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1. ORGANIZACIÓN XERAL DO CENTRO         

ÓRGANOS UNIPERSOAIS (EQUIPO DIRECTIVO) 

Dirección 

Xefatura de estudos 

Secretaría    

ÓRGANOS COLEXIADOS 

Consello Escolar. No seo do Consello Escolar se constituirán as seguintes comisións:  

Comisión de Convivencia/Igualdade: Integrada polo director/a (presidente/a), xefe/a de 

estudos  (vicepresidente/a), dous representantes do profesorado, un do alumnado, un dos 

pais/nais e un do persoal non docente, que formen parte do Consello Escolar, e o 

orientador/a do centro.  

Comisión de asuntos económicos: Integrada polo director/a, o secretario/a, un 

representante do profesorado, un do alumnado e un dos pais/nais, que formen parte do 

Consello Escolar.  

Comisión de biblioteca: Constituirase en caso de participación no PLAMBE. Esta comisión 

estará presidida por xefatura de estudios ou dirección, e integrada pola persoa que coordina 

ao equipo de biblioteca, que actuará como secretario/a, un representante do profesorado e 

un dos pais/nais, que formen parte do Consello Escolar, un representante do equipo 

directivo, un representante do Concello, un representante da Asociación de Pais e Nais (no 

caso de que exista) e o responsable da biblioteca pública máis próxima.  

 

Claustro: Integrado polo profesorado do IES de Meaño. 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

Comisión de Coordinación Pedagóxica: Integrada polo Director/a, que será o seu presidente, o 

Xefe/a de Estudos, os Xefes de Departamento, a coordinadora do Equipo de Dinamización da 

lingua galega, a profesora de apoio a alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais 

(Pedagoxía Terapéutica), e a coordinadora do equipo de Biblioteca. 

Departamentos didácticos: Estarán compostos por todos os/as profesores/as que impartan o 

ensino  propio das áreas ou materias asignados ao Departamento. 

Departamento de Orientación: Integrado pola orientadora, as profesoras de pedagoxía 

terapéutica, un profesor/a do ámbito científico e un profesor/a do ámbito lingüístico.  

Equipo de actividades extraescolares e complementarias/Promoción de hábitos e estilos de 

vida saudables: No noso centro estes dous equipos funcionan como un só. Está integrado polo 

Xefe do Departamento de Actividades Complementarias e Extraescolares, pola profesora de 

educación física, polo Xefe de Estudos, quen coordinará ao profesorado, e, para cada 
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actividade concreta, polo profesorado e máis o alumnado participante na mesma. 

Equipo de Normalización e Dinamización da  lingua galega/Biblioteca: O equipo de 

dinamización da lingua galega  formará parte do equipo de dinamización da biblioteca escolar. 

Estará constituído por tres profesores/as (propostos pola CCP), tres alumnos/as (propostos 

pola xunta de delegados) e un membro do persoal non docente.  

Equipo de dinamización das tecnoloxías da información e da comunicación: Integrado polo 

coordinador/ra (un profesor/a do centro con coñecementos sobre as TIC) e dous profesores/as 

do claustro, todos eles elixidos polo director do centro.  

Equipo de Convivencia/Igualdade: Integrado polo xefe/a de estudos (coordinador/a), o 

orientador/a e a persoa responsable das actividades extraescolares e complementarias (que 

será a encargada de dinamizar as actividades sobre Igualdade).  

Equipo de Internacionalización: Integrado polo coordinador/ra (profesor/a de primeira lingua 

estranxeira) e o profesor/a da sección bilingüe do instituto.  

Equipo de atención á diversidade: Integrado polo orientador/a, os profesores/as de pedagoxía 

terapéutica e o profesor/a titor/a de pendentes.   

Titores/as: Serán elixidos/as polo equipo directivo, atendendo a criterios educativos, 

priorizando que sexan profesores/as que impartan clase no grupo correspondente.  

PERSOAL NON DOCENTE 

No IES de Meaño contamos con dous conserxes, dúas responsables da limpeza, unha   

administrativa, unha cuidadora e unha enfermeira (as dúas últimas destinadas de xeito 

excepcional no noso instituto por necesidades do alumnado). 

 

 

2. NORMAS DE FUNCIONAMENTO INTERNO DOS ÓRGANOS UNIPERSOAIS, 

ÓRGANOS COLEXIADOS E ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

2.1 ÓRGANOS UNIPERSOAIS:  

DIRECCIÓN: As competencias do director/ra se establecen no artigo 132 da Lei Orgánica 

2/2006, de 3 de maio, de Educación.  

XEFATURA DE ESTUDOS: As competencias do xefe/a de estudos se establecen no artigo 31 

do ROC (decreto 324/1996, do 26 de xullo). Ademais das funcións establecidas no ROC, o 

xefe de estudos será o encargado de coordinar o equipo de convivencia/igualdade do centro, 

do que tamén forman parte a orientadora e a persoa encargada das actividades 

extraescolares e complementarias.  
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SECRETARÍA: As competencias do secretario/a se establecen no artigo 32 do ROC (decreto 

324/1996, do 26 de xullo). 

Os horarios do equipo directivo serán elaborados, na medida do posible, de xeito que en todas as 

sesións do período lectivo haxa polo menos un integrante do mesmo no instituto. Ademais, terán 

establecidas nos seus horarios un mínimo de dúas reunións semanais.   

 

2.2 ÓRGANOS COLEXIADOS 

2.2.1.- CONSELLO ESCOLAR: Integrado polo director (presidente), xefe de estudos, un 

representante do  concello de Meaño, catro profesores/as do centro, tres representantes do 

pais/nais do alumnado, catro representantes do alumnado, un representante do persoal de 

administración e servizos e a secretaria/o do centro (que exerce de secretaria/o, con voz 

pero sen voto). O Consello Escolar reunirase polo menos unha vez ao trimestre para facer 

un seguimento da Programación Xeral así como para propoñer as medidas oportunas para a 

súa realización. A convocatoria será enviada a través de correo electrónico polo 

secretario/a. 

No seo do Consello Escolar están a Comisión de Asuntos Económicos, a Comisión de 

Convivencia/Igualdade e a  Comisión de Biblioteca.    

Comisión de Asuntos Económicos: Os representantes do profesorado, alumnado e pais/nais 

que a conforman serán nomeados na primeira reunión do Consello Escolar do curso 

correspondente. Reunirase con carácter ordinario no mes de xaneiro para analizar as contas 

do ano rematado e presentarllas ó Consello Escolar, e con carácter extraordinario, as veces 

que o seu presidente/a considere oportunas. A convocatoria das reunión será enviada polo 

secretario/a a través de correo electrónico. 

Comisión de convivencia/Igualdade: Os representantes do profesorado, alumnado, 

pais/nais e persoal non docente que a conforman serán nomeados na primeira reunión do 

Consello Escolar do curso correspondente. 

Reunirase polo menos unha vez ó trimestre con carácter ordinario, e con carácter 

extraordinario, cantas veces sexa convocado pola presidencia, a instancia propia ou a proposta 

de, polo menos, unha terceira  parte dos seus membros. 

As convocatorias das reunións ordinarias serán realizadas a través de correo electrónico 

por parte do secretario/a da comisión.  

A Comisión de Convivencia estará aberta á participación do profesorado titor relacionado 

co tema que se analice e dos profesionais de sanidade, dos servizos sociais e das 

asociacións do sector que poidan colaborar na mellora da convivencia escolar. 

 A persoa encargada de Igualdade do centro será preferentemente o profesor/a 

encargado das actividades extraescolares e complementarias, e formará parte desta 

Comisión de Convivencia.  
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Comisión de Biblioteca: Constituirase no seo do Consello Escolar unha comisión de 

biblioteca, sempre que o centro participe no PLAMBE. Esta comisión estará presidida por 

xefatura de estudios ou dirección, e o resto de representantes dos diferentes grupos que a 

conforman serán nomeados na primeira reunión do Consello Escolar do curso 

correspondente. 

Esta comisión se reunirá unha vez ó trimestre.  

 

2.2.2.- CLAUSTRO: Está formado polo profesorado do Centro. Reunirase en sesión 

ordinaria como mínimo unha vez por trimestre e sempre que o convoque o director ou 

directora ou o solicite polo menos un terzo dos seus membros. En todo caso, reunirase ó 

comezo e ó remate de cada curso académico. Se os asuntos a tratar así o aconsellan 

poderán convocarse claustros extraordinarios cunha antelación mínima de corenta e oito 

horas e sen suxeición a prazo nos casos de urxencias. En todo caso, a convocatoria será 

enviada polo director/a por correo electrónico.  

           Puntualizacións sobre o seu funcionamento:  

 As actas de reunión de claustros ordinarios serán enviados polo secretario/a ó 

profesorado a través de correo electrónico para a súa revisión, como mínimo con 15 

días de antelación á data de celebración do seguinte claustro ordinario convocado. 

 O primeiro punto da orde do día dos claustros ordinarios será a aprobación da acta 

da sesión anterior. Si ningún profesor/a propón modificacións, esta quedará 

automáticamente aprobada.  

 A ausencia a unha reunión ordinaria de claustro contabilizará como dúas horas de 

falta. No caso das convocatorias extraordinarias contabilizarase unha hora de falta.  

 Os acordos serán adoptados por maioría simple (máis votos a favor que en contra, 

independentemente dos votos en branco). En caso de empate, o director dirimirá co 

seu voto.  

 Os profesores e profesoras non poderán absterse nas votacións, salvo casos 

excepcionais (parentesco cos interesados, interese persoal no asunto…). 

 As votacións serán realizadas a man alzada, agás no caso en que algún membro do 

claustro propoña que se realice unha votación concreta mediante sufraxio directo.  
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2.3 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

Establécense unha serie de Equipos de traballo, coordinados dende a CCP, que velará polo seu 

correcto funcionamento. O organigrama é o seguinte:  

 

 

2.3.1 COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA: 

A Comisión de Coordinación Pedagóxica do IES de Meaño debe ser un espazo de reflexión e 

debate, no que se propoñan medidas encamiñadas a mellorar a nosa labor como docentes. A 

frecuencia das reunións da CCP está determinada pola súa composición (case a totalidade do 

claustro a integra), de xeito que consideramos suficiente a celebración de unha ou dúas reunións 

por trimestre. 

 

Integrantes: Director/a, que será o seu presidente, o Xefe/a de Estudos, os Xefes de 

Departamento, o Coordinador do Equipo de Dinamización da lingua galega e o profesor/a de 

apoio a alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais (Pedagoxía Terapéutica e 

Audición e Linguaxe) e o/a coordinador/a do equipo de biblioteca. 

Funcións:  Establecidas no Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento 
orgánico dos institutos de educación secundaria. Enuméranse as máis destacables e concrecións:  

 Establecer as directrices xerais para a elaboración das programacións didácticas dos 

departamentos, do plano de orientación académica e profesional, do plano de acción 
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titorial, así como das adaptacións curriculares e dos programas específicos, incluídos 

na concreción curricular do PEC.  

 Velar para que a elaboración das concrecións curriculares de etapa nos que se incluirá 

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

conforme os criterios establecidos polo claustro.  

 Asegurar a coherencia entre o proxecto educativo do instituto, as concrecións 

curriculares de etapa e a Programación Xeral anual. 

 Propoñer ó claustro de profesores/as as concrecións curriculares do PEC para a súa 

aprobación.   

 Coordinar o funcionamento das diferentes comisións de traballo establecidas no 

instituto e velar polo correcto funcionamento das mesmas.  

 Propoñer os profesores/as que serán coordinadores/as dos diferentes equipos de 

coordinación docente, así como o resto de integrantes dos mesmos (na 1º reunión do 

curso).  

 Propoñer os profesores/as que formarán parte do Equipo de Dinamización da Lingua 

Galega.  

 Propoñer os profesores/as que formarán parte do equipo de Orientación.  

 Propoñer para o claustro (na primeira reunión do curso) o conxunto de Plans e 

Proxectos que se levarán a cabo durante o ano académico.  

 Propoñer ao claustro a planificación xeral das sesións de avaliación e o calendario de 

exames ou probas extraordinarias.  

Puntualización sobre a elección de secretario/a da CCP: O nomeamento do secretario/a da 

CCP terá lugar durante a primeira reunión a comezo de curso. Hai establecidos unhas 

quendas para os diferentes departamentos, aprobadas en claustro, de xeito que cada ano se 

rota seguindo a orde establecida. 

 

 

2.3.2 EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN:  

 

Integrantes: O coordinador/a será un profesor/a con destino definitivo no centro, e recibirá 

o apoio de dous profesores/as máis. Tanto o coordinador/a como os profesores/as de apoio 

serán propostos pola CCP e aprobados en Claustro.   

Funcións:  

 Dinamizar os programas da Consellería de Educación que estean relacionados cas TAC 

(por exemplo Edixgal), e coordinar os grupos de traballo que se formen no instituto 

sobre tales programas.  

 Dinamizar a páxina web do IES de Meaño. 

 Apoiar ó profesorado no emprego das novas tecnoloxías.  

 Xestionar e administrar a aula virtual do IES de Meaño.  

 Xestionar as comunicacións entre os membros da comunidade educativa.  
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2.3.3 EQUIPO DE CONVIVENCIA/IGUALDADE: 

 

Integrantes: O coordinador/a será o xefe/a de estudos. Ademais formarán parte desta 

comisión o orientador/a do instituto, e o profesor/a encargado das actividades 

extraescolares e complementarias, que se encargará ademais da dinamización do Plan de 

Igualdade do centro e coordinará as actividades sobre Igualdade que se realicen no instituto.   

Funcións:  

 Dinamizar o Plan de Convivencia do instituto e organizar e coordinar as actividades 

recollidas na concreción anual do mesmo. 

 Dinamizar a Xunta de Delegados/as. 

 Organizar, en colaboración co alumnado de 4º de ESO, as conmemoracións recollidas 

no calendario escolar.  

 Organizar as xornadas en aula de convivencia inclusiva.  

 Solicitar os Programas da Consellería que se consideren interesantes sobre 

Convivencia e Igualdade, e deseñar e organizar as actividades a realizar no  marco 

destes programas.  

 Actualizar e dinamizar os plans de acollida do profesorado e do alumnado de nova 

incorporación.  

 Actualizar e difundir entre a comunidade educativa as NOF do IES de Meaño.  

 Deseñar e organizar as tarefas a realizar polo alumnado en caso de condutas contrarias 

ás normas de convivencia.  

 Deseñar e organizar actividades para fomentar a participación das familias na vida 

escolar (escola de Pais e Nais). 

 Dinamizar, en colaboración ca comisión de atención á diversidade, o Proxecto 

Titorando.  

 Coordinar cos titores/as a realización das actividades propostas polo equipo de 

Orientación no Plan de Acción Titorial.  

Reunións: Os membros da comisión de convivencia terán como mínimo unha sesión semanal 

de reunión  establecida nos seus horarios. Ademais, o xefe de estudos e o orientador/a se 

coordinarán cos titores/as de cada nivel para deseñar e realizar as actividades do Plan de 

Acción Titorial e para atallar aqueles problemas que xurdan relacionados ca convivencia en 

cada grupo.  

 

2.3.4 EQUIPO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS/PROMOCIÓN DE 

HÁBITOS DE VIDA SAUDABLES: 

Integrantes: Un profesor/a encargado/a de organizar as actividades extraescolares e 

complementarias, e outro profesor/a encargado/a da promoción de hábitos de vida 

saudables. Serán profesores/as propostos pola Comisión de Coordinación Pedagóxica e 

nomeados en claustro. Preferiblemente tratarase de profesorado con destino definitivo no 

centro. O xefe/a de estudos apoiará aos membros deste equipo, coordinando ó profesorado 
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para a realización das actividades propostas.      

Funcións: Entre as funcións establecidas pola normativa vixente, cabe destacar as seguintes:  

 Organizar, en colaboración co alumnado de 4º de ESO, a realización dos recreos 

activos. 

 Organizar, en colaboración co alumnado de 4º de ESO e xefatura de estudos, a 

realización de conmemoracións no instituto.  

 Colaborar co profesorado na realización de actividades extraescolares. 

  Coordinar ó profesorado e alumnado na organización de actividades sobre Igualdade 

de xénero.  

 Elaborar, en colaboración co profesorado do centro, un programa anual de 

actividades, que deberá ser aprobado en Consello Escolar.  

 Elaborar e actualizar un calendario anual de actividades.  

 Velar polo aproveitamento didáctico das saídas. 

 Organizar, en colaboración con xefatura de estudos, un cadro de gardas do 

profesorado para as saídas didácticas.  

Puntualizacións sobre as actividades extraescolares e complementarias: 

 Para a realización das actividades que impliquen perdas de horas lectivas terase en 

conta unha distribución equilibrada ao longo do curso académico 

 Nas actividades complementarias (Magosto, Nadal, Entroido, Letras Galegas ....), 

charlas, teatro, celebradas en horario lectivo, os alumnos/as que non participen nelas 

deben permanecer no Centro durante ese horario, o mesmo que o profesorado que 

teña clase, colaborando para o correcto desenvolvemento da actividade. 

