ser os interlocutores entre os alumnos/as e os profesores/as ou órganos de goberno 

do Centro. 

4. Poder informar á Comisión de Convivencia ante calquera conflito. 

5. Ser recibidos e escoitados por calquera órgano ou cargo directivo ao que llo soliciten. 

6. Canalizar a participación dos alumnos/as nas actividades complementarias e 

extraescolares. 

7. Manter contacto permanente cos representantes dos alumnos/as no Consello 

Escolar. 

8. Velar para que o alumnado vexa respectados os seus dereitos. 

9. Colaborar para que o alumnado cumpra cos seus deberes. 

10.Os Delegados/as e Subdelegados/as non poderán ser sancionados polo exercicio das 

súas funcións como representantes dos alumnos/as. 

Art. 14 

Representación do alumnado 

Os cargos de Delegado/a e Subdelegado/a terán unha vixencia do curso académico no 

que foron elixidos, agás no caso de que sexan cesados por algún dos seguintes motivos: 

a) Por seren sancionados polo Consello Escolar, por cometeren falta grave ou cando este 

órgano así o decida a proposta fundamentada da Dirección por existir constancia do 

incumprimento reiterado das funcións que teñen asignadas. 

b) Se a maioría absoluta do alumnado dun grupo solicita a substitución do/s seu/s 

representante/s, en escrito razoado e asinado polos demandantes dirixido á Dirección, 

que estudará a solicitude, e elevara ao Consello Escolar. 
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c) Os/as Delegados/as ou Subdelegados/as poderán presentar a súa dimisión en escrito 

dirixido á Dirección, que deberá oír as razóns alegadas e aceptala no caso de que o 

representante dimisionario se ratifique na súa decisión. Neste caso procederase a unha 

nova elección. 

Art. 15 

Representación do alumnado 

a) Poderán existir as Asociacións de Alumnado que, de acordo coa lexislación vixente, se 

constitúan. 

b) Rexeranse por normas democráticas con eleccións periódicas segundo o estipulen os 

seus Estatutos. 

c) Os seus representantes serán recibidos por calquera dos órganos de goberno ao que 

llo soliciten. 

d) Poderán nomear un representante nas Xuntas de Delegados/as. 

 

 

Sección 3 

 

Órganos de Coordinación docente 

 

Departamentos 

Art. 16 

Departamentos 

Constituiranse os seguintes órganos de coordinación: 

1. Departamento de Orientación. 
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2. Departamento de Actividades Complementarias e Extraescolares. 

3. Departamentos Didácticos. 

4. Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

5. Coordinación de Formación en Centros de Traballo. 

6. Equipo de Dinamización e Normalización Lingüística. 

7. Equipo de Dinamización da Biblioteca. 

8. Equipo de Dinamización de TIC. 

9. Titorías e Orientación do alumnado. Xunta de Titores/as. 

10. Coordinación de Ciclos Formativos. 

11. Equipos docentes. 

 

 

 

Comisión de coordinación pedagóxica 

Art. 17 

Comisión Coordinación Pedagóxica 

1. A Comisión de Coordinación Pedagóxica estará formada polo Director/a, Xefe/a de 

Estudos, Xefes/as de Departamento, Coordinador/a do Equipo de Normalización 

Lingüística, Coordinador/a de FCT, Dinamizador/a da biblioteca e Profesor/a de Apoio.  

2. Actuará como secretario/a o/a profesor/a pertencente á Comisión designado polo 

Director/ora unha vez oídos os restantes membros. 

3. Dos acordos tomados na reunión levantarase unha Acta. 

4. Os/As xefes/as de Departamento darán traslado dos acordos tomados aos restantes 

membros do Departamento. 
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Titorías e orientación do alumnado. Xunta de 

titores/as 

Art. 18 

Titorías 

Os/as Titores/as terán as seguintes funcións: 

1. Cada grupo de alumnos/as terá un Profesor/a Titor/a. 

2. Os/as Titores/as deberán reunirse co grupo ao seu cargo cando menos antes de cada 

sesión de avaliación. 

3. Deberán permanecer localizables no Centro durante o tempo que figura nos seus 

horarios como dedicado a atender os pais e nais, mesmo se non está prevista a visita de 

ningún deles. 

4. Xestionarán a entrevista dos pais/nais con outros membros do profesorado do seu 

grupo cando se lles solicite. 

5. Os Titores/as deberán colaborar co Equipo de Orientación e co Equipo Directivo no 

desenvolvemento de actividades que teñan como obxectivo o seguimento dos 

alumnos/as, o diagnóstico de problemas na aprendizaxe e a presentación de accións que 

tendan a mellorar a súa formación. 

6. Colaborarán cos organismos do Centro para fomentar hábitos de convivencia e para 

manter a disciplina entre o alumnado que estea ao seu cargo. 

7. Os Titores/as procurarán nos primeiros días do curso poñer marcha o proceso de 

elección dos/as delegados/as e establecer co alumnado unhas normas xerais para 

aplicar nas diferentes aulas específicas. 

8. Mediarán, podendo recabar a colaboración do Delegado do grupo, ante o resto do 

profesorado, alumnado e órganos directivos. 

9. Serán os responsables do control das faltas de asistencia, apercibimentos e expulsións 

de aula, segundo a información recibida do profesorado. Informarán, cando menos 
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quincenalmente, aos pais/nais dos alumnos/as das faltas de asistencia e reclamarán a 

comunicación do motivo das mesmas ou xustificante se é o caso. No caso de alumnado 

da ESO esta comunicación realizarase o antes posible. 

10.Cando un alumno/a de Bacharelato ou Ciclos supere as faltas de asistencia 

permitidas poñerano en coñecemento do alumno, pais/nais, profesorado e Equipo 

Directivo. 

11.Cando un alumno/a cometa unha falta grave ou moi grave poñerase inmediatamente 

en coñecemento da Dirección do centro. 

12. Requirirán a presencia dos pais/nais ante calquera incidencia que o precise. 

13. Deberán recoller os Boletíns de Avaliación, íntegros, durante os 3 días lectivos 

seguintes á súa entrega. Procederán a comprobar se están asinados polos pais/nais e 

devolveranos ás respectivas familias, arquivando o resgardo de cada un deles. 

14. Colaborarán estreitamente co Profesor de Garda así como co Cargo Directivo de 

Garda ante calquera problemática relacionada coa súa titoría. 

15. Recollerán desde o principio de curso aqueles datos que poidan influír directamente 

no rendemento do alumno/a, deixando constancia deles para sucesivos Titores, e 

poñerano en coñecemento do profesorado que imparte docencia nese grupo. 

16. Desenvolverán, durante os períodos lectivos semanais destinados ao labor específico 

de titoría do alumnado, o Plano de Acción Titorial do Centro. 

17. Recollerán e valorarán o motivo das faltas de asistencia dos seus titorandos, e 

procederán, se é o caso, á súa xustificación. 

18. Desempeñarán as funcións administrativas que lle correspondan. 

 

 

 

Sección 4 
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Funcionamento do centro 

 

Horarios 

Art. 19 

Horarios 

Confeccionaranse a principios de curso por parte da Xefatura de Estudos, en 

colaboración co resto do Equipo Directivo, e faranse públicos para a súa aplicación. 

Deben atender fundamentalmente ás necesidades do alumnado, respectando os 

dereitos do profesorado. Na súa confección seguiranse cando menos as seguintes 

pautas: 

1. O alumnado terá dous recreos, o primeiro despois do segundo período lectivo e o 

segundo despois do cuarto. 

2. O profesorado manifestará as súas preferencias de horario que, dentro do posible, 

serán atendidas. 

3. Durante a primeira semana de curso poderanse realizar cambios entre os horarios de 

dous ou máis profesores/as, sempre que tales cambios non contraveñan os criterios 

xerais de confección dos horarios e previa autorización da Xefatura de Estudos. 

4. A Xefatura de Estudos asignaralle a cada membro do Claustro do Profesorado as 

horas de garda que lle correspondan, atendendo ás necesidades do Centro. 

5. A xefatura de estudos poderá asignar titorías específicas, na medida en que as 

dispoñibilidades de persoal docente asignado ao centro cada curso académico así o 

permita. 

 

Asistencia e puntualidade  
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Asistencia e puntualidade do alumnado 

Art. 20 

Asistencia e Puntualidade 

A asistencia e puntualidade do alumnado queda regulada polas seguintes normas: 

1. A asistencia a clase e unha obriga de todo o alumnado, polo tanto cómpre establecer 

unhas normas que as regulen as faltas de asistencia do alumnado. 

O alumnado menor de 16 anos (ESO) está en etapa de escolarización obrigatoria polo 

tanto non se pode xustificar a súa ausencia a clases, agás por motivos de forza maior 

(enfermidade ...). De producirse absentismo, por parte deste alumnado, compre 

informar aos pais da obrigación da asistencia a clase dos seus fillos e de non atopar 

resposta mesmo comunicar a situación aos Servizos Sociais do concello.   

Cando ocorra unha falta xustificada prolongada tentarase adaptar a programación, 

procurando que o alumnado/a poda acadar os contidos mínimos.  

Na Formación Profesional Básica, considérase como falta leve a non asistencia a clase, 

sen xustificación, durante tantas horas como teña cada módulo semanalmente. 

Alumnado de Bacharelato: Dado que a falta a clases de modo reiterado dificulta a 

avaliación continua, para o alumnado maior de 16 anos (Bacharelato e repetidores da 

ESO) compre establecer un límite de faltas no xustificadas por materia en función do 

número de horas de impartición da mesma. 

Materias de unha clase semanal     (35   clases/curso)             3 faltas 

      “        “   dúas clases semanais   (70    clases/curso)          6    “ 

      “        “   tres       “           “         (105     “    /   “    )            8    “  

      “        “   catro     “           “         (135     “    /   “    )          10    “ 

Cando o alumno/a acade o 80 % das faltas máximas seralle informado por escrito da súa 

situación advertíndolle do risco de perda do dereito a avaliación continua. 
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Cando o/a alumno/a acade o límite no número de faltas non xustificadas recibirá unha 

notificación por escrito na que se lle comunicará a perda da avaliación continua, tendo 

dereito, como mínimo, a unha proba de avaliación en xuño e outra en setembro. 

O control das faltas do alumnado de ciclos farase segundo a orde do 30 de xullo de 2007 

(DOG 9 de agosto). 

2. Todas as faltas de asistencia e demoras do alumnado deben ser computadas polo 

profesorado correspondente atendendo ás indicacións que Xefatura de estudos 

realizará ao principio de cada curso.  

3. O alumnado ten a obriga de asistir a todas as actividades que figuran no seu horario e 

non pode abandonar o recinto escolar sen permiso da Dirección. O alumnado de 

Bacharelato e Ciclos pode abandonar o centro durante os recreos, sempre que dispoñan 

de permiso dos seus pais por escrito. 

4. En ausencia do profesorado, o alumnado deberá esperar ao Profesor de Garda ou a 

algún membro do Equipo Directivo para que lle comunique as indicacións oportunas. 

5. Se algún alumno/a ten razóns especiais para chegar reiteradamente tarde a algunha 

das actividades, debe comunicarllo ao Profesor/a Titor/a e este á Xefatura de Estudos e 

ao profesorado implicado, presentando a correspondente xustificación. 

6. O alumno/a que chegue tarde acudirá á aula respectiva para solicitar a incorporación 

á clase. Se o/a profesor/ora o considera oportuno cubrirá o correspondente parte de 

apercebemento. 