 As viaxes de estudos terán un sentido formativo e cultural, e deberán contar coa 

autorización do Consello Escolar do Instituto. 

 Cando un departamento vaia a organizar unha actividade deberá propoñerlla ó 

Departamento de Actividades Complementarias e Extraescolares, e solicitará ó 

profesorado colaboración para a realización da mesma.  

 Os/as alumnos/as que por ter algunha amoestación por escrito ó longo do trimestre 

estean privados do dereito a participar nas Actividades Complementarias e 

Extraescolares, non poderán  asistir a estas actividades e será o Xefe  de Estudios o 

responsable de permitirlle excepcionalmente participar naquelas,  por petición 

expresa do Departamento organizador en base a razóns pedagóxicas. 

Viaxe de fin de etapa de 4º de ESO:  

 O número total de participantes na VIAXE FIN DE ETAPA terá que ser mínimo dun 70% 

do alumnado ó que vai dirixida, agás que o claustro decida a redución desa porcentaxe 

pola importancia da saída, informando ó Consello Escolar da modificación. 

 A excursión fin de etapa será elixida polos propios alumnos/as entre unha serie de 

opcións que propoñan distintos Departamentos. Tódolos departamentos didácticos 

poderán ofertar a unha determinada saída. Unha vez elixida unha por parte do 

alumnado, será o departamento que a propuxo o encargado da organización da 
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mesma, elixindo o profesorado acompañante, tendo en conta que debe ser un 

profesor por cada 20 alumnos e nunca menos de dous profesores (en caso de saídas 

fóra de territorio nacional, acompañarán ó alumnado un mínimo de 3 profesores/as, 

salvo que sexan menos de 20 alumnos/as). Pero en ningún caso poderán ser pais de 

alumnos os que acompañen ó alumnado nunha saída. Caso de non haber profesorado 

disposto  a  acompañar ó alumnado na saída, esta será suspendida. 

 O centro educativo non se fará responsable dos pagos que teñan que facer as familias 

do alumnado para sufragar o importe da excursión. Será o departamento organizador 

da actividade o que coordine cas familias a forma de pago (preferentemente a través 

de contas bancarias da axencia de viaxes, e nunca a través de contas bancarias 

persoais ou a nome do instituto). Ademais, dende o Centro Educativo non se 

organizarán actividades para recadar cartos por parte do alumnado. 

 O alumnado participante na saída deberá contar cunha autorización asinada polos pais  

onde se comprometen a facerse cargo dos custes do transporte de regreso individual 

se é expulsado da excursión. 

 Será imprescindible o visto e prace de Dirección ó proxecto da excursión para a súa 

realización. 

 O alumnado participante na saída de fin de etapa deberá firmar unhas normas básicas 

de comportamento e convivencia durante a mesma.  

 Os alumnos/as deberán indicar aos profesores se toman algún medicamento ou se 

teñen algún problema de saúde ou intolerancia alimentaria. Virán provistos de tarxeta 

sanitaria e das doses necesarias dos medicamentos que precisen. 

 

2.3.5 EQUIPO DE DINAMIZACIÓN E NORMALIZACIÓN DA LINGUA GALEGA/BIBLIOTECA 

Integrantes: O equipo terá como coordinador/a a un profesor/a con destino definitivo no 

centro.  Asi mesmo, formará parte deste equipo a persoa encargada da Normalización e 

Dinamización da Lingua Galega. Estas dúas persoas contarán ca axuda de profesorado de 

apoio (o número de profesores/as de apoio dependerá dos recursos humanos dispoñibles en 

cada curso). Os integrantes serán propostos na primeira reunión de CCP do curso e esa 

proposta deberá ser aprobada no primeiro claustro ordinario.  

Funcións:  As funcións máis importantes deste equipo son as seguintes: 

 Dinamizar e coordinar os Proxectos Interdisciplinares ABP. 

 Solicitar e desenvolver, se é o caso, os Contratos-Programa no seu apartado de 

Excelencia.  

 Fomentar entre o profesorado o uso de dinámicas de aprendizaxe baseada en 

proxectos,a través da coordinación de grupos de traballo permanentes.  

 Apoiar e fomentar a Radio Escolar do Instituto. Elaborar, en colaboración co grupo de 

alumnos/as de Radio, programas sobre diferentes temáticas.  

 Organizar e Dinamizar o Clube de Lectura do instituto.  

 Levar a cabo, se é o caso, o PLAMBE. 
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 Colaborar no deseño e posta en práctica do Proxecto Lector de Centro coa 

participación de todo o profesorado, coordinándoo, se é o caso.  

 Colaborar no deseño e posta en práctica do Proxecto Lingüístico de Centro.  

 Realizar e actualizar o tratamento técnico dos fondos (seleccionar, organizar, clasificar 

e catalogar).  

 Formar ao grupo de alumnos/as colabores/as de biblioteca, que axudarán ó equipo de 

biblioteca na xestión dos préstamos durante os recreos.  

 Deseñar actividades para fomentar e dinamizar o uso da lingua galega.  

 

 

2.3.6 EQUIPO DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Integrantes: O coordinador/a será o orientador/a do centro. Contará co apoio do profesor/a 

encargado/a da titoría de pendentes, así como do profesorado de pedagoxía terapéutica. 

Funcións:  As funcións máis destacables deste equipo son: 

 Actualizar e organizar os plans de acollida do alumnado de nova incorporación ó 

centro.  

 Actualizar o PXAD e elaborar a concreción anual do mesmo. 

 Analizar a situación de partida e valorar as necesidades en relación ao tipo de 

alumnado e á oferta educativa do centro.  

 Propoñer as medidas de atención á diversidade do alumnado contando cos recursos 

existentes no centro.  

 Impulsar, en colaboración co equipo directivo, o plan de coordinación pedagóxica do 

IES cos CEIP adscritos. 

 Organizar a titoría de pendentes.  

 Solicitar, se é o caso, os programas da consellería en materia de reforzo e atención á 

diversidade (Contratos Programa por exemplo). Levar a cabo e coordinar os devanditos 

programas.  

 Levar a cabo o  Plan de Acción Titorial.  

 Implicar ás familias no proceso educativo do alumnado con dificultades de 

aprendizaxe.  

 

2.3.7 EQUIPO DE INTERNACIONALIZACIÓN 

Integrantes: O xefe/a do departamento de 1ª lingua estranxeira, como coordinador/a, e o 

profesor/a encargado/a da sección bilingüe.  

Funcións:  As funcións máis destacables deste equipo son: 

 Posta en marcha da Sección Bilingüe. 

 Informar e promover as actividades de Inmersión Lingüística entre o alumnado e as 

familias. 

 Dinamizar o uso da 1ª lingua estranxeira, a través de actividades como o teatro, conta 

contos, visitas guiadas en inglés… 
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 Promover a internacionalización do centro, a través de programas da consellería 

(English Week, Erasmus…). 

 

 

2.3.8  DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 

No IES de Meaño existen os seguintes departamentos didácticos: Lingua Castelá e Literatura, 

Lingua Galega e Literatura, Ciencias Naturais, Xeografía e Historia, Artes Plásticas, Educación 

Física, Física e Química, Inglés, Francés, Matemáticas, Música, Relixión e Tecnoloxía. 

Estarán compostos por todos os/as profesores/as que impartan o ensino propio das áreas ou 

materias asignados ao Departamento. 

Os departamentos didácticos realizarán xuntanzas periódicas, polo menos unha vez ó mes. A 

reunión do departamento terá por obxecto facer o seguimento do desenvolvemento da 

programación didáctica e establecer as medidas correctoras que, se é o caso, se estimen 

necesarias. O xefe do departamento levantará acta dos acordos adoptados en tódalas reunións. 

No caso dos departamentos unipersoais, o xefe do departamento recollerá nun informe mensual 

a avaliación do desenvolvemento da programación didáctica e as modificacións adoptadas, se é 

o caso.  

O libro de actas será depositado en xefatura de estudos despois do derradeiro claustro do mes 

de xuño, e será recollido despois da avaliación extraordinaria do mes de setembro.  

 O seu funcionamento e competencias están regulamentados na normativa vixente. Cómpre 

salientar: 

 A realización e seguimento do programa de recuperación para o alumnado con materias 

pendentes. 

 A resolución en primeira instancia das reclamacións das cualificacións. 

 A elaboración dun presuposto coas necesidades de material. 

O xefe/a de departamento (se é posible profesor/a con destino definitivo no centro) será 

nomeado polo director/a, a proposta do departamento didáctico. As súas competencias están 

reguladas na normativa vixente, cómpre salientar:  

 Responsabilizarse da redacción da programación didáctica das áreas, materias ou módulos 

que se integran no departamento.  

 A colaboración co profesor/a titular no deseño das ACI das materias que se determine 

segundo o procedemento establecido. 

 Responsabilizarse da elaboración da memoria final do mes de xuño e entrega da mesma 

nos prazos establecidos na normativa vixente.  

 Transmitir aos membros do departamento a información recibida na Comisión de 

Coordinación Pedagóxica e elevar as propostas dos mesmos á Comisión de 

Coordinac ión Pedagóxica. 
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 Xestionar o orzamento asignado ao Departamento, sendo o responsable de todas as 

compras que se fagan, que deberán contar coa súa autorización. 

 Custodiar o libro de actas e poñelo a disposición do equipo directivo, da inspección 

educativa, da comisión de coordinación pedagóxica e de todo o profesorado que forme 

parte do departamento.  

 Realizar as convocatorias, cando corresponda, das probas extraordinarias, en coordinación 

con xefatura de estudos. Presidir a realización dos exercicios correspondentes, e avalialos 

en colaboración cos membros do departamento.  

 Colaborar co secretario/a na elaboración do inventario do centro, actualizando 

anualmente o correspondente ó seu departamento.  

  

2.3.9  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

Formarán parte do Departamento de Orientación: 
 

 O/a Xefe/a de departamento. 

 Un profesor/ra do ámbito lingüístico e un profesor/ra do ámbito científico.  

 O profesor/-a ou profesores/-as de Pedagoxía Terapéutica que exerce a función de apoio   

ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo do centro. 

As súas funcións e competencias están regulamentadas na normativa vixente. Cómpre 

destacar as seguintes: 

 Elaborar o Plan de Acción Titorial, en consenso co equipo directivo e cos titores/as dos 

diferentes niveis. 

 Realizar as tarefas de orientación profesional ou académica ó alumnado,  sobre  todo aquel 

que finaliza os estudos no noso Centro (cuarto de ESO, e outros que finalizan por idade). 

Neste eido atenderá calquera consulta dos membros da comunidade educativa acerca do 

sistema educativo e as posibilidades que ofrece ó alumnado, aportando información ou 

asistindo a cursos de formación para ampliar a formación dos membros da comunidade 

Educativa. 

 Facilitarlle ó alumnado o apoio e a orientación necesaria nos momentos de maior 

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

optativas, itinerarios formativos, programas educativos específicos ou transición á vida 

profesional.  

 O xefe/a do departamento de orientación desempeñará as funcións marcadas pola normativa 

vixente. A continuación se recollen as máis salientables e algunhas concretas para o noso 

centro:  

 Formará parte do equipo de Convivencia do instituto, e velará, xunto co resto de 

integrantes do mesmo, porque se cumpran as función encomendadas ao mesmo.  

 Exercerá a coordinación do equipo de Atención á Diversidade do instituto, velando 
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porque se cumpran as funcións encomendadas ao mesmo.  

 Coordinarase con xefatura de estudos e os titores/as dos diferentes niveis para facer un 

seguimento do Plan de Acción Titorial e das medidas de atención á diversidade.  

 Coordinará, en colaboración co profesor de apoio, a atención do alumnado con necesidades 

educativas especiais, elevando ao xefe ou á xefa de estudos, cando cumpra, a proposta de 

organización da docencia para este alumnado. 

 Realizará as avaliacións psicopedagóxicas, se é o caso, e asesorará no deseño, 

desenvolvemento e avaliación das medidas de atención á diversidade.  

 

2.3.10  TITORES/AS. 

Haberá un titor/a por cada grupo de alumnos/as, designado/a polo director/a, preferentemente 

entre o profesorado que imparte docencia a ese grupo de alumnos/as.   

As funcións do titor/a están reguladas na normativa vixente, cómpre salientar:  

 Traballar co seu alumnado titorado todos os aspectos susceptíbeis de influír na evolución 

do seu proceso de ensino-aprendizaxe,  utilizando para iso as titorías individualizadas no 

horario de reforzo de titoría que teñen os titores. 

 Participar no desenvolvemento do Plan de Acción Titorial.  

 Trasladarlles ó pais e nais toda a información relevante sobre aspectos xerais do centro e 

de funcionamento de titoría, na reunión coas familias de principio de curso.  

 Analizar a información relativa ós seus titorandos aportada polo departamento de 

orientación a principio de curso. Custodiar a mesma garantindo a súa confidencialidade, e 

compartir co resto de profesores/as do alumno/a aqueles aspectos que afecten o seu 

desenvolvemento académico.  

 Organizar, en colaboración co resto de profesores/as do grupo, e seguindo as directrices 

marcadas no regulamento interno do instituto, a distribución do alumnado na aula.  

 Coordinarse con xefatura de estudos e orientación, para facer un seguimento do Plan de 

Acción Titorial e de aspectos relacionados coa convivencia ou celebración de actividades 

complementarias.  

 Cubrir os documentos oficiais relativos ó seu grupo (boletíns, consellos orientadores…). 

 Intervir en casos de condutas contrarias ás normas de convivencia dos seus titorandos/as, 

cumprindo as directrices recollidas no regulamento interno do instituto.  

 Controlar as faltas de asistencia ou puntualidade do alumnado, para comunicárllelo aos 

pais/nais. O centro ten en funcionamento o programa SIXA, onde o/a titor/a pode 

visualizar as faltas dos/as alumnos/as do seu grupo. Xustificar periódicamente as faltas de 

asistencia no SIXA ( o alumnado ou os responsables entregarán o documento de 

xustificación de faltas de asistencia).  

 Formar ó alumnado durante as primeiras titorías do curso para desenvolver a labor de 

delegado/a. Presidir a elección de delegado/a antes de transcorrido un mes dende o 

comezo de curso.  

 Realizar, en colaboración co alumnado, o parte de estado de aula ao principio e ao final de 

faltas%20asistencia/XUSTIFICACIÓN_%20FaltasAsistencia.pdf
titorías/Acta%20de%20elección%20de%20delegados.pdf
titorías/Acta_RevisionAulas.pdf
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curso.  

 Ter mantido contacto con todas as familias dos seus titorandos antes do remate da 

segunda avaliación.  

 Os titores e titoras do mesmo nivel terán unha hora fixada nos seus horarios de coincidencia 

semanal. Nesta hora coincidirán, ademais, con xefatura de estudos e con xefatura do 

departamento de orientación. Será utilizada para facer reforzo de titoría (coa posibilidade 

de titorías individualizadas cos seus titorandos), e para realizar reunións entre os tres 

órganos citados(como mínimo unha ao mes). A finalidade das reunións é facer o 

seguimento do Plan de Acción Titorial, actuación conxunta en caso de condutas contrarias 

ás normas por parte do alumnado e análise en xeral do funcionamento dos grupos.  

 

 

2.4 ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DO ALUMNADO 

O alumnado participa activamente no día a día do centro a través da Xunta de Delegados/as, das 

titorías, da organización de conmemoracións (alumnado de 4º de ESO) e do Consello Escolar.  

XUNTA DE DELEGADOS/AS: 

Reunións: Terán lugar na Aula de Xuntas (en caso de non dispoñer da mesma serán na aula 11). 

A convocatoria será realizada polo presidente/a da Xunta de Delegados/as ou por calquera 

órgano de goberno do instituto. O secretario/a da Xunta de Delegados/as redactará unha acta de 

cada reunión nun libro de actas. Celebraranse durante os 15 minutos dun período lectivo  de 

lectura obrigatoria establecidos no Plan Lector para o día correspondente. Si non é suficiente 

este tempo, rematarán a reunión no seguinte tempo de lecer. 

Reunións obrigatorias: Ao comezo de curso, unha vez elixidos todos/as os delegados/as, antes e 

despois dun Consello Escolar e cando os convoque calquera órgano de goberno do instituto.  

Convocatoria e autorización para reunións: O presidente/a da Xunta de Delegados convocará 

aos delegados/as de cada grupo e informará ó xefe/a de estudos da data e hora de celebración 

da reunión, e a plasmará no calendario da porta da Aula de Xuntas.  

Competencias: As súas competencias están recollidas no artigo 112º do ROC de 1996. En concreto 

no noso instituto a Xunta de Delegados/as conta con un presuposto anual, cuxo importe depende 

dos recursos económicos do instituto, e que poderán ser empregados para mobiliario, material 

(deportivo, informático, libros de lectura, películas…), instalacións do instituto ou calquera outro 

aspecto que a Xunta de Delegados considere que mellora a vida no centro. A xefatura de estudos 

informará na primeira reunión do curso académico de cales son os termos e as condicións para a 

inversión dos cartos, e de cómo se vai a levar a cabo.  

Coordinación cos órganos de goberno: A Xunta de Delegados/as manterá unha coordinación 

constante co equipo directivo (a través da xefatura de estudos), co Equipo de Convivencia do 

centro (a quen manterá informado das decisións tomadas nas reunións a través do libro de 

actas) e co Consello Escolar (os representantes do alumnado no Consello Escolar forman parte da 

Xunta de Delegados/as). 
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TITORÍAS: 

Reunións: Na hora de titoría establecida para os diferentes cursos.  

Competencias:  

 Elección de delegado/a e subdelegado/a durante o primeiro mes do curso. 

 Realización do parte de estado de aula a principio e a final de curso.  

 Propostas para a Xunta de Delegados/as e Consello Escolar: inversións co presuposto 

asignado, problemas no grupo, actividades extraescolares… 

 Participación en concursos organizados polo alumnado de 4º de ESO para as 

conmemoracións. Os titores/as dinamizarán, na medida do posible, as actividades 

propostas polo alumnado de 4º de ESO para as diferentes conmemoracións a través das 

sesións de titoría.  

 Plan de Mantemento e Reciclaxe: Os diferentes grupos deberán manter a súa aula en 

orde, limpa e organizada para conseguir a máxima puntuación neste concurso.  

Coordinación cos órganos de goberno: O titor/a de cada grupo manterá unha coordinación 

constante cos órganos de goberno, a través do Equipo de Convivencia do centro. O alumnado de 

4º de ESO, en colaboración co Equipo de Convivencia, informará ós titores/as e ós diferentes 

grupos da celebración de concursos para as conmemoracións, e colocará en todas as aulas un 

documento con información sobre os mesmos. Os delegados/as de cada grupo serán os 

responsables de trasladar á xefatura de estudos todos aqueles aspectos que consideren de 

interese para o grupo, a través da Xunta de Delegados/as, do Consello Escolar ou en persoa.  

 

ORGANIZACIÓN DE CONMEMORACIÓNS: 

Conmemoracións a celebrar no instituto: Magosto+Samaín, Nadal, Entroido, Acto de Fin de 

Curso, Día da Muller, Día da non violencia de xénero, Xornada pola Convivencia, Día das letras 

galegas e calquera data destacada no calendario que o alumnado de 4º queira celebrar.  

¿A quén corresponde a organización das conmemoracións? Corresponde ao Alumnado de 4º de 

ESO, ao Equipo de Actividades Extraescolares e ao Equipo de Convivencia. O alumnado de 4º de 

ESO proporá unha serie de actividades e/ou concursos para realizar durante as conmemoracións, 

que deberán contar co visto bo do Equipo de Extraescolares. O Equipo de Convivencia colaborará 

na organización da xornada.  

O Equipo de Convivencia poderá propoñer certas actividades que deberán realizarse 

obrigatoriamente en certas conmemoracións, e poderá solicitar colaboración ó alumnado de 4º 

de ESO, que poderá facer suxerencias de modificación das mesmas ou poderá propoñer 

actividades a maiores.  

Os titores de 4º de ESO explicarán (informados polo equipo de Convivencia) ós seus titorandos/as 

a principio de curso cómo se deben organizar os alumnos/as en comisións, e cómo deben levar a 

cabo a organización das conmemoracións.  

Reunión das comisións organizadoras: As diferentes comisións poderán reunirse durante os 

tempos de lecer na aula de Xuntas (previo aviso a Xefatura de Estudos) e durante as titorías de 4º 
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de ESO (previo aviso ó titor/a), sempre e cando sexa posible e non haxa outras actividades 

marcadas no Plan de Acción Titorial.  

 

CONSELLO ESCOLAR:  

O alumnado conta con catro representantes no Consello Escolar, que ademais forman parte da Xunta 

de Delegados/as. Cando estes catro alumnos/as sexan convocados para unha reunión de Consello 

Escolar, recollerán informacións dos delegados antes e trasladarán información ós mesmos despois de 

tal reunión, a través da Xunta de Delegados/as. 

 

2.5 ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DAS FAMILIAS 

 

O IES de Meaño non conta con Asociación de Pais e Nais, polo que o órgano a través do cal as 

familias participan na vida escolar do centro é o Consello Escolar, e as Comisións nel constituídas: 

Comisión de asuntos económicos, Comisión de Convivencia e Comisión de Biblioteca. Forman 

parte do Consello Escolar tres pais e nais elixidos democráticamente. Na primeira reunión 

ordinaria do Consello Escolar do curso elixirase cales son os representantes dos pais e nais que 

forman parte de cada unha das comisións. As reunións ordinarias do Consello Escolar (polo menos 

unha cada trimestre) serán convocadas polo secretario/a do mesmo a través de correo 

electrónico. As reunións de cada comisión serán convocadas polos presidentes das mesmas polo 

mesmo medio.  

Por outra banda, dende o Equipo de Convivencia/Igualdade promoverase a participación das 

familias na vida escolar a través da Escola de Pais e Nais, mediante actividades organizadas tanto 

en horario lectivo como non lectivo. Tentarase realizar cada curso académico algunha actividade 

na que participen conxuntamente os alumnos cos seus responsables, tratando de que colaboren 

conxuntamente no desenvolvemento do Proxecto Interdisciplinar de centro coordinado polo 

equipo de biblioteca.  

Dende o equipo directivo se organizarán xornadas de portas abertas para os pais/nais do 

alumnado de nova incorporación dos centros adscritos, e unha xornada de portas abertas a final 

de curso na que o alumnado mostrará aqueles proxectos que se desenvolveron durante o mesmo.  

 

2.6 PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS 

CONSERXES: No instituto contamos con dous conserxes. As súas funcións e competencias están 

reguladas pola normativa vixente. Cómpre salientar as seguintes: 

 Velar polo uso correcto das instalacións e de mobiliario, e comunicar ao Secretario/a os 

danos ocasionados e mailos seus responsables, se é o caso. 

 Recibir, conservar e distribuír os documentos, obxectos e correspondencia que a tales 
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efectos lle sexan encomendados. 

 Facilitar que quen demande ver ou falar cun profesor ou outro persoal do Centro o poida 

facer. 

 Controlar o acceso de persoas alleas ao instituto, atender as súas peticións e indicarlles a 

onde deben dirixirse.  

 Custodiar as chaves do Centro. 

 Abrir e pechar as portas do instituto tanto na entrada como na saída dos alumnos. 

 Acendido, apagado e conservación da calefacción. 

 Permanencia no Centro cunha antelación de trinta minutos á hora de entrada dos alumnos  

e peche do mesmo seguindo as instrucións da Dirección e cos límites horarios impostos 

pola propia xornada laboral. 

 Manexar as máquinas de reprografía. 

 Custodiar o edificio, mobiliario, maquinaria, instalacións e locais. 

 Recoller e levar a correspondencia diariamente. 

 Realizar, dentro das dependencias, os traslados de material, mobiliario e equipos que fosen 

necesarios. 

 Vixiar que todas as luces e todo o relacionado coa enerxía eléctrica quede apagado ao 

termo da xornada escolar. 

 Poñer a música durante os quince minutos de lectura diarios, e controlar que funciona 

correctamente a música dos timbres.  

 Calquera outra función relacionada co Centro, que lle sexa encomendada pola Dirección 

que estea dentro das súas funcións (Lei 2/2015 , do 29 de abril, do emprego público de 

Galicia) 

 

 

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN: No IES de Meaño contamos con un administrativo/a. As súas 

funcións e competencias están recollidas na normativa vixente, cómpre salientar: 

 Atención ao público (información xeral, recollida de preinscricións e matrículas, bolsas de 

estudos ou axudas para distintos programas…). 

 Xestionar o expediente e historial académico do alumnado, traslados e baixas, se é o caso, e 

obtención do título.  

 Tramitación de títulos. 

 Liquidación de taxas (seguro escolar, títulos…). 

 Rexistro de entrada e saída de correspondencia. 

 Certificacións do alumnado, profesorado e outro persoal non docente. 

 Calquera outra tarefa atribuída pola normativa vixente.  

 

PERSOAL DE LIMPEZA: O Centro conta con tres persoas encargadas da limpeza. As súas funcións 

están recollidas na normativa vixente, cómpre salientar:  
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 Limpeza xeral de todas as dependencias do centro en datas anteriores ao comezo das 

clases.  

 Limpeza diaria do chan, mobiliario, baños, baleirado de papeleiras… 

  

OUTROS: Actualmente (curso 19/20) contamos no instituto cunha coidadora e cunha     

enfermeira, para atender as necesidades educativas específicas dunha alumna do centro. As súas 

funcións están recollidas na normativa vixente.  

 

2.7 CRITERIOS E PROCEDEMENTOS QUE GARANTAN A TRANSPARENCIA NA TOMA DE 

DECISIÓNS. 

DECISIÓNS DOS ÓRGANOS UNIPERSOAIS: As decisións tomadas no día a día para o correcto 

funcionamento da vida escolar, que afecten a terceiros, serán comunicadas ós mesmos/as a 

través de correo electrónico ou en persoa. As decisións de máis calado sobre investimentos, 

organización académica, Plan Xeral Anual, oferta educativa do centro, equipos de dinamización, 

plans e proxectos, calendario, datas de avaliación, entre outros; serán trasladadas á Comisión de 

Coordinación Pedagóxica, ao Claustro e ao Consello Escolar, mediante informe do equipo 

directivo nalgúns casos, ou como punto propio que debe ser aprobado, cando proceda. As 

decisións que afecten ao alumnado ou aos responsables dos mesmos, serán comunicadas a 

través de Abalar Móbil e publicadas na páxina web do instituto, cando proceda. En algúns casos, 

cada vez menos, entregarase ao alumnado circular informativa para que leven ás súas casas.  

Todas as decisións importantes tomadas polos órganos unipersoais serán consensuadas polos 

tres membros do equipo directivo nas reunións semanais (dúas como mínimo cada semana).  

DECISIÓNS DOS ÓRGANOS COLEXIADOS: As decisións tomadas polos órganos colexiados se 

tomarán segundo a normativa vixente. En moitos casos, se enviará previamente por correo a 

todos os integrantes do Claustro ou Consello Escolar a información a tratar na reunión, para que 

poidan analizala con calma e facer aportacións ou suxerir modificacións.  

DECISIÓNS DOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE: A Comisión de Coordinación 

Pedagóxica servirá, como o seu nome indica, para coordinar a todos os equipos de dinamización 

do centro. Calquera decisión tomada polos equipos dinamizadores será comunicada á Comisión 

de Coordinación Pedagóxica de dúas maneiras: Ao principio de curso presentación de concreción 

de actuacións para o curso académico, a través do Plan Xeral Anual, e ao final de curso memoria 

de actividades realizadas. 

  

3. COORDINACIÓN ENTRE ÓRGANOS DE GOBERNO E DE COORDINACIÓN 

DOCENTE 

As medidas concretas do IES de Meaño para garantir a coordinación entre os órganos de goberno 

e órganos de coordinación docente son as seguintes:  
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 A Comisión de Coordinación Pedagóxica é, como citamos no punto anterior, a que 

coordina a tódolos equipos de dinamización do centro. Esta comisión establece, a 

proposta da dirección, a composición dos diferentes equipos e a redución horaria dos 

mesmos, ca aprobación do claustro.  

 A Comisión de Coordinación Pedagóxica celebrará, polo menos, unha ou dúas reunións 

por trimestre, para facer un seguimento do traballo dos equipos de dinamización e do 

proxecto interdisciplinar de centro establecido polo equipo de Biblioteca.  

 Os membros do equipo directivo se reunirán, como mínimo, dúas veces por semana. 

Nestas dúas horas de coincidencia horaria coincidirán, ademais, co xefe/a do 

departamento de orientación. A coordinación entre o equipo directivo e o departamento 

de orientación queda garantida con estas dúas horas semanais de coincidencia horaria 

para reunións.  

 A coordinación entre o equipo directivo e o equipo de Convivencia/Igualdade queda 

garantida cas dúas horas de reunión semanais do punto anterior, xa que tanto o xefe/a de 

estudos como o xefe/a do departamento de orientación forman parte deste equipo 

dinamizador. Ademais, o equipo de Convivencia/Igualdade terá unha hora semanal de 

coincidencia entre os tres membros do mesmo, para realización dunha reunión. 

 A coordinación entre o equipo directivo e o equipo de Atención á diversidade queda 

garantido polo mesmo motivo que no punto anterior, xa que o coordinador/a deste 

equipo é o xefe/a do departamento de orientación.  

 O Equipo de Actividades Extraescolares e Complementarias ten garantida a coordinación 

co equipo directivo, xa que o coordinador deste Equipo forma parte tamén do Equipo de 

Convivencia (como encargado/a  da Igualdade), coordinado polo xefe/a de estudos. 

 O Equipo de Biblioteca coordinará a todo o profesorado do claustro para o 

desenvolvemento do proxecto educativo interdisciplinar de cada curso académico. A 

coordinación será posible a través das dúas reunións trimestrais obrigatorias da Comisión 

de Coordinación Pedagóxica. Ademais, este equipo dinamizador organizará, se é o caso e 

os recursos o permiten, un PFPP que permita o traballo coordinado dos profesores/as do 

centro. Este equipo conta con unha redución horaria importante para a celebración de 

reunións.  

 O departamento TAC contará con algún membro do equipo directivo, sempre que sexa 

posible por dispoñibilidade horaria.  

 O departamento de Internacionalización conta con unha hora semanal de coincidencia 

horaria, para celebración de reunións. 

 A coordinación dos órganos de goberno cos departamentos didácticos establécese a 

través da Comisión de Coordinación Pedagóxica.  

 Os titores/as terán unha reunión a principio de curso (antes do comezo das clases) con 

xefatura de estudos. Nesta reunión marcaranse as directrices de coordinación entre o 

departamento de orientación, xefatura de estudos e titorías.  

● Os titores e titoras do mesmo nivel terán unha hora fixada nos seus horarios de 

coincidencia semanal. Nesta hora coincidirán, ademais, con xefatura de estudos e con 

xefatura do departamento de orientación. Será utilizada para facer reforzo de titoría (coa 

posibilidade de titorías individualizadas cos seus titorandos), e para realizar reunións entre 
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os tres órganos citados(como mínimo unha ao mes). A finalidade das reunións é facer o 

seguimento do Plan de Acción Titorial, organizar a celebración de conmemoracións ou a 

actuación conxunta en caso de condutas contrarias ás normas por parte do alumnado.  

 

4. ESTRATEXIAS ORGANIZATIVAS PARA GARANTIZAR O ÉXITO DO PLAN DE 

CONVIVENCIA 

4.1 NORMAS DE CONVIVENCIA E DE USO DE INSTALACIÓNS E RECURSOS 

4.1.1 NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA 

1. Os aparellos electrónicos (móbiles especialmente) que non sexan do instituto para uso 

académico, deberán permanecer apagados durante a xornada lectiva (tempos de lecer 

incluídos). O uso dos mesmos só está permitido baixo a autorización e supervisión do 

profesorado para a realización dalgunha actividade pedagóxica e durante períodos concretos 

da xornada. Ademais, nas aulas non se poderán usar alarmas sonoras de reloxos e outros que 

perturben o curso normal das clases.  

Os aparellos electrónicos que sexan usados sen autorización, poderán ser incautados e 

depositados en Xefatura de Estudos ata a recuperación destes polos pais ou titores, nunca 

antes do remate da xornada lectiva. 

2.   O recinto do Instituto está reservado aos alumnos/as matriculados/as neste, polo tanto 

non se permitirá a entrada de persoas alleas ó mesmo, a non ser que veñan a realizar 

xestións que teñan que ver co funcionamento do Centro, ou a realizar algunha actividade 

organizada pola comunidade educativa.  

3.  Prohíbese a posesión ou consumo de drogas ou bebidas alcohólicas no Centro.  

Tampouco  está admitido mascar goma en clase, non se pode comer nin beber durante as 

sesións de clase, nin na biblioteca, nin en ningunha aula do Centro, nin no pavillón (agás con 

permiso expreso do profesorado), nin en ningún acto público. Tampouco se poderán 

consumir "chucherías", nin bebidas  gaseadas, nin "bollería" industrial no Centro. 

4. Como establece o Real Decreto 192/1998 do 4 de marzo de 1998, está rigorosamente 

prohibido fumar en calquera dependencia do Centro. E tampouco  está permitido traer 

tabaco  ó Centro. 

5. Non se permite traer ningún tipo de arma ó Centro. Estes aparellos serán incautados, 

constituíndo unha falta grave. Tampouco se poden traer chisqueiros nin  ningún  outro  

material incendiario. 

6. Como norma xeral, o alumnado non poderá abandonar o recinto escolar durante o horario 

lectivo. No caso de que un alumno/a deba abandonar o centro por unha causa xustificada, o 

seu pai/nai/titor legal ou persoa adulta na que deleguen e debidamente identificada (previo 

aviso ó equipo directivo), poderá recollelo do centro tras cubrir o impreso correspondente 
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dispoñible en conserxería. 