7. O profesorado deberá permitir que o alumnado que chegue tarde con carácter 

excepcional poida asistir á clase. No caso de tres apercibimentos por impuntualidade, o 

profesorado poderá cubrir un parte de expulsión de aula. 

8. No caso de ensinanzas de bacharelato, tres atrasos deste tipo computaránselle como 

unha falta de asistencia inxustificada. 

Art. 21 

Asistencia e puntualidade 

A xustificación das faltas do alumnado farase tendo en conta os seguintes aspectos: 
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1. Non son xustificables aquelas ausencias que non constitúan un suposto de forza 

maior para o alumno/a. 

2. Se a ausencia é motivada pola visita a un organismo ou entidade pública ou privada, o 

alumno/a aportará o documento acreditativo correspondente. 

3. En caso de enfermidade non superior a tres días bastará a comunicación do motivo 

pola persoa que represente ao alumno/a. De ser superior a tres días, poderase requirir 

xustificante médico. 

4. A comunicación do motivo da ausencia realizarase inmediatamente despois da 

reincorporación do alumno/a á clase. Despois de 5 días naturais transcorridos desde que 

cesou a causa que motivou a súa inasistencia, non se admitirá nin se procederá á súa 

xustificación. 

5. A aceptación da xustificación das faltas de asistencia correspóndelle ao profesorado 

concernido, sen menoscabo das competencias que por lei teñen recoñecidas os/as 

Titores/as no referente ao seu control. O profesorado poderá delegar no/a Titor/a a 

potestade de aceptación das devanditas xustificacións. 

6. O profesorado poderá solicitar o oportuno xustificante a aquel alumnado que non 

asista as probas significativas de avaliación. A non aceptación do mesmo por parte do 

profesorado poderá impedir a realización da proba noutra data.  

7. Non serán xustificables as faltas de asistencia colectivas debidas ao abandono da aula 

por parte do alumnado ante a ausencia do profesorado. 

Art. 22 

Asistencia e puntualidade 

Os requisitos que debe reunir unha convocatoria de alumnado que implique 

paralización de actividade docente para non ser obxecto de sanción serán os seguintes: 

1. Ser unha convocatoria formal feita por un sindicato de estudantes ou asociación 

legalmente recoñecida, con 48 horas de antelación e coa debida publicidade. Neste caso 

a Xunta de Delegados/as comunicarallo formalmente ao Director/a. 

2. Convocatoria dun paro estudiantil por un problema interno do Centro. Deberá ser 

comunicado á Comisión de Convivencia, que apreciará a racionalidade da petición. 
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3. O alumnado de ESO requerirá permiso paterno/materno, por escrito, ante calquera 

convocatoria que implique paralización da actividade docente. 

Art. 23 

Asistencia e puntualidade 

As alteracións do horario nas clases de Bacharelato e dos Ciclos Formativos regularanse 

da seguinte maneira: 

1. O cambio de hora, substitución ou supresión das actividades previstas no horario 

oficial teñen que ser coñecidas pola Xefatura de Estudos, que poderá dar autorización 

(se é da súa competencia) cando haxa razóns que as xustifiquen. 

2. Na medida do posible, procurarase que o alumnado non teña ocos no seu horario 

normal e tratarase de que as ausencias do profesorado se cubran con outras clases ou 

actividades correspondentes a ese mesmo día. 

3. A realización de probas, tanto de avaliación normal como de preparación adicional, 

que altere o horario oficial do Centro contará co beneplácito do profesorado afectado e 

da Xefatura de Estudos. 

4. A realización de probas fóra do horario normal do alumnado deberá ser debida a 

razóns fundamentadas e contar co consentimento do propio alumnado, informando á 

Xefatura de Estudos. 

5. Cando se produzan ocos por unha folga parcial do profesorado, o horario do 

alumnado non poderá ser alterado. 

6.  Na realización de probas o alumnado non poderá abandonar a aula antes da hora de 

saída. 

7. O alumnado de Bacharelato e dos Ciclos Formativos poderá non asistir ao Centro 

durante o primeiro período lectivo -ou marchar del, se  trata do último- de cada xeira, 

cando sexa informado previamente da inasistencia do profesor/a ou cando se 

modificase o seu horario nesa xeira para evitar ocos no mesmo, e sempre que conten co 

permiso da Dirección e paterno en caso de minoría de idade. 

 

Asistencia e puntualidade do profesorado 
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Art. 24 

Asistencia e puntualidade 

A asistencia e puntualidade do profesorado queda regulada polas seguintes normas: 

1. Ante a imposibilidade por parte dun profesor/a da asistencia a clase, se é posible, 

comunicarao á Xefatura de Estudos con 48 horas de antelación. Realizará a anotación 

correspondente no Libro de Gardas para que sexa substituído polo Profesor/a de Garda. 

De ser a ausencia motivada por calquera circunstancia ocasional imprevisible, 

comunicará, pola vía máis rápida, ao Centro para que poida ser substituído. No caso do 

alumnado de Bacharelato e de Ciclos Formativos, poderá comunicarállelo tamén aos 

alumnos/as, si se trata do primeiro ou último período lectivo dunha xeira. 

2. O profesor/a que coñeza previamente a súa ausencia durante algún dos períodos 

lectivos,  procurará, na medida do posible, indicarlle ao alumnado as tarefas que este 

debe realizar durante ese período, coa supervisión do Profesorado de Garda, e nese 

caso deixará, as actividades correspondentes en Xefatura. 

3. As ausencias do profesorado das súas horas lectivas - incluídas as gardas - serán 

anotadas polo profesorado de garda no Libro de Gardas. Do mesmo xeito, deberán 

sinalarse as faltas de puntualidade e/ou o abandono anticipado da actividade docente, 

especificando o tempo aproximado que o/a profesor/ora tardou en incorporarse á súa 

actividade ou en abandonala anticipadamente. 

4. O control de asistencia do profesorado corresponde á Xefatura de Estudos, agás as 

ausencias ás reunións de Departamento, que lle serán comunicadas a través da Xefatura 

do Departamento correspondente. 

5. Cando os atrasos do profesorado se produzan de xeito reiterado, a Dirección tomará 

as medidas oportunas e, de persistiren, poñerá este feito en coñecemento da Inspección 

Educativa. 

6. O profesorado que deba xustificar algunha ausencia ou solicitar permiso para faltar a 

algunha actividade debe cubrir un formulario que lle será facilitado pola Xefatura de 

Estudos. Cando a xustificación da ausencia precise proba documental, achegará esta ao 

xustificante. A non presentación da devandita proba documental, en tempo e forma, 

poderá supoñer a asignación dos motivos da ausencia por un apartado distinto do que 

se pretendía. 
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Entradas e saídas de aula 

Art. 25 

Entradas e saídas 

As entradas e saídas estarán reguladas polas seguintes normas: 

1. Realizaranse respectando as normas de convivencia. 

2. No toque de serea os alumnos/as deben dirixirse ás salas de aula de forma que cando 

soe o segundo timbre os alumnos/as estean dispostos para entrar nelas xunto co 

profesor/a correspondente. 

3. As entradas e saídas deben ser controladas polo Profesor/a de Garda coa 

colaboración do demais profesorado e Cargo Directivo de Garda. 

4. Durante o tempo de recreo, o alumnado non poderá volver ás aulas, corredores e 

escaleiras até a súa finalización, agás casos excepcionais (alumnado de bacharelato e 

ciclos no corredor superior) e contando coa autorización dalgún cargo directivo ou do/a 

profesor/a de garda de corredor.  

5. Cando un alumno/a permaneza na aula durante o tempo de recreo debe estar 

acompañado dun profesor/a do Departamento correspondente. 

6. Durante os cambios de aula o alumnado deberá ir directamente á que lle corresponda 

sen visitas ás taquillas, aos servizos ou a calquera outra dependencia. 

7. Facilitarase o uso da Biblioteca no tempo de recreo exclusivamente como lugar de 

estudo, procura de información e lectura, e en todo caso de acceso voluntario. A 

Biblioteca usarase tamén como espazo para as consultas na rede e para os xogos de 

mesa silenciosos, excluídas as cartas, sempre que se garantan o silencio, o respecto cara 

as persoas que estean estudando e, en xeral, as normas da biblioteca. 

 

Recreos 

Art. 26 
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Recreos 

Os recreos quedan regulados polas seguintes normas: 

1. O alumnado terá dous recreos, o primeiro despois do segundo período lectivo e o 

segundo despois do cuarto. Estes recreos serán controlados polos Profesores de Garda e 

o alumnado de ESO non poderá saír do recinto escolar. 

2. Os alumnos/as dos demais niveis poderán saír do recinto escolar, sempre que conten 

con permiso por escrito dos seus pais. 

3. Poderanse organizar durante os tempos de lecer actividades de libre participación 

que precisen do uso de locais, sempre e cando haxa profesorado responsable das 

mesmas. 

 

Gardas 

Art. 27 

Gardas 

As gardas estarán reguladas polas seguintes normas: 

1. Desde o momento en que o timbre anuncia a hora de entrada a clase, até o momento 

en que soa novamente para marcar o final dela, correspóndelle ao Profesorado de 

Garda velar para que se manteña a orde e a disciplina nos corredores e nas aulas non 

ocupadas polo profesorado. Polo tanto, as gardas comezarán inmediatamente que soe o 

timbre. 

2. En cada hora lectiva haberá, cando sexa posible, dous Profesores de garda e un Cargo 

Directivo de Garda, se as dispoñibilidades horarias o permiten. Nos recreos haberá 

cando menos dous Profesores de Garda. 

3. O Profesorado de Garda deberá asinar e anotar no Libro de Gardas as ausencias do 

profesorado e calquera tipo de anomalía (expulsión de aula, accidente escolar,…) que 

ocorra durante a súa hora de garda. 

4.  Cando se produzan ausencias do profesorado que tivese clase, os Profesores/as de 

Garda tomarán as medidas necesarias para que o alumnado permaneza traballando 
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preferentemente, nas tarefas que deixou o profesorado. Se o/a profesor/a non deixara 

traballo, poderá poñerlle outro tipo de actividade, sen interferir nas actividades dos 

demais grupos do Centro. 

5. O profesorado de garda procederá a abrir a aula cando o/a profesor/a que lle 

corresponda impartir docencia se retrase debido a unha circunstancia excepcional. 

Neste caso permanecerá co alumnado ata que se incorpore o/a profesor/a ausente. 

6. O Profesorado de Garda non se encargará do alumnado expulsado (será atendido 

polo/a Xefe/a de Estudos, polo/a Director/a ou polo cargo directivo de Garda). 

7. O Profesorado de Garda debe permanecer nos corredores mentres non sexa total a 

orde no Centro. Chegado ese momento os profesores/as, que non estean cubrindo 

ausencias nas aulas, asegurarán que a biblioteca estea aberta, permanecendo, cando 

menos un ou unha, na mesma. 

8. No caso de que se produza unha indisposición dun alumno/a ou un accidente, o 

Profesor/ra de Garda deberá informar inmediatamente a calquera dos membros do 

equipo directivo presentes. En ausencia destes, o profesorado de garda tomará as 

medidas que estime máis oportunas. Se o profesor/ra de garda acompaña a un 

alumno/a a unha dependencia sanitaria anotará tal incidencia no apartado 

correspondente do libro de garda. 