7. O alumnado non poderá saír da aula durante os cambios de unha sesión a outra, esperarán 

ao profesor ou profesora da materia da seguinte sesión, ou de ser o caso, ao profesorado de 

garda. No caso de que o alumnado teña que desprazarse de aula, realizarao de xeito 

ordenado e sen alterar o desenvolvemento da actividade pedagóxica. 

 

4.1.2 SOBRE O APROVEITAMENTO DAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS E ACTITUDE DOS 

ALUMNOS/-AS. 

1. O control do aproveitamento das actividades académicas e actitude do alumnado 

comunicarase no  boletín  de cualificación escolar, despois de cada avaliación. Debidamente 

asinado polo pai, nai ou representante legal do alumno/a, será devolto ao profesor/titor no 

prazo  máximo  dunha  semana. En caso de non ser así, o titor do alumno/-a poderá reclamar 

que sexan o pai, nai ou titores legais os que leven as notas ó Centro para dar unha explicación 

da tardanza. 

2. Os pais terán dereito a solicitar información sobre o rendemento e actitude do seu fillo a  

través do seu profesor titor e/ou dos profesores das diferentes materias na hora destinada 

para tal efecto. Para as entrevistas dos pais co profesorado será imprescindible concertar a 

data previamente. Así mesmo, os pais, deberán acudir a cantas reunións  se lles convoque a 

tal  efecto. Os responsables dos alumnos/as comunicarán ó centro calquera situación legal 

que poida afectar á  transmisión de información do alumnado por parte do titor/a.  

3. Os profesores/as titores/as, de acordo coa Xefatura de Estudios e co Departamento de 

Orientación, poderán convocar en cada período de avaliación reunións de profesores/as e 

alumnos/as para analizar e comentar incidencias académicas ou de convivencia. 

 

     4.1.3  SOBRE A ASISTENCIA A CLASE, PUNTUALIDADE E XUSTIFICACIÓN DESTAS FALTAS 

1. Os alumnos/as asistirán con puntualidade a clase e a calquera actividade organizada polo 

Centro. As faltas de puntualidade terán a mesma consideración que as faltas de asistencia a 

nivel de control e xustificación. A nivel de cómputo como conduta contraria ás normas, tres 

faltas de puntualidade nun mesmo trimestre computarán como unha falta de asistencia. En 

caso de desprazamento de unha aula a outra no cambio de clase, se realizará inmediatamente 

ao remate da sesión e en orde e silencio, sen entreterse polo camiño nin ir ao baño.  

2. Tódolos profesores/as anotarán os atrasos e as faltas de asistencia dos alumnos/as, 

sexan ou non xustificados, no programa SIXA. En caso de que sexa un profesor ou profesora de 

garda o que se atope nese momento na aula, será él ou ela o encargado de introducir a falta no 

SIXA.  

3. Os alumnos/as, ou os seus responsables, entregarán a xustificación das súas faltas nun prazo 

máximo de tres días dende a súa reincorporación ás clases, entregando o  xustificante en 
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conserxería ou ao titor/a en persoa, amosándollo previamente aos profesores daquelas áreas 

das que perdeu clase  para poder,   en caso de necesidade, reclamar a realización dalgún 

exercicio avaliativo ou de especial interese. O impreso oficial de xustificación de faltas 

poderano recoller en conserxaría. 

4. Si un titor/a detecta unha falta inxustificada dun titorando/a seu, transcorridos os tres días 

de prazo para a xustificación, deberá poñerse en contacto cos pais ou titores legais do 

mesmo.  

5. Os titores/as xustificarán, se é o caso, as faltas do alumnado no SIXA frecuentemente, 

recollendo as xustificacións en conserxería. O xefe/a de estudos será o encargado/a de 

trasladar as faltas do SIXA ao XADE diariamente, para que a xustificación sexa recibida polos 

responsables vía Abalar Móbil. O período que vai dende que un responsable xustifica unha 

falta de asistencia ata que aparece xustificada no Xade deberá ser o menor posible. Os 

responsables que non teñan Abalar Móbil recibirán trimestralmente un resumo coas faltas do 

seu fillo/a co boletín de cualificacións.  

6. Para a xustificación das faltas por parte dos titores ou titoras, considéranse xustificables os 

seguintes tipos de faltas de asistencia: 

  Citacións que impliquen un deber inescusable, sendo xustificable o tempo necesario. 

  Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao. 

  Tramitación de documentos oficiais, presentación a exames e probas oficiais ou 

similares, sendo xustificable o tempo necesario. 

  Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de 2 días lectivos. 

  Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica. 

 No caso de faltas de asistencia a clase do alumnado non contempladas nos apartados 

anteriores, quedará a criterio da dirección do centro educativo a consideración das 

excepcionais circunstancias que concorran para a súa xustificación ou non. En todo caso, 

deberá garantirse o dereito á escolarización da alumna ou do alumno. 

7. Cando as faltas de asistencia a clase do alumnado presenten dificultades para a súa 

xustificación ou cando se incremente de forma significativa o número de faltas sen xustificar, 

o profesorado titor convocará a nai, o pai ou as persoas titoras legais ou gardadoras da 

alumna ou do alumno a unha reunión (documento de convocatoria), coa finalidade de 

analizar a situación que se está a producir e tratar de corrixila, evitando que se produza a 

apertura do expediente de absentismo. A propia alumna ou o propio alumno poderá asistir á 

referida reunión. O profesorado titor levantará acta da reunión. En caso de que non se resolva 

a situación, se iniciará o protocolo de absentismo, segundo o establecido no apartado 10.3 

deste mesmo documento. 

 8. En ausencia do profesor/a, os alumnos/as permanecerán na aula esperando as   instrucións 

do profesor/a de garda. Si transcorridos cinco minutos non acude o profesorado de garda, o 

delegado/a preguntará en conserxería polo mesmo ou, se é o caso, por alguén do equipo 

faltas%20asistencia/XUSTIFICACIÓN_%20FaltasAsistencia.pdf
PROTOCOLO%20ABSENTISMO/convocatoria%20previa%20protocolo%20absentismo.pdf
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directivo.  

9. O alumnado que non participe nalgunha actividade extraescolar, terá a obriga de asistir ao 

instituto, e en caso de non facelo, a ausencia terá a mesma consideración que unha falta 

doutro  día calquera. Do mesmo xeito, o alumnado sancionado sen participar en algunha 

conmemoración celebrada no instituto, deberá igualmente acudir ao centro o día de 

celebración da mesma.  

 

4.1.4 SOBRE O MATERIAL E O MANTEMENTO DAS INSTALACIÓNS. 

1. Os alumnos/as, profesores/as e demais membros da Comunidade Educativa contribuirán 

eficazmente ao mantemento da limpeza e coidado das instalacións e material do Centro. 

Calquera dano ou deterioro do material das instalacións producido por neglixencia ou de forma 

intencionada, será motivo de restauración e comportará a sanción correspondente. 

2. Ao remate do curso, aquel alumno/a que teña sen devolver algún libro (de biblioteca ou de 

préstamo do instituto), non se lle entregará o boletín coas notas ata que devolva o mesmo, 

ou o repoña se o extraviou.  

3. É obrigatorio que todo o alumnado traia ó instituto todo o material necesario para o 

normal desenvolvemento das actividades docentes (libros, cadernos, roupa deportiva…). 

4. Cada alumno/-a deberá ser responsable do material escolar propio. O alumnado decidirá 

cada xornada o material escolar que necesita levar para a súa casa co obxecto de completar o 

estudo das diferentes materias. En caso de deixar material no instituto, cada alumno/a conta 

con un andel persoal para tal efecto. Nunca debe deixarse material debaixo das mesas 

durante os períodos non lectivos.  

5. Os alumnos/as serán responsables dos seus efectos persoais. Neste sentido recoméndase 

que non traian obxectos de valor que non sexan necesarios, ou no caso de traelos, que os 

teñan sempre con eles e non os deixen na aula.  

6. O alumnado responsibilizarase de facer un uso correcto dos equipos informáticos que lles 

proporcione a Consellería de Educación (Edixgal ou similar). O equipo de dinamización das 

TAC será o encargado de trasmitir ao alumnado ó principio de curso cales son as normas de 

uso dos mesmos.  

 

4.2 O PROFESORADO DE GARDA E A CONVIVENCIA 

1. Si un alumno/a debe traballar durante unha xornada lectiva na aula de convivencia inclusiva, 

será o profesorado de garda o encargado de controlar que o alumno/a está traballando e ten 

boa actitude e conduta. Para levar a cabo este control, existe un documento de control que o 

profesorado de garda debe cubrir e asinar. En caso de que non haxa profesorado de garda 

dispoñible, será o equipo directivo o encargado deste control. 

2. Si durante unha sesión de clase un profesor/a non consegue atallar unha conduta contraria ás 

normas de algún alumno/a, ben pola súa gravidade ou porque a situación é insostible, o 

delegado/a irá na busca do profesor/a de garda, que acudirá á aula a recoller ó alumno/a para 

aula%20convivencia%20inclusiva/rexistro%20de%20conduta%20e%20traballo-aula%20de%20convivencia.pdf
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levalo ante alguén do equipo directivo.  

 

5.- PLAN DE ACOLLIDA DO PROFESORADO 

5.1 PROTOCOLO DE ACOLLIDA DO PROFESORADO AO PRINCIPIO DE CURSO 

Actuación Temporalidade Responsable(s) 

Reunión inicio de curso con 

xefatura. 

Entrega de documento 

“Información profesorado 

novo” 

Semana anterior ao comezo 

das clases en Setembro. 
Xefatura de Estudos 

Visual do centro: Aulas, aulas 

específicas, departamentos, 

sala de profesores/as… 

Despois da reunión de inicio 

de curso. 
Conserxes 

Reunión para información 

sobre formas de 

comunicación no instituto 

(conta de correo, SIXA…). 

Semana anterior ao comezo 

das clases en setembro (ou a 

primeira vez que o profesor/a 

veña ao centro). 

Dirección 

Toma de posesión, alta no 

XADE, alta no SIXA. 

A partir da data de toma de 

posesión. 

Toma de posesión, alta no 

XADE: Administración. 

Alta no SIXA: xefatura de 

estudos. 

Reunión co departamento 

(nos de máis de 1 integrante) 

Semana anterior ao comezo 

das clases en setembro(ou a 

primeira vez que o profesor/a 

veña ao centro). 

Xefe/a de departamento 

 

5.2. PROTOCOLO DE ACOLLIDA DO PROFESORADO SUBSTITUTO AO LONGO DO CURSO 

Actuación Temporalidade Responsable(s) 

Reunión con xefatura de 

estudos. 

Entrega de documento 

“Información profesorado 

novo” 

No momento de 

incorporación do profesor/a 

ao centro. 

Xefatura de Estudos(*) 

Visual do centro: Aulas, aulas Despois da reunión con Conserxes 

acollida/información%20profesorado%20novo%2019-20.pdf
acollida/información%20profesorado%20novo%2019-20.pdf
acollida/información%20profesorado%20novo%2019-20.pdf
acollida/información%20profesorado%20novo%2019-20.pdf
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específicas, departamentos, 

sala de profesores/as… 

xefatura de estudos.  

Reunión para información 

sobre formas de 

comunicación no instituto 

(conta de correo, SIXA…). 

Despois da visual do centro Dirección 

Toma de posesión, alta no 

XADE, alta no SIXA. 
Despois da visual do centro. 

Toma de posesión, alta no 

XADE: Administración. 

Alta no SIXA: xefatura de 

estudos. 

Reunión co departamento 

(nos de máis de 1 integrante) 
Despois da visual do centro.  Xefe/a de departamento 

 

(*)En caso de que o xefe/a de estudos non estea dispoñible no momento da incorporación do 

profesor/a, será a persoa do equipo directivo que estea no centro nese momento a encargada de 

recibir ó novo profesor/a e darlle a información básica para que poida impartir as súas primeiras 

sesións de clase. En canto o xefe de estudos teña dispoñibilidade, terá lugar a reunión con toda a 

información. 

 

 

6.- PLAN DE ACOLLIDA DO ALUMNADO 

6.1 PROTOCOLO DE ACOLLIDA DO ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN AO PRINCIPIO DE 

CURSO. 

ALUMNADO DOS CENTROS ADSCRITOS: 

ACTUACIÓN TEMPORALIDADE RESPONSABLES 

Contacto cos D.O. dos centros 

adscritos para establecer calendario 

de reunións. 

Inicio do curso anterior á 

chegada  do alumnado. Orientador/a IES 

Reunións de D.O: Recolleranse as 

necesidades latentes, liñas de 

actuación… 

Trimestralmente (no curso 

anterior á chegada do 

alumnado) 

Orientadora IES 

PT IES 

Orientador/a CEIP 

Planificación da xornada de acollida 

no IES 

2º trimestre (curso 

anterior á chegada) 

Equipos de Convivencia 

e de Atención á 
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Diversidade. 

Visita do alumnado de 6º ao IES. Finais de maio (curso 

anterior á chegada). 

Profesorado do IES e dos 

CEIP. Alumnado do IES 

Charla informativa nos CEIP adscritos Principios de xuño (curso 

anterior á chegada). 

Orientador/a e xefe/a 

de estudos 

Reunión nos CEIP adscritos cos 

titores/as de 6º de Primaria. Principios de xuño, 

coincidindo coa charla 

informativa.  

Orientador/a IES 

Orientador/a CEIP 

PT IES 

Titores/as CEIP 

Dinámicas de cohesión grupal e outras 

dinámicas dentro do PAT 

Principios de curso de 

chegada. 

Titor/a 

Orientador/a 

PROXECTO TITORANDO Principios de curso 

Titores/as de 1º ESO 

Alumnos/as de 3º ESO 

Equipo de Convivencia 

 

ALUMNADO DE CENTROS NON ADSCRITOS:  

ACTUACIÓN TEMPORALIDADE RESPONSABLES 

Visual do centro: Aulas, aulas 

específicas, pavillón, biblioteca… 

Primeiro de día de clases, 

no 1º tempo de lecer. 

Alumnado de 3º ESO 

Equipo de Convivencia 

Dinámicas de cohesión grupal e outras 

dinámicas dentro do PAT 

Principios de curso de 

chegada. 

Titor/a 

Orientador/a 

PROXECTO TITORANDO Principios de curso 

Titores/as de 1º ESO 

Alumnos/as de 3º ESO 

Equipo de Convivencia 

 

6.2 PROTOCOLO DE ACOLLIDA DO ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN DURANTE O CURSO. 

ACTUACIÓN TEMPORALIDADE RESPONSABLES 

Entrevista coa familia 
No momento de 

formalización da matrícula. 

Xefe/a de estudos 

Titor/a 

Entrevista co alumno/a Día de incorporación Xefe/a de estudos 
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Titor/a 

Visual do centro: Aulas, aulas específicas, 

pavillón, biblioteca… 
Día de incorporación 

Delegado/a 

Xefe/a de estudos 

Presentación do novo alumno/a ao resto 

do grupo. 

Día de incorporación Titor/a 

Delegado/a 

Nomear un compañeiro/a para que 

acompañe ao novo alumno/a durante os 

primeiros quince días (preferentemente 

voluntario/a). 

Día de incorporación Titor/a 

Avaliación competencial 
Primeiros días logo da 

incorporación ao centro. 

Profesores/as de cada 

materia. 

Reunións co alumno/a sobre o proceso de 

adaptación ao centro.  

Tralos primeiros quince 

días, se se considera 

oportuno.  

D.O. 

Titor/a 

 

 

 

7. ORGANIZACIÓN XERAL DO CENTRO 

7.1 NORMAS XERAIS PARA A ORGANIZACIÓN DA ACTIVIDADE ESCOLAR NO IES DE MEAÑO 

7.1.1 Comunicacións entre os membros da comunidade educativa:  

Comunicación por carta: 

-Avisos do equipo directivo/titores ós responsables do alumnado para inicio de protocolo oficial. 

-Convocatoria de reunión do equipo directivo/titores aos responsables do alumnado. 

Axenda escolar 

-Aviso do titor/a aos responsables sobre incidencias do grupo, do alumnado, convocatoria de 

reunións de titoría… 

-Aviso do profesorado aos responsables sobre incidencias do grupo,do alumnado ou convocatoria 

de reunión. 

-Solicitude de información/reunión por parte dos responsables ao profesorado ou ao titor/a.  

Circulares entregadas ao alumnado (tentaremos, na medida do posible, substituír esta forma de 

comunicación por outras máis ecolóxicas e efectivas): 

-Aviso de actividades organizadas no centro, en horario lectivo ou non, autorizacións para saídas, 

avisos organizativos… 

Correo electrónico (é a forma máis habitual de comunicación entre os membros da comunidade 

educativa): 

-Avisos do equipo directivo a calquera membro da comunidade educativa (reunións, 

informacións, recordatorios, organización de actividades…). 
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-En xeral, calquera comunicación entre dous membros da comunidade educativa que non 

conteña información sensible. 

SIXA: 

-Solicitude de informe de alumnado por parte do titor/a aos profesores/as do grupo. 

-Informe do alumnado dos profesores/as para o titor/a. 

-Comunicación de falta de conduta contraria ás normas do alumnado por parte do profesorado 

ao titor/a e xefatura de estudos. 

-Comunicación de faltas de asistencia do alumnado por parte do profesorado ao titor/a. 

Abalar Móbil: 

-Comunicación de incidencia do alumnado por parte do profesorado ou titor/a para as familias. 

-Comunicación de incidencia do alumnado por parte do equipo directivo para as familias. 

-Avisos por parte do equipo directivo para as familias. 

-Comunicación de faltas de asistencia do alumnado para as familias (automático a través do 

XADE). 

-Comunicación do boletín de cualificacións do alumnado para as familias (automático a través do 

XADE). 

Pizarra no IES 

-Informacións do equipo directivo para o profesorado (reserva aulas específicas, cadro de gardas 

de saídas, organización de actividades, horarios cursos e reunións, avisos en xeral…) 

-Informacións dos equipos de traballo para o resto de profesorado. 

Páxina web do IES de Meaño 

-Información de actividades 

-Organización do centro (documentos, horarios, calendario de actividades…) 

-Avisos sobre funcionamento do centro 

En persoa/Reunións 

En xeral, calquera comunicación que conteña información sensible se realizará en persoa.  

Teléfono 
-Avisos do equipo docente aos responsables do alumnado. 
-Solicitude de titoría dos responsables aos titores/as. 
-Solicitude de reunión dos responsables ao profesorado ou ao equipo directivo. 
-Consulta de dúbidas por parte dos responsables con respecto ao funcionamento do centro, 
documentación, matrícula… 
-Avisos do profesorado ao equipo directivo en caso de incidencia. 

Carpeta compartida en Drive 
En xeral, para comunicacións entre os membros do claustro, para informacións sobre a 
organización do centro que non conteñan datos do alumnado: permisos do profesorado, NOF, 
documentación dos protocolos, plan de actuación dos equipos de dinamización… 

 

7.1.2 Organización dos agrupamentos:  

Os agrupamentos, a confección de grupos e horarios estableceranse de acordo cos seguintes 

principios: normalización e inclusión, equidade, igualdade de oportunidades e non discriminación, 

flexibilidade,e promoción da convivencia. 
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Establécense como criterios para formar grupos, aprobados en Claustro Ordinario o 31 de Xaneiro 

de 2018, os seguintes: 

 A información que nos cedan os titores dos últimos cursos dos centros adscritos no mes de 

maio/xuño. 

 Equilibrio en canto a igualdade de xénero e número. 

 A repartición do alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE). 

 A repartición do alumnado en canto ás medidas de atención á diversidade tomadas. 

 A división por materias específicas elexidas. 

 De haber irmáns no mesmo nivel educativo, terase en conta a opinión da familia ou titores 

legais. 

Unha medida de atención á diversidade que levaremos a cabo, si os recursos humanos así o 

permiten, será o desdobramento de grupos, que poderá realizarse en tódalas materias ou 

nalgunhas. Os criterios para desdobrar un grupo son fundamentalmente os seguintes: 

 Dispoñibilidade de profesorado 

 Priorización de desdobre en 1º e 2º de ESO, por ser grupos que adoitan estar formados por 

un maior número de alumnado e por integrar unha maior porcentaxe de alumnado con 

NEAE. 

 

7.1.3 Protección de datos. Autorización uso da imaxe: 

 

No impreso de formalización da matrícula, solicitamos ás familias que nos informen sobre 

calquera situación legal que poida afectar ao tratamento dos datos do alumnado (traslado de 

información dos titores/as, excursión de fin de etapa…). Ademais, no momento de matricularse, 

os pais/nais/titores legais deben asinar dous documentos relacionados coa protección de datos:  

 Documento de autorización do uso da imaxe do alumnado en actividades educativas 
organizadas polo centro. 

 Documento de autorización para que os alumnos/as dispoñan dunha conta google suite 
for education.  

 

 

7.1.4 Entradas e saídas do centro:  

A garda de entrada comeza vinte minutos antes do comezo das clases, e a garda de saída remata 

vinte minutos despois do remate das mesmas, ou de ser o caso, logo da resolución de calquera 

problemática que xurda con algún alumno ou alumna. O alumnado que veña ao instituto en 

transporte escolar, deberá acceder directamente ao centro en canto chegue o autobús ao mesmo 

antes do inicio das clases. Como está recollido nas Normas básicas de convivencia, o alumnado 

non poderá abandonar o recinto escolar durante unha xornada lectiva, si non é acompañado/a 

por algún adulto responsable do mesmo.  

 

 

 

 

protección%20de%20datos/Autorización%20uso%20da%20imaxe%20xeral.pdf
protección%20de%20datos/AUTORIZACIÓN%20CONTA%20GOOGLE.pdf
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7.1.5 Recreos 

 

Establécense dous recreos por xornada lectiva, o primeiro de quince minutos e o segundo de vinte 

minutos. Durante os mesmos haberá tres profesores/as de garda, un en cada unha das seguintes 

zonas: 

Zona 1: Biblioteca 

Zona 2:Andar 0 e patio principal 

Zona 3: Andar -1, patio interior e pavillón 

As funcións do profesorado de garda están reguladas no apartado 7.3.2 deste documento. 

O alumnado dispón dunha serie de espazos e instalacións para uso durante os recreos. As normas 

para a súa utilización están reguladas no apartado 7.4 deste documento.  

 

7.1.6 Organización das actividades Extraescolares, Complementarias e Conmemoracións 

A organización das Actividades Extraescolares (viaxe de fin de etapa incluído) corresponde aos 

departamentos didácticos ou, nalgún caso, aos Equipos de Dinamización do instituto, en 

colaboración co Equipo de Actividades Extraescolares (cuxo coordinador/a informará ó principio 

de curso ao profesorado sobre cómo se levará a cabo a organización das mesmas).  

A organización de Actividades Complementarias corresponde aos Equipo de Dinamización do 

instituto, aos departamentos didácticos e ao departamento de orientación, en colaboración co 

Equipo de Actividades Extraescolares.  

A organización de conmemoracións está regulada no apartado 2.4 deste documento (Órganos de 

participación do alumnado).  

 

7.2 ORGANIZACIÓN DOS TEMPOS 

HORARIOS DO IES DE MEAÑO Luns Martes Mércores Xoves  Venres 

Horario de apertura do centro 08:15 08:30 08:15 08:30 08:30 

Inicio xornada lectiva 08:40 08:55 08:40 08:55 08:55 

Remate xornada lectiva 15:10 14:35 15:10 14:35 14:35 

Inicio Refórza-t (se é o caso)  16:00  16:00  

Remate Refórza-t (se é o caso)  20:00  20:00  

Horario de atención ao público 
Tódolos días dende a apertura do centro ata o final da 

xornada lectiva.  

Horario da Biblioteca 

A biblioteca permanecerá aberta durante toda a xornada 

lectiva. Durante os recreos haberá profesorado de garda na 

mesma e alumnado colaborador para os préstamos. 
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O centro permanecerá aberto en horario de tarde para realización da limpeza xeral, para 

actividades da Escola de Pais e Nais organizadas polo Equipo de Convivencia, para realización de 

grupos de traballo do profesorado ou para calquera actividade organizada polo equipo docente en 

horario non lectivo.  

 

7.3. NORMAS DE REALIZACIÓN DAS GARDAS 

7.3.1 Gardas de clase:  

 A garda de primeira hora comeza ás 8:40 o luns e o mércores e ás 8:55 o resto dos días.  

 O profesorado de garda comprobará na sala de profesores si hai algunha ausencia. En caso 

de habela entregarán ó alumnado o traballo que deixe o profesor/a da materia. 

Preferentemente este traballo se deixará previamente na bandexa que hai para tal efecto 

na sala de profesores/as. 

 Débese firmar o libro de gardas e anotar as posibles incidencias que se produzan, ou faltas 

de asistencia do profesorado non anotado.  

 Ademais de cubrir ausencias, o profesorado de garda dispoñible se encargará de entregar 

traballo e controlar ó alumnado da aula de convivencia inclusiva (se enviará documento 

organizativo en cada caso). O documento de control de traballo e conduta e o traballo de 

cada profesor/a estará nunha carpeta na sala de profesores/as. Ademais, si algún alumno/a 

ten que abandonar a aula por un problema de conduta grave, o profesorado de garda o irá 

a buscar e o levará a dirección/xefatura. 

  Para facilitar a labor do profesorado de garda, cando un profesor/a sabe que vai a faltar, 

debe anotarse no libro de gardas e deixar traballo na bandexa que hai na sala de 

profesores/as para tal efecto.  

 Cando non haxa profesorado de garda dispoñible para algunha das funcións atribuídas ós 

mesmos, será o profesorado que teña durante esa sesión unha hora de redución por 

dinamización o que terá que desempeñar as labores de garda. No caso de que tampouco 

haxa profesorado neste caso, será o equipo directivo o encargado de realizar a mesma. 

7.3.2 Gardas de recreo:  

 Hai 3 profesores/as de garda nos recreos. Un controla o patio principal e o andar superior, 

outro o patio interior e o andar inferior e outro a biblioteca (o profesorado de garda nos 

patios se poñerá de acordo para repartirse os mesmos).  

 O alumnado, durante os recreos,  só pode usar os baños do andar 0 (andar de conserxería).  

 Débese asinar o libro de gardas de recreo na sala de profesores, e anotar as incidencias que 

se produzan.  

 O alumnado só pode abandonar o recinto para ir a recoller o balón cando sae fóra no patio 

principal, sempre co permiso do profesorado de garda.  

 As zonas de estar habilitadas no interior das instalacións se utilizarán seguindo as normas, e 

se deixará todo como estaba antes do uso.  

 O alumnado pode utilizar a Aula de Xuntas, previo aviso a Xefatura de Estudos. Haberá un 

aula%20convivencia%20inclusiva/rexistro%20de%20conduta%20e%20traballo-aula%20de%20convivencia.pdf
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calendario na porta da mesma no que se informará das reunións de cada recreo. 

 O alumnado non pode entrar nas aulas durante os recreos si non é na presenza de algún 

profesor/a. Tampouco se pode estar nos andares das mesmas.  

 O instituto dispón de unha mesa de ping pong na zona cuberta do patio interior. O seu uso 

está regulado nos Recreos Activos organizados polo Equipo de Hábitos de Vida Saudables. 

 A pista deportiva do patio principal pode ser utilizada polos alumnos/as durante os tempos 

de lecer, a non ser que se estea disputando algún partido dos Recreos Activos. O alumnado 

ten á súa disposición un balón de fútbol e de balonmano en conserxería. En caso de que o 

balón saia fóra do recinto, pedirán permiso ao profesor/a de garda para saír a buscalo. 

 Prohibido usar o corredor exterior que comunica ambos patios.  

 Pavillón durante os recreos: Está reservado para as actividades deportivas dos Recreos 

Activos, organizados polo Equipo de Promoción de Hábitos de Vida Saudables. En calquera 

caso non se poderá comer nin beber no pavillón e usarase calzado adecuado. O profesorado 

de garda do andar da biblioteca debe acudir de vez en cando ao pavillón si hai actividades 

deportivas para ver si todo está ben. 

 En caso de ausencia do profesorado de garda do recreo, será o equipo directivo o encargado 

de realizar a mesma.  

 

7.4 ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS, INSTALACIÓNS E RECURSOS 

Distribución do alumnado nas aulas: A distribución do alumnado nas aulas será por defecto en 

grupos de 3 ou 4 alumnos/as, estes grupos serán elaborados o comezo do curso polo dpto. de 

orientación e os titores dos grupos buscando criterios de coeducación, equidade, convivencia, 

inclusión, equilibrados en dificultades e heteroxeneidade. Estes grupos poderán sufrir cambios o 

longo do curso se as circunstancias o aconsellan. Cada docente terá autonomía para redistribuír a 

aula e o alumnado como considere pero deberá organizar o alumnado para que o remate da 

sesión a distribución volva a ser a orixinal. 

 Reserva de aulas específicas: As aulas de informática, tecnoloxía e a biblioteca son aulas cun 

equipamento especial (equipos informáticos, mesas de traballo en equipo, material 

bibliográfico…). Estas aulas teñen unha serie de sesións semanais asignadas para determinadas 

materias. No resto de sesións poden ser reservadas por calquera profesor/a. A forma de reserva é 

a través dun documento que está pegado á pizarra de información que hai en conserxería. Os 

conserxes son os encargados de poñer o documento co horario en branco ó comezo da semana na 

pizarra. A reserva se fará por orde de petición.  

Aula de Xuntas/Aula de Convivencia Inclusiva: En caso de dispor de unha aula libre, logo de 

asignar os diferentes grupos e aulas específicas, utilizaremos a mesma como Aula de Xuntas e 

como Aula de Convivencia Inclusiva. Preferentemente  será utilizada para este fin a aula 11, preto 

da zona de xefatura de estudos. O alumnado poderá usar esta aula durante os recreos, previa 

autorización de xefatura de estudos, para a realización de reunións da Xunta de Delegados/as, 

reunións das comisións organizadoras das conmemoracións (4º ESO), reunións sobre a excursión 

de fin de etapa de 4º de ESO ou para realizar actividades de titoría relacionadas con algunha 
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conmemoración. Non necesitarán estar acompañados/as de ningún profesor/a, e deberán cubrir 

no calendario que hai na porta da aula qué tipo de reunión se vai a levar a cabo. Ademais, os 

delegados/as poderán utilizar esta aula para reunións da Xunta de Delegados/as durante os 

quince minutos de algunha sesión da lectura obrigatoria diaria. 

Ademais do uso como Aula de Xuntas, será utilizada como Aula de Convivencia Inclusiva. O uso da 

Aula de Convivencia Inclusiva está regulado polo Equipo de Convivencia. No caso de que un 

alumno/a teña que estar unha xornada traballando nesta aula, o Equipo de Convivencia 

organizará a mesma e informará ao profesorado do alumno/a e ao profesorado de garda da 

orgnización da xornada correspondente.   

Aulas dos diferentes grupos (criterios de distribución): Dispoñemos de 12 aulas para os 

diferentes grupos, ademais das aulas específicas. Entre elas, a aula de Recursos é a de maiores 

dimensións (reservada para o grupo máis numeroso). As demais aulas diferéncianse no seu 

equipamento, xa que algunas contan con encerado táctil. A aula de desdobres (necesaria para a 

optatividade de 4º de ESO) e de idiomas (de habela) serán situadas en aulas sen encerado táctil. A 

aula 10, no andar de conserxería, estará reservada, se é o caso,  para grupos que teñan alumnado 

con mobilidade reducida. A aula 11, se é posible, será usada como Aula de Xuntas/Convivencia. As 

aulas dos grupos do mesmo nivel estarán situadas, preferentemente, no mesmo andar.  

Biblioteca: A Biblioteca funcionará segundo as seguintes normas: 

 Durante os períodos de lecer a Biblioteca poderá ser usada polo alumnado para realizar as 

actividades organizadas na mesma, consultar libros ou consultar información en Internet a 

través dos ordenadores alí dispoñibles. En ningún caso os ordenadores da Biblioteca 

poderán ser usados para xogar, nin para ocio. Será a persoa encargada da Biblioteca nese 

momento a que determine a orde e o uso dos ordenadores. Ao remate do recreo todo 

debe quedar como estaba antes do uso.  

 A biblioteca permanecerá aberta durante toda a xornada lectiva. Durante os tempos de 

lecer estará vixiada polo profesorado de garda de biblioteca, e no resto de sesións o 

alumnado accederá acompañado polo profesor/a correspondente. Durante os exames de 

setembro permanecerá aberta para uso do alumnado que teña que facer varios exames.  

 O Equipo de Biblioteca formará a un grupo de alumnos/as voluntarios ao inicio de curso, 

para que colaboren no servizo de préstamos durante os recreos.  

 Contará con un servizo de empréstamo, organizado polo Equipo de Biblioteca, que marcará 

os prazos de devolución dos libros. O retraso reiterado na devolución poderá supoñer unha 

falta leve contraria ás normas de convivencia. A final de curso, non se entregará o boletín de 

cualificacións a aqueles alumnos/as que teñan algún libro de empréstamo sen entregar. En 

caso de perda ou rotura dun libro de empréstamo, deberá ser reposto.  

 Na biblioteca non se pode comer nin beber.  

 A biblioteca poderá ser reservada por calquera profesor/a nas horas nas que se atope libre 

(algunhas horas están reservadas para o traballo do Equipo de Biblioteca).  

 O Equipo de Biblioteca será o encargado de xestionar os fondos da mesma, coa 

colaboración dos departamentos didácticos. 
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 Na biblioteca estará situada a Radio Escolar. Calquera profesor/a pode usar a mesma co seu 

alumnado, tendo en conta que a preferencia de uso é da materia Obradoiro Steam de 2º de 

ESO e do Equipo de Biblioteca (responsable da organización dos programas de radio fixos 

anuais).  