9. Se durante unha franxa horaria faltasen máis ensinantes que profesores de garda 

houbese destinados, porase en coñecemento do cargo directivo de garda, o cal poderá 

autorizar o agrupamento de dous ou máis grupos, dando sempre preferencia na 

atención aos cursos dos niveis inferiores. Excepcionalmente poderase usar a biblioteca 

ou o patio para tal fin, sempre e cando se conte co oportuno permiso e non se estea a 

utilizar nese momento. 

Uso dos espazos de lecer e aulas específicas  

Art. 28 

Uso dos espazos de lecer e das aulas  

O uso dos espazos de lecer realizarase atendendo ás seguintes normas: 



IES Macías o Namorado 

_______________________________________________________________________________________ 

 

53 

1. As instalacións do IES Macías O Namorado só poderán ser usadas polos membros da 

Comunidade Escolar nos horarios establecidos. Para podelas utilizar persoas alleas ao 

mesmo, fóra de horario escolar, deberán dispoñer da correspondente autorización. 

2. As instalacións que estean libres poderán ser utilizadas polo profesorado que o 

desexe solicitándollo á Xefatura de Estudos a efectos de establecer unha orde de 

utilización. 

3. Para usar as aulas ou laboratorios en horas que non estean ocupados deberase contar 

coa autorización do Xefe/a de Departamento correspondente, informando desta 

circunstancia á Dirección do Centro. 

4. A cafetería rexerase polas normas de convivencia recollidas no presente Regulamento 

e polas  condicións específicas recollidas no contrato de adxudicación da mesma. 

5. Para utilizar o salón de graos e a biblioteca será necesario anotar a súa preferencia de 

uso nun libro de reserva que estará na sala de profesorado. Cubriranse os apartados de 

reserva de hora, profesor/ora e grupo de alumnos que a van utilizar, aceptando 

tacitamente o compromiso dun bo uso das instalacións e material. 

6.- NORMAS PARA  CORREDORES 

- Para evitar acidentes non se pode correr polos corredores, nin pólas escaleiras. 

-  O alumnado non poderá asomarse polas fiestras de aulas ou corredores. 

- O alumando acudirá ao servizo máis cercano nos recreos, onde permanecerá o 

tempo estritamente necesario. 

- Non se dará permiso para acudir ao servizo ou saír da aula a máis de un/ha 

alumno/a cada vez. 

- Non se toleran xogos violentos ( empurróns, ” collejas”, forcexeos,…) así coma os 

xogos que poidan ensuciar o centro ( tirarse bolas de papel, de aluminio,…). 

- O alumnado que sexa sorprendido tirando ao chan, en calquera lugar do centro, 

papeis, comida,… deberá limpar os corredores ou o patio do centro durante nun 

recreo  ( tomarase nota do alumnado  en Dirección ). En caso de reincidencia, 

limpará  por máis tempo. 

- Os banzos das escaleiras non son bancos, son lugares necesarios para o paso, 

polo que deben quedar libres de obstáculo en todo momento. 

- O alumnado que remata un exame permanecerá na aula da proba sentado e en 

silencio ata que rematen os seus compañeiros. En ningún caso quedarán sen 

vixilancia no corredor. 
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- O uso das taquillas farase cada 2 horas ou períodos de clase aproveitando os 

recreos. Debemos evitar que o alumnado cargue todo o día coa mochila. 

 

 

 

Avaliacións  

Art. 29 

Avaliacións 

As avaliacións realizaranse atendendo ás seguintes normas: 

1. O profesorado comunicaralle ao seu alumnado, ao principio de curso, os elementos 

máis significativos da programación do Departamento na materia que vai impartir, no 

referente a obxectivos, contidos, actividades, sistema de avaliación e recuperación. 

2. O profesorado poderá acordar co seu alumnado as datas das probas máis relevantes 

que deberán realizar ao longo do curso, sempre e cando non estean xa contempladas 

nun calendario específico. 

3. Os Departamentos deberán ter a disposición da comunidade educativa, e a poder ser 

na web do Centro, unha síntese da súa programación, na que consten, cando menos, os 

contidos mínimos e o sistema de avaliación e recuperación referidos aos distintos 

cursos. 

 

 

Temporalización da avaliación 

Art. 30 

Avaliacións 

A fixación de probas de avaliación realizarase seguindo as seguintes normas: 

1. O profesorado de cada grupo coordinarase co Titor ou Titora para que a carga de 

traballo de cada materia e as probas de avaliación das distintas materias non se 
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acumulen nos mesmos períodos de tempo, naqueles casos onde non sexa posible 

chegar a un acordo co alumnado. 

2. Baixo a coordinación do Titor/a velarase para que o esforzo esixido ao alumnado en 

cada materia en períodos determinados non impida a súa dedicación ás demais. 

3. A Xefatura de Estudos comunicaralle ao profesorado, no transcurso do segundo mes 

do curso, as datas de entrega de notas e unha previsión das datas nas que se 

desenvolverán as sesións de avaliación correspondentes. 

4. Establécese unha xornada para celebrar sesións de avaliación inicial dos grupos con 

alumnado de ESO, que terá lugar no mes de outubro e dos grupos con alumnado de 

ciclos formativos, que terá lugar no mes de novembro.  

 

Desenvolvemento das sesións de avaliación 

Art. 31 

Avaliacións 

1. Antes da sesión de avaliación o Titor/a reunirase co alumnado do seu grupo para 

recoller todos aqueles aspectos que este queira transmitir á Xunta de Avaliación. O 

alumnado poderá comunicar á Xunta de Avaliación a través do titor/a aspectos 

xenéricos referidos ao grupo do alumnado en cuestión. 

2. O Titor/a presidirá a sesión incidindo nos factores que poidan influír nos resultados da 

avaliación e recollendo as opinións do profesorado que sexan relevantes para mellorar 

rendemento, actitudes e comportamento do alumnado. 

3. O/a Titor/a entregaralle ao alumnado, no día e na hora fixados, o Boletín de 

Avaliación cos datos aportados por cada profesor/a, e informará ao seu grupo das 

opinións recollidas na sesión de avaliación. 

4. O alumnado terá acceso ás probas realizadas, e coñecerá cales foron os criterios de 

corrección e, no seu caso, que partes da materia deberá recuperar, cando e como. Así 

mesmo, o profesorado deberá dar ao alumnado o mesmo tipo de información cando se 

trate de probas orais. 
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5. A asistencia ás sesións de avaliación, tanto ordinarias como extraordinarias será 

obrigatoria para todo o profesorado que forme parte do equipo avaliador. 

6. O/a Titor/a procurará respectar o horario establecido no referente a duración das 

sesións de avaliación. 

 

Criterios de promoción e titulación 

Art. 32 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN LOMCE ( ESO) 

 

1.- O alumnado promocionará de curso cando supere todas as materias cursadas ou 

teña avaliación negativa en dúas materias como máximo. 

 

2.- O alumnado repetirá curso cando teña avaliación negativa en tres ou máis materias, 

ou en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e 

Matemáticas, ou Lingua Castelán e Literatura e Matemáticas. 

EXCEPCIONALMENTE, poderá autorizarse a promoción dun alumno ou alumna con 

avaliación negativa en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega e 

Literatura e Matemáticas, ou Lingua  

Castelá e Literatura e Matemáticas, cando o equipo docente considere que o alumno ou 

alumna pode seguir con éxito o curso seguinte, que ten 

expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución 

educativa, e sempre que se lle apliquen ao alumno ou alumna as medidas de atención 

educativa propostas no consello orientador. E ademais, se cumpra a seguinte condición: 

 

- O/A alumno/a non poderá ter unha cualificación inferior a tres en ningunha das dúas 

materias na cualificación da proba extraordinaria. 

 

3.- EXCEPCIONALMENTE, poderá autorizarse a promoción dunha alumna ou alumno con 

avaliación negativa en tres materias, cando se dean conxuntamente as seguintes 

condicións: 

 

a) Que dúas das materias con avaliación negativa no sexan simultaneamente Lingua 

Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 
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b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación negativa 

non impida ao alumnado seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas 

favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa. 

c) Que se apliquen ao alumno ou alumna as medidas de atención educativa propostas 

no consello orientador. E ademais, se cumpra a seguinte condición: 

 

- O/A alumno/a non poderá ter unha cualificación inferior a tres en ningunha das tres 

materias na cualificación da proba extraordinaria. 

 

4.-As decisións de promoción do alumnado con materias non superadas requerirán o 

acordo favorable da maioría simple do equipo docente. 

En caso de empate, o/a titor/a terá dobre puntuación. Se o/a titor/a non estivera na 

sesión de avaliación, será o membro do equipo educativo que preside a sesión quen 

desfaga o empate. 

 

Art. 33 anulado 

 

Art. 34 

 

CRITERIOS DE TITULACIÓN 4º ESO LOMCE 

1.-O alumnado obterá o título cando supere todas as materias da etapa. 

 

2.-Poderá obter o título aquel alumnado que finalice a etapa con avaliación negativa 

nunha materia, e o equipo docente que imparte no grupo considere que a natureza e o 

peso desta no conxunto da  

etapa non lle impediu acadar as competencias básicas e os obxectivos da etapa.  

3.-Poderá obter o título o alumnado con avaliación negativa en dúas materias, que non 

sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelán e 

Literatura e Matemáticas, e o equipo docente que imparte no grupo considere que a 

natureza e o peso desta no conxunto da etapa non lle impediu  

acadar as competencias básicas e os obxectivos da etapa.  

4.- O/A alumno/a  non poderá ter unha cualificación inferior a dous en ningunha das 

materias con avaliación negativa (sexa unha ou dúas materias). 

5.- O/A alumno/a debe presentarse as probas extraordinarias de todas as materias, 

incluidas as pendentes. 
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6.- As decisións de titulación do alumnado con materias non superadas requirirán o 

acordo favorable da maioría simple do equipo docente. En caso de empate, o/a titor/a 

terá dobre puntuación. Se o/a titor/a non estivera na sesión de avaliación, será o 

membro do equipo educativo que preside a sesión quen desfaga o empate. 

 

7.- Na cualificación da proba extraordinaria só se terá en conta a nota do exame. 

 

Concesión de matrícula de honra 

Art. 35 

Matrícula de Honra (aprobado en claustro do 28 de febreiro de 2018) 

Concederase a 1 MH  en 2º de Bacharelato por modalidade (1 para Ciencias e 1 para 

Socio-humanístico). Dentro da mesma modalidade concédese a MH ao alumnado coa 

nota media máis alta das materias tendo en conta as materias coincidentes. En caso de 

empate teranse en conta as materias, e se persistira o empate, levaríaa quen teña maior 

nota media en 1º de Bacharelato. 

Nos Ciclos Formativos, otorgarase a MH ao alumnado coa nota media máis alta, e se 

houbera empate ao que tiña a cualificación máis alta no módulo de mais carga horaria. 

Na ESO,  otorgase a MH á nota media máis alta de toda a etapa. No caso de producirse 

empate, otorgarase á nota media maás alta en 3º de ESO, en caso de empate á nota 

media máis alta en 2º de ESO, e se persistira o empate á nota media máis alta en 1º de 

ESO. 

 

Reclamacións 

Art. 36 

Avaliacións 

1. Co fin de garantir o dereito do alumnado a que o seu rendemento escolar sexa 

avaliado con plena obxectividade, o profesor ou profesora amosará as probas ao 

alumnado que o solicite, fixando día e hora. 
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2. Será suficiente a petición de palabra do alumnado. No caso de negativa do 

profesorado, o/a alumno/a deberá facer constar por escrito a súa petición diante da 

Xefatura de Estudos. A Xefatura de Estudos elevará un escrito ao profesor ou profesora 

no prazo de 48 horas lembrándolle a obriga de amosar as probas. 

3. Contra as cualificacións finais o alumnado poderá presentar reclamación, mediante 

instancia dirixida ao Director/a, no prazo estipulado no calendario de avaliación, 

seguindo as directrices estipuladas ao efecto pola lexislación vixente. A solicitude será 

atendida primeiramente polo profesor ou profesora correspondente e despois polo 

Departamento no seu conxunto. De non chegar a un acordo, seguiranse os trámites 

sinalados na regulamentación xeral vixente. 

4. Se un profesor/a cre conveniente cambiar a cualificación outorgada a un alumno/a 

nunha avaliación parcial, deberá comunicalo ao Titor/a e á Secretaría do Centro para 

que se tome nota da modificación. 

5. Cando un membro do profesorado ou o Xefe/a de Departamento desexe modificar 

unha cualificación final que figure na correspondente Acta de Avaliación, deberá 

comunicarllo á Dirección expoñendo por escrito cales son os motivos da rectificación. 

Para tal rectificación non será necesario reunir ao equipo avaliador. A Dirección 

convocará, no prazo máis breve posible, unha reunión do equipo avaliador 

correspondente no caso de que tal modificación afecte a unha decisión colexiada 

tomada polo equipo (promoción ou titulación). Neste caso será éste quen, en última 

instancia, autorice a modificación. 

 

 

Sección 5 

 

Alumnado 
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Dereitos do alumnado 

Art. 37 

Dereitos do alumnado 

1. Os alumnos/as teñen os dereitos establecidos no artigo 6.1 da Lei 4/2011, do 30 de 

xuño (D.O.G. do 15 de xullo de 2011), sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas 

de educación, e no presente Regulamento. 

2.  A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno 

desenvolvemento da súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia, 

liberdade e respecto mutuo. 

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

4. Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular contra as 

situacións de acoso escolar. 

5. A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa, nos términos previstos no título IV da Lei 4/2011, do 30 de 

xuño (D.O.G. do 15 de xullo de 2011). 

6.  A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica de 

conflitos e, en xeral, a participar na toma de decisions do centro en materia de 

convivencia. 

7.  En casos de accidente ou enfermidade prolongada, a Dirección do Centro recabará 

información ás autoridades educativas competentes para comprobar se os/as 

alumnos/as poden contar cun apoio específico co obxecto de que, no posible, este feito 

non supoña detrimento do seu rendemento escolar. 

8. Os alumnos/as participarán cos profesores/as na elaboración do calendario de probas 

de avaliación, nos termos que estableza o/a profesor/a. 

9. Os alumnos/as teñen dereito a formular diante dos profesores/as e órganos directivos 

do Centro as iniciativas e suxestións que consideren oportunas, así como as 
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discrepancias respecto ás decisións educativas que lles afecten. Cando as discrepancias 

teñan carácter colectivo serán canalizadas a través dos seus representantes. 

10. Todos os alumnos/as teñen dereito a que a súa actividade académica se desenvolva 

nas debidas condicións de seguridade e hixiene. 

11. Os alumnos/as teñen dereito a reunirse previo coñecemento do Equipo Directivo en 

horas non lectivas e no lugar que se lles asigne para a reunión. 

12.Os alumnos/as teñen dereito á liberdade de expresión. Poderán fixar notas 

informativas e carteis nos taboleiros destinados ao efecto sempre e cando estean 

relacionados coa actividade académica e asinados polos seus autores ou polos 

interesados e, asimesmo, respecten os dereitos dos demais membros da Comunidade 

Educativa. 

13.Os alumnos/as teñen dereito a solicitar, por medio dos seus representantes que 

trasladarán a proposta ao/á titor/a do grupo, que non se acumulen no mesmo día máis 

de dúas probas significativas de avaliación. 

 

 

Deberes do alumnado 

Art. 38 

Deberes do alumnado 

Os deberes dos alumnos/as concrétanse no artigo 7.2 da Lei 4/2011, do 30 de xuño e no 

presente Regulamento: 

1. Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun 

adecuado clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros ou 

compañeiras á educación. 

2. Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no exercicio das 

súas competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro. 
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3. Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a igualdade de 

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

membros da comunidade educativa. 

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

5. Conservar e facer un bo uso das instalacións e dos materiais do centro. 

6. Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte a convivencia 

dos seus respectivos centros docentes. 

7. Seguir as directrices do profesorado respecto da súa educación e aprendizaxe. 

8. Asistir a clase con puntualidade e co material preciso. 

9. O estudo é unha obriga básica do alumnado. Neste sentido todos os alumnos/as 

teñen o deber de estudar e esforzarse para conseguir o máximo rendemento 

académico, segundo as súas capacidades e o pleno desenvolvemento da súa 

personalidade. 

10. Este deber implica: 

a) Asistir a clase respectando os horarios establecidos e participar nas 
actividades. 
b) Realizar as actividades propostas polo profesorado no exercicio das súas 

funcións docentes, asi como seguir as súas orientacións e directrices. 

c) Asistir ao centro co material e equipamento necesarios para poder 

participar activamente nas clases. 

d) Respectar ao profesorado, mostrando unha actitude cooperativa, 

receptiva e colaborando con responsabilidade no exercicio da función 

docente. 

11. Non realizar en público observacións de carácter persoal que afecten á intimidade 

dunha persoa. 

12.Manter unha actitude e postura de respecto cara os demais compoñentes da 

comunidade educativa, tanto nos corredores como nas demais dependencias do centro.  

13. Coidar o aseo persoal. 

14. Debe ser tolerante e solidario cos seus compañeiros/as. 
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Sección 6 

 

Profesorado 

 

Dereitos do profesorado 

Art. 39 

Dereitos do profesorado 

Os profesores/as teñen os dereitos establecidos no  artigo 8.1 e 11 da Lei 4/2011, do 30 

de xuño, ademais daqueles que deste Regulamento se deriven: 

1. A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade 

educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. 

2. A desenvolver na súa función docente nun ambiente educativo adecuado no que se 

preserve en todo caso a súa integridade física e moral. 

3. A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia escolar e 

da educación integral do alumnado. 

4. A que se recoñezan as facultades precisas para manter un adecuado ambiente de 

convivencia durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e 

extraescolares. 

5. Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes. 

6. A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa. 

7.  A acceder á formación necesaria na atención á diversidades 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. 
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8. 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. 

9. No exercicio das funcións de corrección disciplinaria, os feitos constatados polo 

profesorado e que se formalicen por escrito en documento que conte cos requisitos 

establecidos regulamentariamente teñen presunción de veracidade, sen prexuízo das 

probas que na súa defensa poidan sinalar ou achegar o alumnado ou os seus 

representantes legais cando sexa menor de idade. 

10. O profesorado está facultado para requirir ao alumnado, dentro do recinto escolar e 

tamén durante a realización de actividades complementarias e extraescolares, a entrega 

de calquera obxecto, substancia ou produto que porte e que estea expresamente 

prohibido polas normas de este centro, resulte perigoso para a súa saúde ou integridade 

persoal ou a dos demais membros da comunidade educativa ou poida perturbar o 

normal desenvolvemento  das actividades docentes, complementarias ou 

extraescolares. 

O requerimento previsto neste punto obriga a alumna ou alumno requirido á inmediata 

entrega do obxecto, que será depositado polo profesorado na dirección do centro coas 

debidas garantías, quedando a disposición da nai ou pai ou da titora ou tutor, se a 

alumna ou alumno que o porta for menor de idade, ou da propia alumna ou alumno, se 

for maior de 18 anos, unha vez terminada a xornada escolar ou a actividade 

complementaria ou extraescolar, todo iso sen prexuízo das correccións disciplinarias 

que poidan corresponder. 

11. Liberdade de cátedra. 

12. Participar na xestión e control do Centro respectando as competencias e funcións 

dos diferentes órganos de goberno. 

13. Elixir ou ser elixidos libremente para os diferentes cargos de xestión do Centro ou 

para os órganos colexiados do mesmo. 

14. Respecto aos seus dereitos sindicais. 

15. Convocar aos pais/nais, Titores/as dos seus alumnos individual ou colectivamente, 

informando desta circunstancia á Dirección do Centro. 
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16. Contar cos medios materiais, instrumentais e de instalacións adecuadas para 

desenvolver o seu labor docente. 

17. Formular suxestións, queixas, peticións ou recursos ante os órganos de goberno. 

18. Ser informados das incidencias de interese que se produzan no Centro. 

19. A formación permanente constitúe un dereito e unha obriga do profesorado. 

Deberes do profesorado 

Art. 40 

Deberes do profesorado 

Os profesores/as teñen os deberes establecidos no  artigo 8.2 da Lei 4/2011, do 30 de 

xuño, ademais daqueles que deste Regulamento se deriven: 

1. Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a  identidade, 

integridade e dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa. 

2. Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado ambiente de 

convivencia durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e 

extraescolares, corrixindo, cando lle corresponda a competencia, as condutas contrarias 

á convivencia do alumnado ou, no caso contrario, poñéndoas en coñecemento dos 

membros do equipo directivo do centro. 

3. Colaborar activamente na prevención, detección  e erradicación das condutas 

contrarias a convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

4. Informar ás nais e pais ou ás titoras ou titores sobre o progreso da aprendizaxe e 

integración socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, cumprindo as 

obrigas de dispoñibilidade dentro do horario establecido no centro para a atención a 

aqueles que lle impoña a normativa aplicable. 

5. Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á Administración 

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

información e as circunstancias persoais e familiares do alumnado.  

6. Non realizar en público observacións de carácter persoal que afecten á intimidade 

dunha persoa. 
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7. Participar na organización do Centro a través dos órganos correspondentes. 

8. Asistir con puntualidade e permanecer no seu posto de traballo. 

9. Fixar os obxectivos e programar as actividades, así como fixar criterios de 

recuperación e avaliación dentro do respectivo Departamento Didáctico. Asemade, cada 

Departamento tomará as medidas necesarias para a coordinación entre os distintos 

Departamentos. 

10. Programar e organizar, en tempo e forma axeitados, o seu traballo escolar. 

11. Mostrar aos alumnos/as, e aos pais/nais que así o soliciten, as probas de avaliación 

realizadas, unha vez corrixidas e cualificadas. 

12. Recibir individualmente aos alumnos/as, pais/nais ou titores que o solicitasen, no 

horario contemplado a tal fin. 

13. Rexistrar as faltas de asistencia á clase dos alumnos/as, para que estean o antes 

posible a disposición do/a titor/a. 

14. Respectar e cumprir o Regulamento de Réxime Interno (RRI). 

15. Fomentar unha actitude crítica no alumnado e impartir unha ensinanza exenta de 

toda manipulación ideolóxica e propagandística  

 

Sección 7 

 

Pais, nais e ANPAS 

 

Dereitos dos pais e nais 

Art. 41 

Dereitos dos pais e nais 
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Os pais, nais e titores/as legais teñen os dereitos establecidos no  artigo 6.1  da Lei 

4/2011, do 30 de xuño, ademais daqueles que deste Regulamento se deriven: 

1. A ser respectados e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade educativa. 

2. A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración socio educativa dos 

seus fillos ou fillas ou pupilos e pupilas, para o que se lles facilitará o acceso ao 

profesorado e aos membros dos equipos directivos dos centros docentes. 