 O alumnado que queira facer impresión de traballos, deberá facelo dende os ordenadores 

de Biblioteca (as impresións saen en conserxería, onde aboarán o importe das mesmas). En 

caso de que non poidan imprimir deste xeito, farano directamente en conserxería en 

formato pdf.  

 

Aula de informática: A aula de informática funcionará segundo as seguintes normas: 

 Calquera profesor/a poderá facer uso da aula de informática co seu alumnado. A reserva da 

mesma se realizará no documento que hai pegado na pizarra de conserxería. Este 

documento será colocado en branco, cos ocos de libre uso (a materia TIC ten preferencia de 

uso e unha serie de horas fixas marcadas) ao inicio de cada semana. Os encargados da 

colocación do mesmo serán os conserxes.  

 O alumnado só pode acceder á aula de informática na compañía ou con autorización dun 

profesor/a responsable.  

 O profesorado que utilice a aula de informática cun grupo de alumnos/as vixiará que se 

cumpren as normas de uso deste apartado.  

 Os ordenadores da aula de informática só se poden utilizar con fins didácticos. O profesor/a 

responsable do grupo que estea utilizando os mesmos determinará qué recursos se poden 

utilizar e a qué contidos se pode acceder.  

 En caso de incidencia con algún equipamento informático, o profesor/a que estea usando a 

aula nese momento, deberá reflectilo no documento de incidencias compartido no Drive.  

 Non se pode conectar ningún dispositivo aos ordenadores sen o permiso do profesor/a 

responsable.  

 En caso de ter que gardar algún documento, nunca se fará no propio equipo, xa que 

desaparecería ao ser apagado. O alumno/a deberá consultar ao profesor/a responsable de 

qué xeito debe ser gardado (dispositivo usb, correo electrónico, aula virtual, Drive…). 

 

Aula de Tecnoloxía/Taller. A aula de tecnoloxía funcionará segundo as seguintes normas: 

 Calquera profesor/a poderá facer uso da aula de Tecnoloxía co seu alumnado. A reserva da 

mesma se realizará no documento que hai pegado na pizarra de conserxería. Este 

documento será colocado en branco, cos ocos de libre uso (a materia de tecnoloxía terá 

preferencia de uso e horas fixas semanais marcadas) ao comezo de cada semana. Os 

encargados da colocación do mesmo serán os conserxes.  

 A aula de tecnoloxía dispón de varios equipos informáticos. O uso dos mesmos está 

regulado do mesmo xeito que os equipos da aula de informática do apartado anterior.  

 O uso da aula de Tecnoloxía durante os tempos de lecer está regulado polo departamento 

de Tecnoloxía, que explicará ao alumnado as normas de uso da mesma.  
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 O alumnado fará un uso responsable dos recursos dispoñibles na aula de Tecnoloxía: 

ordenadores, ferramentas, impresoras 3d…En caso de desperfectos provocados por un uso 

neglixente, o alumno/a terá que repoñer os danos causados. 

 

Espazo Maker.  O espazo maker do centro será coordinado polo departamento de Tecnoloxía e 

estará a disposición da comunidade educativa nos períodos que o dpto. determine, será 

xestionado por alumnado baixo as indicacións do profesorado de tecnoloxía. 

Aula de Plástica/Aula de Música/Laboratorio: As normas de uso destas aulas está regulada polo 

departamento correspondente. O alumnado será informado das mesmas por parte do profesor/a 

das materias asociadas a tales departamentos.  

Corredores: O uso dos corredores está regulado polas seguintes normas: 

 A circulación polos corredores e escaleiras deberá facerse camiñando, non correndo e 

evitando facer ruído que poida perturbar o silencio nas demais aulas. 

 Hai varias zonas de estar nos corredores do instituto. O alumnado poderá usar estas zonas 

durante os tempos de lecer, debendo deixar todo como estaba antes do uso.  

 Durante os cambios de clase o alumnado só poderá saír aos corredores si necesita cambiar 

de aula, en caso contrario deberán esperar ao profesor/a dentro da aula. O profesor/a de 

garda será o encargado de que isto sexa así.  

 Durante os tempos de lecer non se pode acceder ás aulas, de xeito que hai zonas dos 

corredores que non se poden utilizar, xa que son zonas de acceso as aulas.  

Conserxería: Trámites que se poden realizar en conserxería:  

 O alumnado pode facer impresións de traballos, sempre que non fora posible facelo 

dende os ordenadores de biblioteca. Se imprimirán dende unha memoria usb en formato 

pdf. O prezo por copia será fixo e establecido a comezo de curso. 

 O alumnado pode facer fotocopias durante os tempos de lecer. O prezo por copia será fixo 

e establecido ao comezo de curso. Nunca se farán durante o transcurso das sesións.   

 O alumnado pode entregar en conserxería resgardos de circulares informativas firmadas 

polos pais, autorizacións para saídas ou xustificantes de faltas (tamén se poden entregar 

directamente ó titor/a). 

 Documentos dispoñibles en conserxería: Anexo V para o profesorado (faltas de 

asistencia), xustificantes de faltas de asistencia para o alumnado, e documento para 

abandonar o centro en horario lectivo para o alumnado (en compañía de responsable). 

 Cando un alumno/a teña que abandonar o instituto en horario lectivo, debe facelo en 

compañía dun adulto responsable, que cubrirá o correspondente documento en 

conserxería.  

 O alumnado poderá realizar en conserxería o pago de saídas organizadas no centro, si o 

faltas%20asistencia/ANEXO%20V.pdf
faltas%20asistencia/XUSTIFICACIÓN_%20FaltasAsistencia.pdf
faltas%20asistencia/SOLICITUDE_SaídaCentro.pdf
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profesor/a organizador non indica o contrario.  

 O profesorado pode facer en conserxería as copias que necesite para levar a cabo a súa 

labor como docente. Serán asignadas ao departamento correspondente. Dende os 

portátiles asignados a cada profesor/a se pode imprimir directamente na impresora de 

conserxería.  

 

Cafetería: O alumnado soamente poderá acceder á cafetería durante os tempos de lecer, ou con 

permiso expreso dalgún profesor/a. Na cafetería deberá manterse unha actitude de respecto cara os 

demais e cara o mobiliario. O persoal da cafetería require un debido respecto e as consumicións serán 

aboadas no acto. 

Espazos non físicos (Páxina web): A páxina web do IES de Meaño é un espazo de información, de 

comunicación e de colaboración entre os membros da comunidade educativa. A súa organización 

e contidos regúlanse polas seguintes normas:  

 O Equipo de dinamización das TAC é o encargado do deseño e da estrutura da páxina web, e 

da distribución dos seus contidos.  

 Os contidos da páxina web serán elaborados por calquera membro da comunidade 

educativa. Hai unha carpeta compartida na que se poden ir deixando aquelas informacións, 

noticias ou actividades que se consideran interesantes para publicar na web. O Equipo de 

dinamización das TAC será o encargado de subilas á páxina web (en ocasións a través do 

alumnado da materia TIC de 4º de ESO).  

 A través da páxina web se poderá acceder a documentación importante do instituto: 

programacións didácticas, NOF, Plan de Convivencia, protocolos,  horarios, calendario de 

actividades…Ademais, moitos avisos relacionados co desenrolo da vida escolar, serán 

publicados na web.  

 

7.5 USO DE ESPAZOS E INSTALACIÓNS DURANTE OS RECREOS 

O alumnado ten á súa disposición unha serie de espazos e instalacións para uso durante os recreos. O 

seu uso regúlase do seguinte xeito:  

 O alumnado, durante os recreos,  só pode usar os baños do andar 0 (andar de 

conserxería).  

 O alumnado só pode abandonar o recinto para ir a recoller o balón cando sae fóra no patio 

principal, sempre co permiso do profesorado de garda.  

 As zonas de estar habilitadas no interior das instalacións se utilizarán seguindo as normas, 

e se deixará todo como estaba antes do uso.  

 O alumnado pode utilizar a Aula de Xuntas, previo aviso a Xefatura de Estudos. Haberá un 

calendario na porta da mesma no que se informará das reunións de cada recreo. 

 O alumnado non pode entrar nas aulas durante os recreos si non é na presenza de algún 

profesor/a. Tampouco se pode estar nos andares das mesmas.  
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 O instituto dispón de unha mesa de ping pong na zona cuberta do patio interior. O seu uso 

está regulado nos Recreos Activos organizados polo Equipo de Hábitos de Vida Saudables. 

 A pista deportiva do patio principal pode ser utilizada polos alumnos/as durante os 

tempos de lecer, a non ser que se estea disputando algún partido dos Recreos Activos. O 

alumnado ten á súa disposición un balón de fútbol e de balonmano en conserxería. En 

caso de que o balón saia fóra do recinto, pedirán permiso ao profesor/a de garda para saír 

a buscalo. 

 Prohibido usar o corredor exterior que comunica ambos patios.  

    Pavillón durante os recreos: Está reservado para as actividades deportivas dos Recreos 
Activos, organizados polo Equipo de Promoción de Hábitos de Vida Saudables. En calquera 
caso non se poderá comer nin beber no pavillón e usarase calzado adecuado. O 
profesorado de garda do andar da biblioteca debe acudir de vez en cando ao pavillón si hai 
actividades deportivas para ver si todo está ben. 

 

8. PROCEDEMENTOS DE ATENCIÓN AO ALUMNADO 

8.1. PROCEDEMENTO DE ATENCIÓN AO ALUMNADO EN CASO DE ACCIDENTE 

8.1.1 Se o accidente se produce nas dependencias do centro: Seguiranse as directrices marcadas 

no “Protocolo de Atención en Urxencias Sanitarias”, dispoñible en educonvives.gal (copia impresa 

en conserxería do instituto). Deste documento destacamos o seguinte: 

 Apartado 3 “Actuacións básicas en urxencias de saúde e primeiros auxilios”: Neste 

apartado se establece un decálogo de primeiros auxilios, co obxectivo de Protexer-Avisar-

Socorrer da mellor forma posible. Protexer o lugar dos feitos, avisar ás urxencias sanitarias 

(061) ou urxencias xerais (112), en caso de que a urxencia, presumiblemente, non poida 

ser atendida dende o centro. Por último socorrer, seguindo sempre as instrucións dos 

profesionais sanitarios e coñecendo unha serie de informacións importantes que debemos 

aportar ós servizos médicos (en caso de chamada ao 061).  

 Apartado 4 “Reanimación cardiopulmonar”: No IES de Meaño fomentaremos a formación 

en Soporte Vital Básico entre os membros da comunidade educativa. En caso de 

necesidade, requeriremos a axuda do persoal formado, pero en ningún caso nos 

inhibiremos de actuar ata que alguén tome o relevo por indicación dos servizos de 

urxencia. 

 Apartado 5 “Fichas de actuación”: Se detallan as actuacións para os casos máis comúns 

(fiebres, convulsións, contusións e luxacións, lipotimias, hemorraxias…). Existirá unha copia 

impresa destas fichas en conserxería, para consultar en caso de dúbida.  

 Apartado 6 “Aviso ás familias”: As familias serán informadas puntualmente de todas as 

urxencias aos e ás menores ao seu cargo. Todo alumno ou alumna debe aportar, a 

principio de curso durante a formalización da matrícula, un teléfono de contacto no que 

poder localizar a un responsable, nai, pai, representante legal ou persoa maior de idade 

autorizada polos seus pais. En caso de urxencias vitais ou de gravidade, a prioridade é 

contactar cos servizos de urxencia. Non obstante, sempre que sexa posible e 

urxencias%20sanitarias%20e%20enfermidade%20crónica/protocolo%20de%20atención%20de%20urxencias%20sanitarias%20e%20enfermidade%20crónica.pdf
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paralelamente á actuación temperá, a familiar será informada, mediante chamada 

telefónica, do ocorrido e das actuacións que se están a levar a cabo. Cando a persoa que 

socorre estea soa, a prioridade nestes casos será estar en contacto cos servizos de urxencia 

e seguir as instrucións. Cando a vítima estea estabilizada ou os servizos médicos asuman a 

súa atención, será cando informaremos á familia por vía telefónica. En caso de urxencias 

menos graves, independentemente de que se atenda a vítima, avisarase á familia da 

situación para que tome as medidas que estime oportunas (levala ao domicilio, ao médico, 

etc). En calquera caso, ao remate da atención, se realizará un rexistro da actuación. En 

caso de incidentes que non requiran aviso inmediato ás familias, darase traslado a estas 

igualmente unha copia do parte de atención.  

 Apartado 8 “Rexistro de actuacións en urxencias e incidencias”: Unha vez rematada a 

intervención de urxencia, a persoa ou persoas implicadas na mesma deberán cubrir o 

documento de rexistro (impreso en conserxería). Ademais, o titor/a dará traslado á familia 

das actuacións nunha notificación por escrito (modelo en conserxería).  

 Ningunha persoa do Centro, profesor ou persoal non docente poderá transportar a ningún 

alumno/-a no seu vehículo particular. En caso de accidente grave, ou en calquera caso de 

dúbida para calquera tipo de accidente, avisarase ao 061 e seguiranse as súas indicacións. 

 En ningún caso se subministrará ningún medicamento a un alumno/a, agás se o esixe a 

lexislación actualizada ó respecto. Nese caso se faría por prescrición facultativa, por 

petición dos  pais ou titores legais, con consentimento de todos estes e despois de ter 

unha información clara e concisa sobre a forma de subministralo e de cómo actuar en 

calquera caso de reacción. En caso de accidente grave, si a situación esixe algún tipo de 

actuación extraordinaria, seguiranse as indicacións do 061. 

 Caso de ter alumnos/-as con patoloxías crónicas ou que poidan desenvolver en calquera 

momento unha crise, o centro deberá telo comunicado á Delegación e sumarse ó programa 

ALERTA ESCOLAR (ou equivalente no momento) para solicitar axuda en caso de emerxencia. 

 No Centro existen caixas de urxencia básica na aula de Tecnoloxía, Departamento de 

Educación Física, Conserxería e un caixa móbil para desprazamentos, todos eles deben ser 

actualizados trimestralmente (Decreto 44/1985 de 14 de febreiro). O equipo directivo, en 

colaboración cos conserxes, será o encargado de revisalas e repoñer periódicamente os 

produtos gastados ou caducados. Para as caixas da aula de Tecnoloxía e do Departamento 

de Educación Física, serán os xefes/as destes departamentos os encargados da revisión das 

mesmas. 

 Os  materiais que poden albergar estas caixas de urxencia básica, os medios de contacto 

para alerta en caso  de accidente, os programas ofertados  pola administración para  

atender estas consultas,  as normas  de actuación por parte do persoal de Educación, 

poden variar en función de novas necesidades, de novas epidemias ou de cambios 

lexislativos polo que estas directrices se adecuarán á normativa legal existente no 

momento.  

 Seguro escolar: O alumnado de 1º ciclo de ESO (1º e 2º de ESO) non ten Seguro Escolar, 

estas prestacións as cubre o seguro dos seus pais ou persoas titoras. O alumnado de 2º 

urxencias%20sanitarias%20e%20enfermidade%20crónica/rexistro%20de%20accidente%20no%20instituto.pdf
urxencias%20sanitarias%20e%20enfermidade%20crónica/aviso%20ás%20familias%20accidente%20no%20instituto.pdf
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ciclo de ESO (3º e 4º de ESO) ten seguro escolar e polo tanto ten dereito a certas  

prestacións que deberán ser solicitadas nun prazo de 1 ano a partir do accidente. Caso de 

acudir a un centro médico, o alumno/-a deberá levar do instituto un parte de accidente, 

dispoñible en conserxería, para  que  o  Centro Médico facture os gastos sanitarios ao 

Seguro Escolar. Se os pais/nais/titores dispoñen de un seguro privado que cubra ó seu 

fillo/a, será decisión deles levalo a unha clínica incluída no mesmo, ou a un centro médico 

da seguridade social.  

 Os impresos de parte de accidente, así como a solicitude de prestacións están dispoñibles 

na páxina de www.seg-social.es. 

 

8.1.2 Se o accidente se produce fóra do instituto (actividades extraescolares ou 

complementarias): Para as actividades extraescolares e complementarias que se realicen fóra do 

instituto, seguiranse as mesmas directrices do punto anterior, no tocante a actuación PAS 

(Protexer, Avisar e Socorrer). Teranse en conta os seguintes aspectos:  

 O profesorado contará con un teléfono móbil do instituto para facer as chamadas que sexan 

necesarias durante a atención ao alumnado accidentado.  

 O profesorado levará a caixa de urxencia básica móbil. Nesta caixa haberá unha copia das 

fichas de actuación citadas no apartado 5 do punto anterior.  

 No relacionado co aviso ás familias se seguirán os pasos do apartado 6 do punto anterior.  

 Á volta da saída, en canto sexa posible, o profesorado acompañante cubrirá o documento 

de rexistro e llo trasladará ao equipo directivo, que informará a persoa titora para que lle 

notifique por escrito á familia co modelo de notificación por escrito.  