3. A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia nos centros 

docentes. 

4. A ser oídos, nos termos previstos por esta lei, nos procedementos disciplinarios para a 

imposición de medidas correctoras de conductas contrarias á convivencia dos seus fillos 

ou fillas ou pupilos ou pupilas. 

5. A participar no proceso educativo a través de consultas e outros procedementos 

disciplinarios para a imposición de medidas correctoras de condutas contrarias á 

convivencia do seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas. 

6. A participar no proceso educativo a través de consultas e outros procedementos de 

participación directa que estableza a Administración educativa.  

7. Ser informados por escrito do horario e da hora en que serán recibidos e atendidos 

polo/a Profesor/a Titor/a do seu fillo/a así como polo profesorado das distintas 

materias. 

8. Ser convocados a unha reunión ao comezo de cada curso escolar. 

9. Ser informados, cando o soliciten, do Proxecto Educativo do Centro. 

10. Utilizar as instalacións do Centro, con comunicación previa á Dirección, para as 

xuntanzas das súas asociacións legalmente constituídas. 

11. Formular suxestións, peticións e queixas. 

 

Deberes dos pais e nais 

Art. 42 
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Deberes dos pais e nais 

Os pais, nais e titores/as legais teñen os dereitos establecidos no  artigo 6.2  da Lei 

4/2011, do 30 de xuño, ademais daqueles que deste Regulamento se deriven: 

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

profesorado e cos centros docentes. 

2. Coñecer as normas establecidas polos centros docentes, respectalas e facelas 

respectar, así como respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou 

orientacións educativas do profesorado no exercicio das súas competencias. 

3. Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade educativa. 

4. Colaborar cos centros docentes na prevención e corrección das condutas contrarias ás 

normas de convivencia dos seus fillos ou fillas ou  pupilos ou pupilas. 

6. Procurar a asistencia e puntualidade dos seus fillos/as á clase. 

7. Comunicar no prazo establecido  o motivo das faltas de asistencia. 

8. No caso de alumnado de ESO, informar ao Centro da ausencia dos seus fillos/as, no 

día en que estas se produzan. 

9. Informarse periodicamente do comportamento e rendemento académico dos seus 

fillos/as. 

10. Darse por informados/as das comunicacións oficiais que sobre o seu fillo/a lles 

remita o Centro. 

 

Sección 8 

 

Disciplina e convivencia 

 



IES Macías o Namorado 

_______________________________________________________________________________________ 

 

69 

Normas xerais de disciplina e convivencia do Centro 

Art. 43 Prohibición de fumar 

Ningunha persoa, sexa ou non membro da Comunidade Educativa, poderá fumar dentro 

do recinto escolar. 

Art. 44 Trebellos electrónicos e cartas (aprobado en claustro 29 de xuño de 2018) 

1. Prohíbese a todos os membros da comunidade escolar a tenencia de  videoxogos, 

reprodutores de música ou aparellos semellantes nas aulas e na Biblioteca, e fóra delas 

cando interrompan o desenvolvemento da actividade docente. 

2. Queda prohibida a tenencia de teléfonos móbiles no recinto escolar para o alumnado 

de ESO e FPB. 

3. Prohíbense os xogos de cartas, agás nos casos en que tal actividade, contemplada na 

programación didáctica dos Departamentos, sexa empregada con fins claramente 

educativos. 

Art. 45 Uso dos corredores 

O alumnado de ESO utilizará os corredores do Centro unicamente para desprazarse ata 

as taquillas e/ou as aulas, nos horarios establecidos. Non deberá permanecer neles nos 

intercambios de clase ou durante os recreos. O alumnado de bacharelato e ciclos 

poderá permanecer nos corredores sempre e cando cumpra as normas específicas 

ditadas pola Xefatura en cada momento. 

Art. 46 Puntualidade na entrada ás aulas 

1. En aplicación dos art. 35a), b), d) do R.D. 732/95 no comezo, continuación da xornada 

lectiva e inmediatamente despois do recreo, no momento do toque do primeiro timbre 

de inicio de cada período lectivo, o profesorado acudirá puntualmente á súa aula a 

efectos de que o alumnado poida atoparse na aula respectiva para iniciar as actividades 

académicas correspondentes a ese período cando soe o segundo timbre. 

2. Para o alumnado de bacharelato e ciclos, tres faltas de puntualidade serán 

consideradas como unha falta de asistencia ordinaria. 

Art. 47 Saídas das aulas 
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1. Cando por razóns xustificadas o alumnado deba ausentarse momentaneamente da 

aula, deberá contar coa autorización do/a profesor/ora. 

2. Cando un/unha profesor/a requira a presenza dun/dunha alumno/a para axudar a 

preparar unha actividade non regradas (festivais, conmemoracións, preparacións de 

material...) deberá establecer  contacto co profesorado concernido con anterioridade. 

Art. 48 Responsabilidade por danos 

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

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

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

bens doutros membros da comunidade educativa, ou a facerse cargo do custo 

económico da súa reparación. Así mesmo, está obrigado a restituir o subtraído ou, se 

non for posible, a indemnizar o seu valor. As nais e pais ou as titoras ou titores serán 

responsables civís nos termos previstos pola lexislación vixente. 

2. Cando se incorra en condutas tipificadas como agresión física ou moral, deberase 

reparar o dano moral causado mediante a presentación de escusas o recoñecemento da 

responsabilidade dos actos, ben en público ou en privado, segundo corresponda pola 

natureza dos feitos e de acordo co que, de ser o caso, determine a resolución que 

impoña a corrección da conduta. 

3. O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecido neste artigo é 

compatible coas correccións disciplinarias que, de ser o caso, correspondan 

Art. 49 Abandono da aula en ausencia do profesorado 

O alumnado deberá agardar na entrada da aula ao Profesorado de Garda en ausencia do 

membro do profesorado que debería darlle clase.  

Art. 50 Comportamento no centro 

O alumnado deberá manter, tanto dentro das aulas como fóra delas, un ton de voz 

baixo para non molestar ás demais persoas que se atopen no Centro, estean estas en 

calquera dependencia do mesmo. 

Art. 51  Coidado do centro 

1. Os membros da Comunidade Escolar deberán coidar que o recinto do Centro e as súas 

dependencias estean limpos e evitarán toda acción que poida ser contraria á hixiene e á 
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estética. Do mesmo xeito, procurarase que o mobiliario, equipos audiovisuais e 

informáticos e instrumental empregado quede ordenado ao remate de cada xornada, 

seguindo as instrucións que a tal fin dea o Equipo Directivo ou o profesorado 

correspondente. 

2. Os membros da Comunidade Escolar deberán contribuír ao aforro no Centro e 

manterán posturas ecolóxicas no uso de recursos e materiais. 

Art. 52 Presenza de persoas alleas ao centro 

Non se permitirá a presenza de persoas alleas ao Centro no recinto ou nas dependencias 

do mesmo, agás cando acudan a el para realizaren trámites administrativos, estean 

citadas cun membro do profesorado ou teñan a autorización da Dirección. 

Art. 53 Exames 

Os alumnos e alumnas non poderán abandonar a aula durante a realización dunha 

proba de avaliación, aínda que rematen esta antes da finalización da hora lectiva. 

Art. 54 Falsificación de documentos 

Os Boletíns de Avaliación, partes de xustificación, axendas escolares e demais 

correspondencia do Centro teñen a consideración expresa de documentos con valor 

académico. 

 

Relacións interpersoais 

Art. 55 Xeneralidades 

O respecto de cada un dos membros da Comunidade Escolar a todos os demais será 

esixible en todo momento e a falta del será sancionable de acordo coa gravidade do 

feito e as circunstancias nas que se produza. 

Art. 56 Uso do diálogo 

Darase prioridade ao diálogo para a resolución dos conflitos que se poidan presentar 

entre os membros da Comunidade Escolar. 

Art. 57 Resolución de conflitos entre o alumnado 
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Cando exista un problema de convivencia entre dous ou máis membros do alumnado, 

estes deben comunicalo directamente ao servizo de mediación ou ben aos 

Profesores/as Titores/as respectivos para que colaboren na resolución do problema e, 

de consideralo oportuno, poñéndoo en coñecemento do servizo de mediación.  

Art. 58 Resolución de conflitos entre o alumnado 

De persistir un problema de convivencia entre dous ou máis alumnos/as , oído o/a 

titor/a, a xefatura de estudos, asesorada polo equipo de orientación e o servizo de 

mediación, poderá decidir o cambio de grupo do alumno/a que estime necesario. 

 

Condutas contrarias ás normas de convivencia 

 

Art. 59  

Tipificación das condutas contrarias ás normas de convivencia e a súa prescrición 

Consideraranse condutas contrarias ás normas de convivencia no Centro as sinaladas no 

artigo 14 e 16 e 17 da Lei 4/2011, do 30 de xuño (DOG 15/7) e as establecidas no 

presente Regulamento: 

a) Tirar xices, borradores, papeis, refugallo, latas …no chan. 

b) Ensuciar o chan, paredes, teitos, mesas ou cadeiras. 

c) Deteriorar levemente materiais e instrumentos didácticos, informáticos ou 

deportivos, así como o equipamento do Centro – extintores, ascensor, aseos…- 

d) Comer nas aulas ou na Biblioteca, incluídos produtos como as lambetadas, os 

caramelos, os chupa-chups, chicles, etc. 

e) Proferir berros, ruídos molestos ou causar alboroto. 

f) Obstaculizar os accesos ao edificio, aulas, aseos, etc. 

g) Non respectar os prazos de devolución de libros na Biblioteca. 

h) Xogar ás cartas nas aulas e na Biblioteca. 
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i) Realizar actos violentos ou agresivos que perxudiquen a convivencia. 

j) Utilizar unha linguaxe ou xestos groseiros. 

k) Adoptar posturas irrespectuosas. 

l) Utilizar teléfonos celulares, reprodutores de música, videoxogos e outros aparellos 

semellantes durante os períodos lectivos. 

m) Actos que interfiran e/o desvirtúen a comunicación entre o Centro e os pais/nais do 

alumno/a. 

n) Facer un uso inaxeitado do material audiovisual e informático. 

ñ) A sistemática actitude pasiva do alumnado en relación á súa participación nas 

actividades orientadas ao desenvolvemento do currículo,así como ás orientacións do 

profesorado respecto da súa aprendizaxe. 

o) Dicir palabras malsoantes. 

p) Falar desde a ventá ao exterior. 

q) Correr pola sala de aulas, polos corredores e polas escaleiras. 

r) Acudir ao Centro con vestimenta non apropiada. 

s) Insultar a un/unha compañeiro/a 

Réxime disciplinario 

Art. 60 Procedemento de corrección de condutas contrarias 

ás normas de convivencia e prescrición das medidas correctoras 

Terase en conta os artigos 19, 20 e 24 da Lei 4/2011, do 30 de xuño (DOG 15/7) e as 

establecidas no presente Regulamento. 

Con respecto ás correccións de condutas contrarias ás normas de convivencia, o órgano 

competente para acordalas e os requirimentos para facelas efectivas, quedan 

estipulados do seguinte xeito: 
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CORRECCIÓN ÓRGANO COMPETENTE PARA 

DECIDIR A CORRECCIÓN 

CONDICIÓNS  OU 

REQUIRIMENTOS 

a) Amoestación privada ou por 

escrito (parte de apercebemento). 

Os profesores/as do Centro. 

O Titor/a do alumno/a. 

Oído o alumno/a. 

Dar conta ao Titor/a e ao Xefe/a 

de Estudos. 

b) Realización de traballos específicos 

fóra da aula (con parte de expulsión) 
O/A profesor/a Oído o/a alumno/a 

Dar conta por escrito ao profesorado de 

garda. 

c) Realización de tarefas para reparar o 

dano causado nas instalacións ou nos 

materiais do Centro, ou nas pertenzas de 

outros membros da comunidade escolar. 

O/A titor/a 

O/A xefe/a de estudos 

O/A Director/a 

Oído o alumno/a 

Oído o membro da comunidade escolar 

implicado e o titor/a do/a alumno/a 

d) Suspensión do dereito a participar en 

actividades extraescolares ou 

complementarias do Centro. 

O/A xefe de estudos 

O/A Director/a 

Oído o/a alumno/a 

Oído o/a profesor/a e o titor/a do/a 

alumno/a 

e) Cambio definitivo de grupo do/a 

alumno/a 
O/A xefe/a de estudos 

O/A Director/a 

O  Consello Escolar 

Oído o/a alumno/a, os pais/nais e o/a 

titor/a 

O Departamento de Orientación 

 

f) Suspensión do dereito de asistencia a 

determinadas clases por un prazo máximo 

de 3 sesións (deberanlle ser propostas 

actividades ou traballos para realizar 

nesas sesións). 

O/A Director/a Oído o/a alumno/a  

Oído o/a titor/a 

Informados os pais/nais do/a alumno/a e 

ao equipo de convivencia 

 

g) Suspensión do dereito de asistencia ao 

Centro por un prazo máximo de 3 días  

lectivos (deberanlle ser propostas 

actividades ou traballos para realizar eses 

días). 

O/A Director/a Oído o/a alumno/a  

Oído o/a titor/a 

Comunicación escrita aos pais/nais do/a 

alumno/a 

Informado o equipo de convivencia 

 

 

Art. 61 Procedemento específico de sanción relativos aos partes de apercibimento. 

1. Cando se incorra en condutas contrarias ás normas de convivencia e disciplina, 

tipificas como falta leve, tanto nas clases como fóra delas, o alumnado será apercibido 

por escrito polo/a profesor/a correspondente. 

2. A comunicación do apercibimento será por triplicado: unha copia para o/a titor/a, 

outra para a Xefatura de Estudos e outra para os pais/nais, co fin de que teñan 

constancia do ocorrido. 
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3. Os pais/nais deberán remitir ao/á titor/a o impreso asinado dentro do prazo de dous 

días hábiles a partir da data de comunicación. 

Art. 62 Expulsións de aula 

1. O profesor ou profesora, no momento da expulsión, deberá cumprimentar un parte 

de expulsión de aula no que especificará o motivo ou motivos polo que expulsou ao 

alumno/a, asignándolle algunha tarefa ou traballo que poderá ser curricular ou ben 

estar relacionado coa conduta ou comportamento mostrado. O devandito parte 

facilitarase na Xefatura de Estudos.  

2. Cando un alumno sexa expulsado irá directamente a Dirección para que esta, que é 

quen ten a potestade de sancionar, tome as medidas oportunas.No momento en que se 

cree e deseñe o funcionamento dunha aula de convivencia, sería revisado este punto. 

3. As expulsións de aula serán comunicadas aos pais ou titores legais do alumnado polo 

medio que considere oportuno o/a Profeso/ar Titor/a. De ser posible, esta 

comunicación realizarase mediante contacto telefónico durante a mesma xornada na 

que se produciu, de tal xeito que a familia teña coñecemento do feito antes de que o 

alumno/a regrese á súa casa. 

Art. 63 Procedemento específico de sanción das expulsións de aula.  

O procedemento específico para a sanción das incidencias de aula, recollidas nos art. 57 

e 58 do presente RRI, será o seguinte: 

1. Cando un alumno/a acumule dous (2) partes de apercibimento na mesma materia, 

poderá ser expulsado da aula de continuar coa súa conduta improcedente. 

2. Cando un alumno/a acumule un total de dúas (2) expulsións de aula seralle de 

aplicación os apartados f) ou g) do art. 56 deste NOFC. 

3. As expulsións de aula terán, aos efectos da aplicación do presente RRI, unha vixencia 

dun trimestre. 

4. De forma excepcional o profesorado, ante unha falta grave ou moi grave cometida 

por un alumno/a, poderá acompañalo, durante o tempo mínimo indispensable, á 

Dirección ou Xefatura de Estudos para que se adopten as medidas oportunas. 
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5. A reiteración das expulsións de aula, unha vez feita efectiva a corrección g) recollida 

no art. 56, poderá provocar a apertura dun expediente sancionador, tal e como 

establece o art. 64 do presente NOFC. 

 

Condutas gravemente prexudiciais para a 

convivencia no Centro 

Art. 64 Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no Centro. 

Tipificación , correccións e prescrición. 

As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia están tipificadas no artigo 15  

da Lei 4/2011, do 30 de xuño (DOG 15/7) e ademais: 

-Saír do instituto en horario lectivo 

-Mentir e desobedecer ao profesorado. 

As medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia están 

tipificadas no artigo 21  da Lei 4/2011, do 30 de xuño (DOG 15/7). 

A prescrición das condutas contrarias á convivencia e a prescrición das medidas 

correctoras están reguladas respectivamente nos artigos 17 e 24  da Lei 4/2011, do 30 

de xuño (DOG 15/7)  

Os /As alumnos/as que individual ou colectivamente causen danos de forma 

intencionada, ou por neglixencia, nas instalacións do Centro ou ao seu material, así 

como aos bens e pertenzas de calquera membro da Comunidade Educativa, quedarán 

obrigados a reparar o dano causado ou facerse cargo do custo económico da súa 

reparación e con independencia da sanción individual ou colectiva que lle corresponda. 

 

Art. 65 Aspectos que se deberán ter en conta nos procedementos de corrección 

1. As correccións que se apliquen polo incumprimento das normas de convivencia  
terán un carácter educativo e recuperador, garantirán o respecto dos dereitos do 
resto do alumnado e procurarán a mellora da convivencia no centro docente. 

2. En todo caso, na corrección das condutas contrarias á convivencia aplicaranse os 
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seguintes principios: 
a) Ningún alumno ou alumna poderá ser privado do exercicio do seu dereito á 

educación, nin, no caso da educación obrigatoria, do seu dereito á escolaridade. 
Para estes efectos, non se entenderá como privación do dereito á educación a 
imposición das correccións previstas nesta sección que supoñen a suspensión da 
asistencia ás clases ou o cambio de centro. 

b) Non se poderán impoñer correccións contrarias á integridades  
física e á dignidade persoal do alumnado 

c) A imposición das correccións previstas nesta sección respectará a 
proporcionalidade coa conduta do alumnado e deberá contribuír a mellora do 
seu proceso educativo. 

d) Terase en conta a idade do alumnado e as demais circunstancias persoais, 
familiares e sociais. Para estes efectos, poderase solicitar os informes que se 
consideren necesarios sobre as mencionadas circunstancias e recomendar, de 
ser o caso, ás nais e pais ou ás titoras ou titores ou ás autoridades públicas 
competentes a adopción das medidas necesarias. 

 

Art. 66 Circunstancias atenuantes e agravantes que se deberán teren conta nos 

procedementos de corrección 

Para a graduación das medidas correctoras previstas nesta sección tomaranse en 

consideración especialmente os seguintes criterios: 

 
a) O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, se é o 

caso, o cumprimento igualmente espontáneo da obriga de reparar os 
danos producidos nos termos previstos polo artigo 44 deste regulamento. 

b) A existencia de intencionalidade ou reiteración das condutas 
c) A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou 

tecnolóxicos, da conduta, das súas imaxes ou da ofensa. 
d) A natureza dos prexuízos causados. 

 
e) O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, se  trata dun 

alumno ou alumna, por razón da súa idade, de recente incorporación ao 
centro ou calquera outra circunstancia. 

 

Art. 67 Tipos de actos que poderán corrixirse 

Poderán corrixirse os actos contrarios ás normas de convivencia realizados polos 

alumnos/as: 
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No recinto escolar. 

Durante a realización de actividades complementarias e extraescolares. 

Fóra do recinto escolar, que estean motivadas ou directamente relacionadas coa vida 

escolar e afecten aos compañeiros/as ou a outros membros da Comunidade Escolar. 

Art. 68 Procedemento para a imposición das medidas correctoras 

Seguirase o procedemento estipulado nos artigos 25, 26 e 27 da Lei 4/2011, do 30 de 

xuño de convivencia e participación da comunidade educativa (DOG 15 de xullo) 

 

 

Sección 9 

 

Actividades complementarias e extraescolares 

 

Asistencia ás actividades 

Art. 69 Participación nas actividades 

1. A asistencia ás actividades complementarias (entendendo por tales aquelas 

actividades didácticas que se realizan co alumnado en horario lectivo e que, formando 

parte da programación, teñen carácter diferenciado polo momento, espazo ou recursos 

que utilizan) é obrigatoria para o profesorado, sempre que se celebren dentro do 

horario lectivo do alumnado ao cal lle correspondería impartir aulas, e voluntaria para o 

alumnado cando estas se desenvolvan, na súa totalidade ou en parte, fóra do seu 

horario lectivo. Calquera actividade que se desenvolva fóra do recinto escolar deberá 

contar con autorización expresa dos pais/nais/titores/as do alumnado. 

2. Durante os quince días previos ás avaliacións non se poderán celebrar actividades. 
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3. As actividades complementarias e extraescolares en 2º de bacharelato 

desenvolveranse, preferentemente, durante os dous primeiros trimestres do curso. 

4. Para 1º de bacharelato e 4º de ESO as actividades realizaranse antes do día das letras 

galegas. 

5. En circunstancias excepcionais estudadas e autorizadas polo Consello Escolar 

poderanse superar os prazos contemplados nos puntos 2, 3 e 4 deste artigo. 

6. Como norma xeral, os alumnos/as que non participen nas actividades 

complementarias e extraescolares, terán que asistir á clase. O Equipo Directivo analizará 

e determinará en qué casos  as clases non se van poder desenvolver en condicións de 

normalidade e, consecuentemente, poderá proceder a suspendelas. 

7. O profesorado deberá acompañar ao alumnado co que tivese clase cando as 

actividades programadas sexan para grupos enteiros e teñan lugar dentro do Centro. O 

profesorado que programe unha actividade fóra do Centro, deberá contar coa 

participación voluntaria do profesorado que o acompañará, o que terá pactado de 

antemán. 

8. Os alumnos e alumnas que participen en viaxes culturais deberán repectar as normas 
propostas polo profesorado organizador. Para evitar que a retirada dalgún alumno ou 
alumna supoña un prexuízo para o resto do grupo ou para o centro, establécense as 
seguintes condicións: a) Cumprir rigorosamente os prazos de pago; b) Comunicar de 
inmediato ao profesorado responsable calquera baixa e os seus motivos; c) Se algún 
participante decide retirarse antes da realización da viaxe sen argumentar causas de 
forza maior, deberá cubrir os custos económicos necesarios para que o resto do grupo 
non padeza un incremento do prezo da viaxe; d) O alumnado que incumpra estas 
normas poderá verse privado da asistencia a outras viaxes durante ese curso escolar. 