 

8.2. PROCEDEMENTO PARA A ATENCIÓN AO ALUMNADO ENFERMO 

Seguiranse as directrices marcadas no “Protocolo de Atención en Urxencias Sanitarias” e addenda 

de diabete, dispoñibles en educonvives.gal (copia impresa en conserxería do instituto), máis 

concretamente o indicado no  apartado 7 de dito documento “Atención educativa básica ao 

alumnado con enfermidade crónica”. Deste apartado destacamos:  

 Trátase dunha tarefa que lle compete á totalidade da comunidade educativa e non é tarefa 

exclusiva de ningún colectivo en particular. Cadaquén, en función das súas atribucións, terá 

unhas ou outras tarefas asignadas. 

 O primeiro paso será que a familia facilite toda a información relevante recollida en 

informes médicos e que asine as correspondentes autorizacións, así como que se proceda á 

inscrición (de ser o caso) no programa de Alerta Escolar.  

 Coa maior brevidade posible convocarase unha reunión plenaria á que acudirá todo o 

profesorado do centro, así como o persoal non docente. Nesta reunión abordaranse as 

peculiaridades da enfermidade crónica de que se trate e trasladarase a todos os 

profesionais do centro a información pertinente para a atención á alumna ou alumno en 

caso de urxencia. 

urxencias%20sanitarias%20e%20enfermidade%20crónica/parte%20de%20accidente%20para%20seguro%20escolar.pdf
urxencias%20sanitarias%20e%20enfermidade%20crónica/parte%20de%20accidente%20para%20seguro%20escolar.pdf
urxencias%20sanitarias%20e%20enfermidade%20crónica/parte%20de%20accidente%20para%20seguro%20escolar.pdf
http://www.seg-social.es/
urxencias%20sanitarias%20e%20enfermidade%20crónica/rexistro%20de%20accidente%20no%20instituto.pdf
urxencias%20sanitarias%20e%20enfermidade%20crónica/rexistro%20de%20accidente%20no%20instituto.pdf
urxencias%20sanitarias%20e%20enfermidade%20crónica/aviso%20ás%20familias%20accidente%20no%20instituto.pdf
urxencias%20sanitarias%20e%20enfermidade%20crónica/protocolo%20de%20atención%20de%20urxencias%20sanitarias%20e%20enfermidade%20crónica.pdf
urxencias%20sanitarias%20e%20enfermidade%20crónica/addenda%20diabete.pdf
urxencias%20sanitarias%20e%20enfermidade%20crónica/addenda%20diabete.pdf
urxencias%20sanitarias%20e%20enfermidade%20crónica/autorización%20da%20familia%20enfermidade%20crónica.pdf
urxencias%20sanitarias%20e%20enfermidade%20crónica/inscripción%20alerta%20escolar.pdf
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 A persoa titora do alumno ou alumna será a encargada de lle explicar ao resto do grupo-

clase a situación do seu compañeiro ou compañeira, feita a preceptiva selección e 

adaptación en función da idade e desenvolvemento do grupo. Poderá contar, nesta tarefa, 

coa axuda do departamento de orientación e do profesional sanitario de referencia, así 

como cos materiais que, de ser o caso, se poñan á súa disposición.  

 O instituto poderá contactar cos servizos de saúde para contar co asesoramento que se 

estime, ben directamente, ben a través da familia, da Escola Galega de Saúde ou das 

instancias máis oportunas en cada caso.  

 Logo da sesión de formación inicial e sempre que os pais cubran as preceptivas 

autorizacións, a persoa que exerza a dirección do centro, oído, de ser o caso, o consello 

escolar, nomeará, de todos os profesores que voluntariamente manifesten no claustro a súa 

vontade de participar no apoio ao alumnado con enfermidade crónica, un equipo de tres 

profesores ou profesoras, dos cales un terá as funcións de coordinación. No perfil deste 

equipo terase en conta: que teña formación específica en primeiros auxilios, que exercera 

eses labores con anterioridade, que imparta docencia directa no grupo (con especial fincapé 

na persoa titora e no  profesor ou profesora de educación física).  

 Atención en situacións de urxencia: Calquera persoa atenderá, segundo o establecido nos 

plans de autoprotección, e no apartado 8.1 deste documento, as urxencias que poidan 

xurdir. Cando existan dúbidas sobre a gravidade, cando así o estime algún dos membros do 

equipo de apoio á enfermidade crónica ou cando a situación de urxencia é manifesta (perda 

de consciencia, confusión grave, convulsións…)contactarase inmediatamente co 061 

activando a Alerta Escolar. Actuarase en todo momento segundo as instrucións dos 

profesionais do 112-061. 

 Plan de atención individualizado: haberá unha ficha do alumno/a con fotografía, protocolo 

de urxencias e teléfonos de referencia. Esta ficha estará visible en conserxería e na sala de 

profesores. O equipo directivo contará co informe médico e pautas correspondentes 

(debidamente custodiadas).  

 

8.3. ATENCIÓN AO ALUMNADO EN CASO DE AUSENCIA DO PROFESORADO 

8.3.1 Cando un profesor/a se retrase:  

 O alumnado permanecerá na aula, non se pode saír ao corredor. En caso de que o retraso 

sexa superior a cinco minutos, e si non acude o profesor ou profesora de garda, o 

delegado/a preguntará en conserxería polo mesmo ou, se é o caso, por alguén do equipo 

directivo.  

 O profesorado de garda comprobará polas aulas si están todos os alumnos/as co profesor 

ou profesora correspondente. En caso de retraso de algún, e logo de comprobadas o resto 

de aulas, permanecerá co grupo no que non hai profesor ou profesora ata que este/a 

chegue. 

 O profesor ou profesora que sabe que se vai a retrasar por algún motivo xustificado, 

chamará ao instituto para avisar, e para indicar o traballo que teñen que facer os alumnos e 

alumnas. Os conserxes serán os encargados de acudir á aula correspondente a indicarlle ao 

urxencias%20sanitarias%20e%20enfermidade%20crónica/ficha%20alumno-a%20enfermidade%20crónica.pdf
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profesor ou profesora de garda cal é o traballo que se debe realizar.  

 En caso de que o profesor/a que se retrasa non poida chamar, o alumnado permanecerá na 

aula lendo (o libro de lectura que usan para os quince minutos diarios), ou facendo tarefas.  

 

8.3.2 Cando falte un profesor ou profesora toda a xornada, ou sesións completas da mesma: 

 O profesorado que sabe que vai a faltar toda a xornada, ou sesións completas da mesma, 

deberá anotarse no libro de gardas e indicar no mesmo o traballo que debe realizar o 

alumnado. Si o traballo é unha ficha ou similar, se deixará nas bandexas que hai de lado do 

libro de gardas.  

 En caso de que o profesor ou profesora que sabe que vai a faltar non se puidera anotar no 

libro de gardas, usará a carpeta compartida en Drive co resto do profesorado “Traballo para 

gardas” para deixar o traballo, ou outro método similar que considere oportuno. En todo 

caso, o profesorado que sabe que vai a faltar, ten que avisar ao centro desta ausencia, salvo 

nos casos de imposibilidade por causas de forza maior.  

 O profesorado de garda comprobará primeiro no libro de gardas si falta algún profesor ou 

profesora, e recollerá o traballo para o alumnado en caso afirmativo. Si non hai ninguén 

anotado, irá polas aulas a comprobar si falta alguén. En caso de que sexa así, accederá 

dende o ordenador da aula á carpeta compartida en Drive para comprobar si hai traballo da 

materia correspondente. En caso de que non haxa traballo na carpeta de Drive, o 

profesorado de garda decidirá o traballo que deben realizar os alumnos e alumnas. No caso 

de que o profesor ou profesora ausente chame ao instituto para indicar o traballo a facer 

polo seu alumnado, serán os conserxes os encargados de transmitirlle a información ao 

profesorado de garda.  

 O profesor/a de garda anotará no libro de gardas a ausencia ou falta de puntualidade de 

todo profesor ou profesora que non estea anotado ou anotada previamente.  

 En caso de que a ausencia do profesorado se produza nunha aula específica, será decisión 

do profesor ou profesora de garda realizar a mesma na propia aula específica ou na aula de 

referencia do grupo. No caso de que o profesor ou profesora da materia deixara traballo 

para realizar na aula específica, deberá permanecerse nesta.  

 En caso de que non haxa profesorado de garda dispoñible para atender algún grupo no que 

falta o profesor ou profesora, será o profesorado que teña durante esa sesión unha hora 

lectiva sen presenza de alumnado o encargado de facerse cargo do mesmo. En caso de que 

non haxa ningún profesor ou profesora nestas circunstancias, será o equipo directivo o que 

asumirá esta tarefa.   

 O profesorado que se faga cargo dun grupo no que falta o profesor ou profesora da materia 

se encargará de poñer as faltas de asistencia do alumnado no programa SIXA.  

 En caso de que a ausencia do profesorado se produza nunha aula na que hai profesor ou 

profesora de pedagoxía terapéutica, será este ou esta o encargado do grupo. O profesorado 

de garda facilitaralle, de ser o caso,  o traballo que se debe realizar.  

8.3.3 Ausencias durante actividades extraescolares:  

 Cando se realice unha actividade extraescolar ou complementaria fora do centro, o 
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responsable do Equipo de extraescolares, en colaboración co xefe ou xefa de estudos, 

realizará un cadro de substitucións que poñerá en coñecemento de todo o profesorado a 

través de correo electrónico e da pizarra do instituto. Neste cadro estará organizada a 

atención aos grupos que non teñan profesorado, e a atención aos alumnos e alumnas que 

non asistiron á actividade extraescolar.  

 En caso de que se produza a ausencia dalgún profesor ou profesora, ademais dos 

contemplados no cadro de substitucións, será o profesorado encargado de atender ao 

alumnado que non asistiu á saída, se é posible, o que deberá facer labores de garda.  

 

8.3.4 Cando un profesor ou profesora de garda debe atender a varios grupos por ausencia do 

profesorado: 

 Se é posible, se xuntarán os grupos correspondentes nunha mesma aula. 

 En caso contrario, se intentará que as aulas estean o máis próximas que sexa posible. 

 Si non é posible ningunha das medidas anteriores, ou as mesmas non resultan, o profesor 

ou profesora de garda poderá, si o cree necesario e de xeito excepcional, levar ao alumnado 

para o patio. Neste último suposto, permanecerá con eles en todo momento, e controlará 

que se comportan segundo as normas.  

 

8.3.5 Ausencia do profesorado por folga:  

En caso de ausencia dunha cantidade importante de profesores ou profesoras por participación 

nunha folga, a persoa ou as persoas do equipo directivo que formen parte dos servizos mínimos 

establecidos pola consellería para esa xornada, serán os encargados de organizar a atención dos 

diferentes grupos co profesorado dispoñible. En caso de que o xefe ou xefa de estudos se atope 

no centro durante a xornada de folga, será él ou ela o encargado/a da organización. Durante as 

sesións nas que falte o profesorado da materia, se solicitará a colaboración do profesorado que 

teña nese momento unha sesión lectiva sen presenza de alumnos/as e do equipo directivo, por 

esta orde.  

 

8.4 PROCEDEMENTOS ESPECÍFICOS DE SEGUIMENTO DO ALUMNADO 

Seguimento do progreso académico: O seguimento do progreso académico é responsabilidade do 

equipo de profesores e profesoras do alumno ou alumna, do titor/a, do departamento de 

orientación e de xefatura de estudos. A coordinación entre eles se establece nunha serie de 

reunións periódicas: reunión de avaliación inicial, sesións trimestrais de avaliación e reunións 

periódicas entre titores/as do mesmo nivel, xefatura de estudos e departamento de orientación. 

Os titores/as serán os encargados de coordinar o seguimento do proceso de ensino-aprendizaxe 

do alumnado, solicitando informes o profesorado a través de SIXA, e realizando as reunións 

necesarias cos responsables do alumno e co propio alumnado. Existe a posibilidade de titorías 

individualizadas cos titorandos/as na hora de reforzo de titoría que ten o profesorado titor.  
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Seguimento do progreso académico para alumnado con NEAE: O PXAD do IES de Meaño 

establece, no seu punto 10 “Mecanismos de coordinación e colaboración internos para alumnado 

con NEE”. Neste punto establécese que o seguimento do progreso académico dos alumnos ou 

alumnas aos que se lles aplican medidas de atención á diversidade, é responsabilidade do 

profesorado da materia, do profesor/a de pedagoxía terapéutica, se é o caso, do titor ou titora, do 

departamento de orientación, do equipo de atención á diversidade e da xefatura de estudos. 

Neste sentido, establécense unha serie de reunións periódicas de seguimento e coordinación: 

Reunións mensuais do departamento de orientación, reunións semanais do equipo de atención á 

diversidade, sesión de avaliación inicial, sesións trimestrais de avaliación, reunións periódicas do 

equipo de orientación do departamento de orientación co equipo directivo e reunións de CCP (2 

por trimestre como mínimo). Ademais, o Equipo de Atención á Diversidade establece no seu Plan 

Anual de actuacións o seguinte: reunións durante os recreos con alumnado con NEE, rexistro de 

anotacións durante as sesións de avaliación e seguimento nas reunións do D.O. dos apoios 

realizados polo profesorado de P.T.  

Seguimento do progreso académico de alumnado con materias pendentes: No IES de Meaño 

contamos con un profesor ou profesora titor/a de alumnos e alumnas con materias pendentes. 

Este profesor/a será o encargado de controlar que o alumnado que ten materias pendentes está a 

traballar de un xeito adecuado, mediante reunións periódicas cos mesmos. Para facilitar o traballo 

do titor/a de pendentes, o profesorado encargado das materias a recuperar deberá plasmar nun 

documento compartido en Drive, aquelas tarefas que teñen que ir levando a cabo os alumnos e 

alumnas ó longo do curso, así como datas de probas relevantes.  Os xefes de cada departamento 

deberán informar cando se lles solicite, e como mínimo nas sesións de avaliación, da evolución do 

alumnado con materias pendentes do seu departamento. 

 

9. PROFESORADO 

9.1 DEREITOS DO PROFESORADO  

Os dereitos básicos do profesorado emanan da Constitución española. As funcións do profesorado 

están establecidos no artigo 91 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. Os dereitos e 

deberes relacionados coa convivencia escolar recóllense no artigo 8 da Lei 4/2011 de 30 de xuño de 

convivencia e participación da Comunidade Educativa. Nestas NOF concrétanse os seguintes: 

 A ser respectado, escoitado e valorado, recibindo un trato adecuado por parte de toda a 

comunidade educativa, recoñecendo a súa condición de autoridade pública establecida no 

artigo 124.3 da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade 

educativa. 

 A exercer o seu labor docente con responsabilidade e coa liberdade e independencia 

recoñecidas no marco legal, respectando sempre á súa vez os valores humanísticos e 

democráticos da sociedade actual. 

 A participar e implicarse nos órganos colexiados de goberno e, en xeral, na vida escolar do 

centro, máis alá da propia actividade de aula e de departamento, establecendo redes de 
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colaboración co resto da comunidade escolar. 

 A ser informado por parte das familias, do equipo directivo e do Departamento de 

Orientación dos aspectos necesarios para o desenvolvemento da súa actividade docente, 

incluídos os documentos básicos e normativa do centro. 

 A recibir unha formación permanente e axeitada para o desenvolvemento do seu labor e 

para a adaptación á evolución do sistema educativo e da actividade docente. 

 A dispoñer dos medios e condicións de traballo necesarios para o correcto 

desenvolvemento do labor docente. 

 A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado, no que se preserve 

en todo caso a súa integridade física e moral. 

 A convocar aos pais/nais do alumnado individualmente, ou de modo colectivo previa 

autorización da dirección, para tratar asuntos relacionados coa educación dos seus fillos/as.  

 

9.2 DEBERES DO PROFESORADO.  

As funcións do profesorado están establecidos no artigo 91 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

Educación. Os dereitos e deberes relacionados coa convivencia escolar recóllense no artigo 8 da Lei 

4/2011 de 30 de xuño de convivencia e participación da Comunidade Educativa. Nestas NOF 

concrétanse os seguintes: 

 Respectar e actuar conforme ás disposicións legais, o proxecto educativo, as normas 

organización, funcionamento e convivencia e os demais documentos do centro, estando 

obrigado a coñecelas e informarse sobre elas. 

 Facilitar a información debida a todo o alumnado e ás familias sobre o proceso educativo, 

tanto no referente aos requisitos para a correcta superación do curso como no tocante a 

probas, traballos e exames realizados. Informar igualmente as persoas titoras, atendendo 

puntualmente os correos e requirimentos de información académica. 

 Manter unha actitude cortés, positiva e respectuosa, que sirva de modelo social e ético ao 

alumnado. 

 Controlar diariamente as faltas de asistencia do alumnado e introducilas no programa de 

xestión do centro (SIXA). 