 

Art. 70 Normas de comportamento nas actividades 

Calquera que sexa o tipo de actividade complementaria, e independentemente do lugar 

no que se celebre, son de plena aplicación as normas que rexen no Centro e que se 

recollen neste NOFC. 

Programación das actividades complementarias 

eextraescolares 
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Art. 71 Normas de realización das actividades 

1. A ratio para a realización das actividades complementarias e extraescolares será de 1 

profesor/a por cada 20 alumnos/as, habendo sempre un mínimo de 2 profesores/as.  

2. O profesorado que organice actividades de carácter específico, que poidan supoñer 

algún risco especial, deberán cumprir as indicacións propostas polo Consello Escolar. 

Art. 72 Aprobación das actividades 

As actividades de carácter anual e aquelas que se desenvolvan cunha periodicidade 

prefixada deberán contar coa aprobación do Consello Escolar ao principio do curso. 

Art. 73 Publicidade das actividades 

A relación das actividades citadas no art. anterior figurará na Programación Xeral Anual 

e do seu calendario darase publicidade tan axiña como o permitan os preparativos 

necesarios para levalas a cabo. 

Art. 74 Prioridade das actividades 

As actividades complementarias mencionadas terán prioridade a respecto de calquera 

actividade lectiva. 

Art. 75 Autorización de actividades non programadas 

Cando algún membro do profesorado ou outros membros da Comunidade Escolar 

desexen desenvolver actividades complementarias non programadas, non fixadas na 

Programación Xeral Anual, deberán solicitalo á Dirección con antelación suficiente. 

Facilitarase a información necesaria para que a Dirección poida resolver segundo 

proceda. 

 

 

 

Sección 10 
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Dependencias e material: uso e conservación 

 

 

Aulas 

Art. 76 Aulas 

Os membros da Comunidade Escolar terán dereito a usar as dependencias do Centro 

cando isto non entorpeza outras actividades que se desenvolvan nel. A autorización será 

competencia da Dirección. 

Art. 77 Aulas 

A asignación e utilización de aulas farase seguindo as seguintes normas: 

1. Cada materia disporá da súa aula(s) para o desenvolvemento normal das súas 

actividades lectivas. 

2. A Dirección indicará en que espazos deben impartirse determinadas materias que 

requiren do uso de medios específicos ou que coinciden na súa hora con outras 

optativas. 

3. As aulas dotadas de medios audiovisuais e informáticos (aulas 21 e 22) poderán ser 

utilizadas polo profesorado nas horas nas que estas non teñan unha ocupación fixa, 

previa solicitude á Xefatura de Estudos. 

4. Para usar o resto das aulas en horas nas que non estean ocupadas deberase contar co 

permiso do Xefe ou Xefa do Departamento que imparta as súas clases nelas ou ben da 

Dirección do centro.  

5. O alumnado non poderá acceder sen a compaña dun profesor a ningunha aula do 

Centro. 

 

Biblioteca 
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Art. 78 Biblioteca 

A biblioteca é un espazo dedicado á lectura, ao traballo e a procura de información. Para 

acadar estes obxectivos é preciso que todos os usuarios teñan en conta as seguintes 

normas. 

Art. 79 Normas xerais 

1. Antes de entrar na biblioteca o alumnado terá que comprobar se hai un profesor ou 

profesora dentro. De non ser así terá que agardar á súa chegada ou avisar á Dirección 

para que solvente este problema. 

Cando o profesorado remate a súa estancia na biblioteca, deberá mandar saír ó 

alumnado que estea dentro e pechar a porta até que chegue o novo/a encargado/a. 

2. Manterase a orde e o silencio para facilitar un mellor ambiente de traballo e 

concentración dos usuarios/as. De non cumprir esta norma o/a alumno/a poderá ser 

expulsado da biblioteca cun apercibimento. 

3. A biblioteca é un espazo destinado á lectura e traballo, así que manter o silencio será 

prioritario. 

Art. 80 Gardas e clases na Biblioteca 

1. Cando a garda sexa preciso realizala na biblioteca, o profesorado de Garda 

responsabilizarase de todo o que poida acontecer no cumprimento da súa función, 

mesmo do uso dos computadores. 

2. Nas horas que a biblioteca estea ocupada por estar traballando o equipo, non se 

poderá utilizar para facer a garda ou para impartir clases. 

3. Para saber as horas en que a biblioteca estará ocupada pode consultarse o 

correspondente horario na porta de entrada. 

Art. 81 Uso de computadores da Biblioteca durante o recreo 

1. Para usar os computadores é obrigatorio cubrir un impreso de reserva. 

2. Cada posto será utilizado por unha soa persoa. 

3. O seu uso deberá ser informativo ou didáctico. 
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4. Terá preferencia de uso o alumnado que estea a realizar un traballo. 

Art. 82 Empréstitos 

1. O empréstito de libros realizase sempre no segundo recreo. Será precisa a 

presentación do carné da biblioteca ou DNI. 

2. Os DVD emprestaranse só os venres, no segundo recreo; e recolleranse os luns da 

vindeira semana. 

Art. 83 Prensa 

1.A prensa diaria está na biblioteca a disposición do lector ou lectora. Deberá ser 

depositado no seu lugar de orixe ao remate da lectura. 

2.Os xornais deben ser tratados con coidado e nunca recortados. 

 

Recursos materiais 

Art. 84 Recursos materiais 

Todos os instrumentos ou materiais existentes no Centro que fosen mercados con 

fondos públicos, así como aqueles que lles fosen dados ao profesorado, ao alumnado ou 

aos pais, en tanto que membros da Comunidade Escolar, son propiedade do Centro. 

Deberán ser mantidos cos seus orzamentos e poderán ser usados por calquera dos 

demais membros da Comunidade que os precise para o desenvolvemento do seu labor 

educativo dentro do instituto, sen prexuízo do que se dispón nos art. seguintes.  

Os libros de texto gratuítos entregados ao alumnado ao comezo de curso considéranse 

material do centro, polo que en caso de deterioro ou perda deberá ser reposto. 

Aplicarase o que este regulamento recolle para as correccións por maltrato de material. 

Art. 85 Recursos materiais 

Os materiais serán usados tendo en conta as seguintes directrices: 

1. Terán prioridade absoluta para o uso de determinados recursos materiais aqueles 

Departamentos que os mercasen cos fondos que o Centro lles tivese asignado para o 
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desenvolvemento do seu labor ou que os recibisen como doazón de entidades ás que 

llelos solicitaron. 

2. Terán dereito preferente de uso sobre determinados recursos materiais aqueles 

Departamentos que tivesen solicitado a súa adquisición por parte do Centro por 

consideralos necesarios para o desenvolvemento das actividades docentes nas materias 

que lles corresponde impartir. 

3. Nos casos anteriores, o uso dos materiais por parte doutros profesores/as require a 

autorización dos Xefes/as de Departamento que os tivesen asignados. Se tal 

autorización fose denegada, deberanse facer constar por escrito as causas que motivan 

a negativa. A Dirección resolverá a procedencia de tal resposta. 

Art. 86 Recursos materiais 

Os Departamentos poderán mercar material didáctico en función das súas necesidades 

e das partidas do orzamento. 

Art. 87 Recursos materiais 

Para a custodia de materiais teranse en conta as seguintes directrices: 

1. Os materiais asignados a determinados Departamentos ou colectivos quedarán baixo 

a súa custodia e será da súa responsabilidade informar do seu deterioro. 

2. Os libros adquiridos a petición dos Departamentos poderanse custodiar nos locais 

destes cando se trate de material de consulta para o profesorado. En todo caso, 

deberán estar fichados na Biblioteca, con mención expresa da súa localización. 

3. Os materiais que sexan propiedade do Centro non se poderán sacar deste sen o 

coñecemento e a autorización expresa da Dirección. 

Art. 88 Aulas de informática e material informático 

O alumnado non poderá acceder sen a compaña dun profesor ás aulas de informática. 

1. Nas horas de lecer ningún alumno/a poderá estar na aula sen a presencia dun 

profesor/a. 

2. Os ordenadores deben contar só con programas educativos seleccionados polos 

profesores. De ningunha maneira se poderán cargar no disco duro programas non 

educativos que prexudiquen o normal funcionamento do computador. 
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3. O acceso a internet e ás páxinas web deberá contar coa autorización expresa do 

profesorado. Tamén se debe contar co permiso do profesor para baixar calquera 

programa. 

4. Os ordenadores son propiedade do instituto, estando a disposición de todo o 

alumnado, polo que non se poden personalizar. Queda prohibido introducir 

salvapantallas e crear documentos ou arquivos persoais sen permiso expreso do 

profesorado. 

5. Queda absolutamente prohibido entrar en páxinas web con contidos violentos, 

racistas, sexistas ou discriminatorios. Tampouco se poden introducir mensaxes desas 

características no ordenador. 

6. Para utilizar a aula de informática, fóra do horario asignado ao profesorado, é 

preceptivo informar de tal circunstancia á Dirección do centro. 

7. O profesorado que use a aula de informática debe ter uns coñecementos mínimos 

que permitan un uso correcto dos ordenadores por parte do alumnado. 

8. Os cambios de configuración que se fagan por esixencias do programa educativo 

deberán ser restituídos antes de rematar a clase, para non entorpecer o traballo dos 

grupos seguintes. 

9. O profesorado, coñecedor do lugar ocupado por cada alumno/a, revisará o estado en 

que quedan os ordenadores ao rematar a clase. 

10. Antes de rematar a clase apagaranse os ordenadores, recolleranse as cadeiras e a 

clase quedará en orde para ser usada polo seguinte grupo. 

11. O incumprimento de calquera destas normas por parte do alumnado, ademais de ter 

o seu reflexo nas cualificacións, será considerado unha falta de orde, contraria ás 

normas de convivencia establecidas no NOFC, e será sancionado como tal. 

 

Programa de libros de texto gratuítos 

Art. 89 

Libros de texto gratuítos 
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En tanto se manteña este programa o centro queda como propietario dos libros 

adquiridos e encargarase de realizar o préstamo ao alumnado beneficiario. Os 

alumnos/as quedan obrigados a conservar en perfecto estado os libros de texto 

entregados e a devolvelos nas datas que se determinen ao término de cada curso 

escolar. 

Art. 90 

Libros de texto gratuitos 

Se un alumno estraga os libros, os extravía ou non os entrega ao final do curso, o centro 

requirirá aos pais para que repoñan os libros ou procedan ao pagamento do seu 

importe. Se non o fixeran, o alumno quedará excluído do programa para os sucesivos 

cursos escolares. 

 

Uso do ascensor 

Art. 91 

Normas de funcionamento 

1. O ascensor só se poderá utilizar nos seguintes casos: minusvalía física ou lesión 

temporal que dificulte a mobilidade de algún membro da comunidade educativa, 

transporte de material educativo e/ou mobiliario, transporte de material de limpeza, 

etc. 

2. O persoal de limpeza fará uso do ascensor cando o precise. 

 

Cafetería 

Art. 92 

Normas de funcionamento 

A cafetería é un servizo do Centro. Rexerase polas seguintes normas: 
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1. O horario será o que figura no prego de condicións que aproba periodicamente o 

Consello Escolar. Deberá estar exposto ao público nun lugar visible. 

2. Na cafetería poderán desenvolverse as actividades propias do servizo. En todo caso 

quedan excluídas os xogos de cartas, permitíndose os xogos de damas, xadrez e 

similares. 

3. A cafetería poderá colaborar na exposición de traballos realizados polo alumnado. 

4. Deberá respectar os horarios das actividades lectivas non vendendo produtos despois 

de soar o primeiro timbre de finalización de cada recreo, nin entre clase e clase. 

5. O/a responsable da cafetería recomendará o consumo de produtos saudables, 

restrinxindo, na medida do posible, os produtos manufacturados e as lambetadas. Así 

mesmo garantirá que tamén no segundo recreo os produtos naturais (bocadillos, 

froita…) estean a disposición da comunidade educativa (xa que, de non ser así, o 

alumnado non terá máis remedio que decantarse polas lambetadas e polos produtos 

envasados). 

6. Na cafetería deberá estar exposta unha lista de prezos. 

 

Sección 11 

 

Persoal non docente 

 

Art. 93 

Traballo do persoal non docente 

Dentro do respecto aos dereitos e ás obrigas marcadas pola lei, o Persoal Non Docente 

desenvolverá con dilixencia o traballo que lle solicite o profesorado para cumprir co seu 

labor docente e realizará as tarefas que lle encomende o Equipo Directivo para o 

axeitado funcionamento do Centro. 
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Art. 94 

Prioridade de ordes 

No caso de discrepancia entre as ordes recibidas de distintos membros do profesorado, 

estarase ao que dispoña a Secretaría ou outro compoñente do Equipo Directivo do 

Centro. 

Art. 95 

Participación na asignación de tarefas 

Os membros do Persoal Non Docente teñen dereito a que sexan escoitadas as súas 

suxestións sobre a distribución das tarefas que lles corresponde desenvolver como 

colectivo. 

 

Art. 96 

Reclamacións 

Se algún membro do Persoal Non Docente está en desacordo coas ordes recibidas 

poderá reclamar por escrito, sucesivamente, ante a Secretaría, a Dirección e o Consello 

Escolar do Centro. 

 

 

Sección 12 

 

Actuación en situacións de continxencia 

 

Art. 97 

Actuación en situacións de continxencia 
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No caso de producirse algunha situación de continxencia que obrigue a desaloxar o 

edificio do Centro, seguirase o indicado no plano de evacuación. 

 

 

Sección 13 

 

Revisión das normas  

 

Art. 98 Revisión das NOFC 

A revisión das NOF deberá ser planeada no comezo de calquera curso escolar, formando 

parte, o proxecto de revisión, da Programación Xeral Anual do Centro. Calquera dos 

órganos enumerados no art. 95 destas NOF poderán propoñer diante da Dirección do 

Centro a revisión das NOF, correspondéndolle á Dirección promover a redacción das 

modificacións do mesmo. 

Art. 99 

Participación na revisión das NOFC 

Na revisión das NOC deberán participar todos e cada un dos sectores da Comunidade 

Educativa. Correspóndelle á Dirección do Centro promover a redacción dun borrador 

que poderá ser debatido polos seguintes organismos: 

a) Claustro de Profesorado. 

b) Xunta de Delegados/as. 

c) Xunta do Persoal Non Docente. 

d) Asociacións de Pais e Nais do Alumnado. 

 

Art. 100 
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Aprobación das NOFC 

O Consello Escolar do Centro estudiará as contribucións de todos os sectores da 

Comunidade Educativa e aprobará a redacción definitiva do NOFC 

 

 

Anexo 

 

Plano de evacuación 
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ANEXO II 

PLAN DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

A diversidade é unha realidade no IES Macías o Namorado, realidade derivada da 
singularidade biolóxica, psicolóxica, social e cultural do alumnado, da singularidade de 
cada familia, profesorado, das particularidades deste centro e de esta comunidade 
educativa no seu conxunto. 
 

Concibimos a atención educativa á diversidade como un conxunto de medidas e accións 
deseñadas coa finalidade de adecuar a resposta educativa ás diferentes características, 
potencialidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses, situacións 
sociais e culturais de todo o alumnado. Estas medidas e accións implican a toda a 
comunidade educativa e concretaranse en propostas curriculares e organizativas que 
contemplen a pluralidade de todos e cada un dos nosos alumnos e alumnas. 

 

A totalidade do alumnado do noso IES  debe acadar o máximo desenvolvemento persoal 
e social posible, para o cal se lle facilitará unha educación adaptada ás súas 
singularidades que lles garantizará unha igualdade efectiva de oportunidades 
ofrecéndolle  todos os recursos necesarios. 

 

A atención do alumnado que presenta necesidades educativas especiais, dificultades 
específicas de aprendizaxe, altas capacidades intelectuais, incorporación tardía ao 
sistema educativo ou cunhas condicións persoais ou de historia escolar moi 
desfavorable, considerado con necesidade específica de apoio educativo na Lei orgánica 
2/2006, de educación, deberá axustarse, entre outros, aos principios de normalización 
de servizos, de flexibilidade na resposta educativa, de prevención e de atención 
personalizada. 

 

Ningunha circunstancia persoal ou social pode ser motivo de discriminación á hora de 
organizar a atención do alumnado, polo que o IES Macías o Namorado ofrecerá unha 
resposta que compense as diferenzas individuais do noso alumnado, no marco dos 
principios de normalización e inclusión e dende a consideración da diversidade como un 
elemento enriquecedor para o conxunto do noso centro. 
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Obxectivos Xerais 

 Optimizar o proceso de ensinanza-aprendizaxe. 
 

 Contribuir á personalización da educación favorecendo o 
desenvolvemento de todos os aspectos da persoa concreta e 
individualizada. 

 

Obxectivos Específicos 

 Evitar  fenómenos indesexables como o abandono escolar, fracaso e 
inadaptación escolar. 

 
 Dinamizar o centro para para favorecer a integración do alumnado con 

necesidade específica de apoio educativo tanto permanente como 
transitoria. 

 
 Prevención da aparición de necesidades especificas de apoio educativo  

coa aplicación de plantexamentos pedagóxicos axeitados. 
 

 Axustar a resposta educativa ás necesidades particulares do alumnado. 
 

 Implicar ás familias na educación dos seus fillos/as. 
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ANEXO III 

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 

O desenvolvemento da acción titorial deberá abordar os seguintes aspectos: 

Coñecemento e seguimento persoal do alumnado ( aptitudes e capacidades, 

intereses e motivacións, grao de responsabilidade ). No caso de alumnado 

con historia de fracaso escolar,  problemas de inserción ou de conduta, 

levaranse a cabo accións que lle fagan recuperar a confianza nas súas 

capacidades e nos demáis.  

Relacións co grupo-clase. Deberán poñerse en marcha estratexias para lograr 

un clima de aula axeitado. 

Relación coas familias. Intentarase coñecer as expectativas das familias 

respecto aos seus fillos/as, como conciben a educación e o centro. 

Relacións co equipo docente. Deberán incidir na coordinación das respostas 

educativas que o equipo docente aporte dende as diferentes programacións. 

 

1- OBXECTIVOS 
 

1.1- OBXECTIVOS XERAIS 
 

- Impulsar o desenvolvemento psicosocial do alumnado, aprendizaxe emocional. 

- Optimizar os procesos de ensinanza-aprendizaxe. 

- Coordinar a acción educativa do equipo docente. 

- Orientar a pais e nais no seu labor educativo. 

- Facilitar ao alumnado e familias a toma de decisións sobre  diversas opcións 

académicas e vocacionais. 
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1.2- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

Os obxectivos xerais concretaranse en función das seguintes variables: etapa educativa, 

características do centro, necesidades educativas e experiencia titorial. 

Proponse un  PAT flexible que se modificará ao longo do curso en función das directrices 

marcadas pola CCP, das necesidades que perciban  titores e titoras nos seus titorandos, 

así como dos acordos que xurdan nas reunións de titoría, xefatura de estudos e 

orientación. 

1.2.1- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS NA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

- Facilitar a integración do alumnado na etapa e no grupo, dinámica de grupos e a 

igualdade real entre homes e mulleres. 

- Coñecer características persoais, familiares e socioambientais. 

- Desenvolver un nivel axeitado de autoconcepto e autoestima, aprendizaxe emocional.  

- Desenvolver a madurez vocacional, asesorando na toma de decisións tanto a nivel de 

optatividade como ao finalizar a ESO. 

- Entrear ao alumnado nas diferentes estratexias de búsqueda de emprego, técnicas e 

recursos básicos que podan facilitar o acceso ao mundo laboral. 

- Detectar dificultades en aprendizaxes instrumentais. 

- Potenciar que o alumnado participe activa e responsablemente no proceso  avaliador, 

preavaliación e postavaliación. 

- Coordinar respostas educativas para solventar dificultades na aprendizaxe individual 

ou grupal. 

-  Potenciar unha educación emocional, habilidades sociais e educación en valores. 

- Axustar as programación ás necesidades educativas individuais ou grupais. 

- Asesorar e coordinar a avaliación e promoción interciclo e intercurso. 

- Solicitar a colaboración das familias en actividades de reforzo educativo e apoio 

escolar. Proporcionar información sobre a marcha académica e persoal dos seus fillos. 

1.2.2- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS  PARA BACHARELATO,  CICLOS FORMATIVOS E  FPB 
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- Potenciar o autocoñecemento  persoal para facilitar a toma de decisións. 

- Informar ao alumnado e familias sobre  diferentes opcións académicas e profesionais. 

- Potenciar a colaboración con distintas entidades a nivel de orientación académica e 

profesional por medio de charlas, visitas a diferentes centros académicos e de 

producción. 

- Organizar diferentes sesións informativas sobre ABAU, Ciclo Formativos de Grao 

Superior e probas de acceso a Ciclos . 

 

ANEXO IV 

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICOPROFESIONAL 

 

1- Obxectivos: 

1.1- Obxectivo xeral 

Facilitar e conseguir que o  alumnado tome unha decisión  vocacional o máis coherente 

coa súa personalidade, capacidade, medios socioeconómicos e oferta do sistema 

educativo. 

1.2- Obxectivos específicos 

1- Axudar ao alumnado a coñecer e distinguir as súas aptitudes, preferencias e 
intereses. 

2- Proporcionar información sobre as saídas da ESO, Ciclos de FP, Bacharelatos e 
mundo laboral.  

3- Coñecer características e requisitos de ocupacións e profesións. 
4- Desenvolver hábitos de pescuda e tratamento da información. 
5- Desenvolver hábitos de análise, reflexión e capacidade crítica para realizar unha 

toma de decisións madura e responsable. 
6- Implicar a pais e nais no proceso para que coñezan as opcións que se lle 

presentan aos seus fillos e apoien as decisións tomadas. 
7- Propoñer o tratamento da Orientación Profesional nas distintas áreas ou 

materias do currículo. 
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8- Promover a realización de actividades de información e orientación nas que participen 
outros profesionais externos ao centro educativo. 

 

2- Contidos: 

- Autocoñecemento: entorno familiar e social, como me vexo e como me ven, que me 

gusta, que se me da ben, que quero ser, emocións,  valores. 

- Coñecemento do sistema educativo: itinerarios formativos, axudas. 

- Coñecemento do mundo laboral: perspectivas de emprego, perfil profesional, 

relacións laborais. 

- Procesos de inserción socio-laboral: métodos de búsqueda de emprego, 

documentación que se pode presentar  (solicitude, carta de presentación, currículum 

vitae ), organismos que poden axudar ( INEM, Sindicatos, Admon,...), posibles probas  

(entrevista de selección, test psicotécnicos,..). 

 