 Facer cumprir as normas tanto dentro como fóra da aula e informar de calquera aspecto 

relevante para o interese xeral e o funcionamento correcto do centro. 

 Cumprir os horarios e obrigas de asistencia a actividades lectivas e non lectivas 

encomendadas pola dirección. 

 Xustificar adecuadamente as súas faltas de asistencia, dentro dos prazos previstos (o día 5 

de cada mes a xefatura de estudos informará a inspección das faltas do mes anterior), e 

solicitar coa antelación suficiente as faltas de asistencia previstas.  

 Colaborar nos proxectos didácticos do centro e do departamento e elaborar a súa 

programación de aula. 

 Aplicar con criterio profesional o disposto nos currículos e as programacións con respecto 

aos contidos, obxectivos, competencias clave, estándares de aprendizaxe e criterios de 

avaliación e cualificación 
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 Gardar a debida discreción e sixilo profesional con respecto ao coñecemento que, pola súa 

posición na comunidade escolar, poida ter de aspectos da vida familiar e persoal do 

alumnado. 

 Fomentar o respecto, a colaboración e as actitudes cívicas entre o alumnado. 

 

 

9.3 NORMAS XERAIS PARA O PROFESORADO 

Para garantir que se cumpla o establecido no apartado 9.2 deste documento, establécense as 

seguintes normas xerais para o profesorado do IES de Meaño:  

 O profesorado introducirá as cualificacións do alumnado no SIXA dentro dos prazos 

establecidos polo equipo directivo, sempre antes das reunións de avaliación. 

 Todo profesor ou profesora que sabe que se vai a ausentar algunha xornada, ou a 

determinadas sesións da mesma, deberá apuntarse no libro de gardas, e deixará traballo 

para o seu alumnado na bandexa que hai na sala de profesores/as para tal efecto.  

 Débese asinar o libro de gardas inmediatamente despois da realización da mesma, 

anotando as incidencias, ausencias ou faltas de puntualidade que se produzan.  

 O profesorado se manterá informado sobre aspectos que teñan que ver co desenrolo da 

vida escolar, en particular consultará o correo electrónico con frecuencia. 

 Os profesores e profesoras cos que tería clase un alumno ou alumna que deba traballar 

durante unha xornada na aula de convivencia inclusiva, programarán o traballo a realizar 

polo alumno ou alumna, segundo o establecido no documento organizativo da xornada en 

aula de convivencia elaborado por xefatura de estudos.  

 O profesorado cumprirá co establecido neste documento no tocante a realización de gardas 

de clase e gardas de recreo, uso de instalacións, seguimento do alumnado e  atención de 

urxencias e alumnado enfermo.  

 O profesorado será rigorosamente puntual no cumprimento dos horarios establecidos no 

apartado 7.2 deste documento. 

 

9.4. PERMISOS E LICENCIAS 

O equipo directivo do IES de Meaño porá en coñecemento do profesorado a Orde do 29 de 

xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licencias e vacacións do persoal docente 

que imparte as ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, así 

como calquera modificación ou ampliación da mesma. Para facelo se poderá utilizar calquera das 

canles de comunicación detalladas no apartado 7.1 deste documento. 

Para solicitar calquera permiso ou licenza, o profesorado utilizará o anexo IV deste documento 

(permisos concedidos pola xefatura territorial) ou o anexo V deste documento (permisos 

concedidos pola dirección do centro), dispoñibles na conserxería do instituto. Será o xefe ou xefa 

de estudos o encargado/a de recibir e arquivar as solicitudes de permisos ou licencias do 

profesorado, acompañadas da correspondente documentación xustificativa.  

faltas%20asistencia/permisos%20e%20licenzas.pdf
faltas%20asistencia/permisos%20e%20licenzas.pdf
faltas%20asistencia/anexo%20IV.pdf
faltas%20asistencia/ANEXO%20V.pdf
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Entre o día 5 e o 10 de cada mes, o xefe/a de estudos informará á Inspección Educativa sobre o 

parte de faltas do profesorado do mes anterior, e colocará un resumo das faltas do profesorado 

na sala de profesores/as. Toda a documentación sobre faltas de profesorado do mes vencido 

deberá estar á disposición de xefatura de estudos antes do día 5 do mes seguinte.  

Para os permisos e licencias aos que ten dereito o profesorado terase en conta o seguinte: O 

silencio administrativo terá efectos positivos, as resolucións son recorribles, trátase de concesión 

regrada e é necesaria xustificación (excepto permiso por asuntos particulares).  

Será o propio profesor ou profesora que solicite un permiso ou licenza o que deba xustificar 

documentalmente o mesmo. O xefe ou xefa de estudos estará á disposición do profesorado en 

caso de dúbida sobre a solicitude ou sobre a documentación a entregar para a xustificación.  

Destácanse os seguintes aspectos sobre permisos e licencias:  

 O permiso por asuntos particulares será concedido pola dirección do centro, sempre 

atendendo ás necesidades do servizo. A denegación deberá ser motivada.  

 As xustificacións de faltas de asistencia que impliquen a visita a centros de saúde ou 

similares, deberán reflectir a hora de entrada e de saída no mesmo.  

 O director/a comprobará si a xustificación achegada se corresponde coa solicitude de 

permiso ou licenza solicitada no anexo V. 

 En canto á duración dos permisos, cando hai diferenza si o feito ten lugar na mesma 

localidade ou en distinta localidade, sempre é con respecto á localidade de residencia, non 

do posto de traballo.  

 A dirección poderá rexeitar permisos por imprevistos, cando os mesmos supoñan un 

prexuízo importante para o alumnado ou un abuso de dereito. 

 Para a solicitude de licenza por enfermidade, o afectado ou afectada ten a obriga de 

comunicación dos partes iniciais, de confirmación e de alta a través da aplicación de datos 

persoais. Ademais, para facilitar a labor do equipo directivo no que se refire á solicitude de 

profesorado substituto, comunicará igualmente ao centro a información citada de xeito 

inmediato. A reincorporación ao traballo debe producirse ao día seguinte da expedición do 

parte de alta.  

 En canto ao permiso para asistencia a actividades de formación (artigo 22 da Orde do 

29/01/16), diferéncianse as actividades organizadas polos servizos centrais da consellería 

(notificadas á inspección e á dirección mediante anexo I da Orde do 29/01/16), polos 

centros de formación e recursos(sempre fóra do horario lectivo) e por universidades, 

organizacións sindicais, asociacións profesionais ou similares (solicitude cos anexos 2 e 3 da 

Orde do 29/01/16). 

 

 

 

 



                                                                    NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO I.E.S. DE  MEAÑO. 

 

51 
 

10. ALUMNADO 

10.1 DEREITOS DO ALUMNADO 

Os dereitos e os deberes básicos do alumnado están recollidos na Lei Orgánica 8/1985, do 3 de 

xullo, reguladora do dereito á educación, modificada pola disposición final primeira da Lei 

orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. Tamén se recollen estes dereitos e deberes nos 

artigos 10 a 40 do Real Decreto 735/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y 

deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros. Os dereitos e deberes máis 

relacionados coa convivencia recóllense no artigo 7 da Lei 4/2011 de 30 de xuño de convivencia e 

participación da Comunidade Educativa. Nestas NOF concrétanse os seguintes: 

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

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

 A non seren discriminados por ningún aspecto, especialmente por cuestións de sexo, 

idioma, procedencia, status social e cultural, crenzas e conviccións. 

 A que se respecte a súa integridade e dignidade persoal, recibindo un trato axeitado á súa 

idade e condición. 

 Á protección integral contra calquera tipo de agresión física ou moral, e en particular contra 

as situacións de acoso escolar. 

 A reunirse e manifestar democraticamente as súas opinións, para o que contarán coas 

canles establecidas no regulamento e espazos facilitados pola dirección do centro. 

 A participar no proceso educativo a través dos órganos de coordinación en que está 

presente o colectivo de alumnado, nomeadamente o Consello Escolar e a Xunta de 

Delegados e Delegadas. A participar igualmente na vida do centro e na toma de decisións en 

materia de convivencia. 

 A seren avaliados obxectivamente e recibir unha cualificación ao final de cada período de 

avaliación nas materias en que estean oficialmente matriculados/as no curso escolar. 

 A recibir unha correcta información de todo o seu proceso educativo, incluído todo o 

referente aos obxectivos, contidos, estándares de aprendizaxe, instrumentos de avaliación e 

probas que realicen ou deban realizar na súa traxectoria formativa. 

 A presentar reclamación ás cualificacións finais que reciban, tanto na avaliación ordinaria 

como extraordinaria, seguindo os prazos e procedementos recollidos na normativa. 

 A recibir orientación escolar e pedagóxica a través do profesorado e do Departamento de 

Orientación do centro, para conseguir o máximo desenvolvemento persoal, social e 

profesional segundo as súas capacidades, aspiracións ou intereses.  

 A coñecer o Proxecto Educativo do centro, así como todos os documentos do centro que 

definan a idiosincrasia e o marco normativo da actividade escolar do IES de Meaño. 

 Que a información relativa ás súas circunstancias persoais e familiares sexa confidencial. 

 A elexir, mediante sufraxio directo e secreto, os seus representantes no Consello Escolar e 

os delegados ou delegadas de grupo nos termos establecidos neste documento.  

 Que o seu rendemento académico sexa avaliado con plena obxectividade. 

 Coñecer os criterios que se van a aplicar para a avaliación das aprendizaxes en cada materia 
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e mais os criterios para promoción de curso ou titulación.  

 Ser informados por parte do profesor ou profesora de cada materia da programación 

correspondente, en particular sobre aspectos referentes a obxectivos, contidos, criterios e 

procedementos de avaliación, cualificación e recuperación, se é o caso.  

 Coñecer os resultados e as cualificacións das probas realizadas e traballos entregados para a 

súa cualificación. 

 

10.2 DEBERES DO ALUMNADO 

A referencia legal para os deberes do alumnado é a citada no punto 10.1 deste documento. 

Nestas NOF concrétanse os seguintes: 

 Asistir ás clases con puntualidade, orde e actitude positiva, prestando a debida atención e 

levando o material preciso que fose requirido polo profesorado. 

 Coñecer e respectar as normas organización, funcionamento e convivencia do centro e as 

normas establecidas no Plan de Convivencia. 

 Participar na mellora da convivencia escolar, contribuíndo ao benestar físico e emocional de 

todo o colectivo escolar e respectando o proceso de formación e aprendizaxe de todo o 

alumnado. 

 Respectar aos compañeiros, ás compañeiras e a todo o persoal do centro, facendo caso das 

indicacións que lles sexan facilitadas e recoñecendo en todo momento a condición de 

autoridade do profesorado. 

 Manter un comportamento civilizado, correcto, non ruidoso e atento con todas as persoas e 

bens materiais que haxa no recinto educativo. 

 Participar activamente na vida escolar, tanto nas actividades académicas como nas 

complementarias e extraescolares, respectando sempre as normas de convivencia e 

colaborando de xeito construtivo cos demais membros da comunidade escolar. 

 Coidar e manter limpos e ordenados todos os espazos do centro en que se desenvolva a súa 

actividade cotiá e educativa, para o que será requirida en calquera momento a súa 

colaboración.  

 Manter a orde, a calma e a organización nas entradas e saídas do centro, así como nos 

corredores e en calquera momento ou actividade que haxa persoas en tránsito. 

 Estudar e esforzarse para conseguir o máximo desenvolvemento segundo as súas 

capacidades.  

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

competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro. 

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

dereitos entre homes e mulleres e a dignidade, integridade e intimidade de todos os 

membros da comunidade educativa. 

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

sexo, orientación sexual, ou por calquera outra circunstancia persoal ou social.  

 Respectar as pertenzas dos demais membros da comunidade educativa.  
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10.3 ASISTENCIA E PUNTUALIDADE DO ALUMNADO. ABSENTISMO. 

Asistencia e puntualidade: O control da asistencia e puntualidade do alumnado está regulado no 

apartado 4.1.3 deste documento.  

Absentismo escolar: Todas as actuacións no tocante a absentismo escolar, dende a súa 

prevención ata a actuación en caso de un número elevado de faltas de asistencia sen xustificar, se 

levarán a cabo segundo o “Protocolo educativo para a prevención e o control do absentismo 

escolar de Galicia”, publicado o 31 de xaneiro de 2014 pola dirección xeral de Educación na páxina 

web da consellería. En consonancia con isto, dende o IES de Meaño se tomarán as seguintes 

medidas para a prevención do absentismo escolar: 

 Desenvolver na aula metodoloxías promotoras da inclusión, en particular o alumnado está 

por defecto distribuído en grupos dentro da aula.  

 Facer uso das tecnoloxías da información e da comunicación para un contacto fluído entre o 

centro e as familias e para a comunicación inmediata das posibles incidencias. 

 Facilitar a presenza das familias no propio centro, promovendo, de ser o caso, escolas de 

nais e pais do alumnado, e organizando xornadas de portas abertas.  

 Promover a colaboración de entidades privadas sen ánimo de lucro que teñen entre os seus 

fins actuacións de apoio social, familiar e educativo, e que poden ter grande influencia nas 

actitudes de familias e alumnado. 

 Participar en programas específicos de mellora da calidade e do éxito escolar de todo o 

alumnado. 

 Ofertar medidas e recursos que favorezan o desenvolvemento educativo do alumnado e 

compensen as carencias ou dificultades que poida presentar, especialmente no que ten que 

ver coas medidas de reforzo e apoio, coa adaptación dos materiais e cun currículo 

personalizado. 

 Reflectir no Plan xeral de atención á diversidade as actuacións, medidas e/ou programas 

para atender a diversidade, para concretar as actuacións dos distintos profesionais en 

relación coas medidas deseñadas e para establecer canles de colaboración coas nais, cos 

pais ou coas persoas titoras legais ou gardadoras do alumnado e cos diferentes servizos 

externos ao centro. 

 Incluír nos noso plans de acción titorial actuacións que faciliten a presenza das familias no 

centro, que as informen da obrigatoriedade que teñen as súas fillas e os seus fillos de asistir 

a clase de forma regular e do procedemento para trasladar as posibles faltas de asistencia a 

clase e como xustificalas. 

 Establecer nos nosos programas de acollida actuacións específicas para o alumnado e as 

familias de nova incorporación. 

Cando estas medidas non sexan suficientes, e se produza un elevado número de faltas de 

asistencia sen xustificar de algún alumno ou alumna, o titor ou titora, según se reflicte no 

apartado 4.1.3 deste mesmo documento, convocará aos responsables do citado alumno ou 

alumna a unha reunión para resolver a situación. En caso contrario se comezará o protocolo de 

absentismo. O procedemento a seguir está reflectido no seguinte esquema:  

PROTOCOLO%20ABSENTISMO/protocolo%20de%20absentismo.pdf
PROTOCOLO%20ABSENTISMO/protocolo%20de%20absentismo.pdf
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NOTA: Todos os Anexos que se nomean no esquema se atopan no protocolo sobre absentismo 

citado ó comezo do punto, e estarán a disposición de todo o profesorado nunha carpeta 

compartida en Drive, coas correspondentes adaptacións de forma para o noso centro. 

   ACTUACIÓN EN CASO DE ABSENTISMO ESCOLAR 
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10.4. NORMAS PARA A ELECCIÓN DE DELEGADO OU DELEGADA 

Segundo se recolle no artigo 111 do Decreto 324/1996 do Regulamento Orgánico dos centros de 

educación secundaria, cada grupo de alumnos e alumnas elixirá, por sufraxio directo, secreto e 

non delegable durante o primeiro mes do curso escolar, un delegado ou delegada de grupo, que 

formará parte da Xunta de Delegados/as. Elixirase tamén un subdelegado ou subdelegada, que 

substituirá ao delegado ou delegada en caso de ausencia ou enfermidade e apoiarao nas súas 

funcións.  

No IES de Meaño propoñemos unha elección de delegado/a por sorteo entre o alumnado que 

desexe presentarse e non por sufraxio directo porque pretendemos evitar que a elección do 

alumnado recaia, como adoita ocorrer entre alumnado desta idade, entre o alumnado “máis 

popular” e poidamos así darlle oportunidade a outro tipo de alumnado, afondando así no 

concepto de aulas inclusivas, a coeducación, ou a igualdade. O subdelegado si será elixido por 

sufraxio directo. 

Os titores e titoras serán informados sobre os prazos e a metodoloxía de elección de delegado ou 

delegada pola xefatura de estudos, nunha reunión durante a semana anterior ao comezo das 

clases. Nesta reunión se entregará a documentación necesaria para levar a cabo esta función (acta 

de elección de delegado/a, funcións dos delegados, xunta de delegados…). Antes da celebración 

da elección, os titores e titoras adicarán unha titoría a informar ao alumnado sobre o que supón 

ser delegado ou delegada, e a importancia que ten que a elección sexa feita con coherencia.  

A designación dos delegados, subdelegados e delegado presidente da Xunta de Delegados poderá 

ser revogada nos seguintes casos:  

 Pola maioría absoluta dos compañeiros e compañeiras de grupo, logo de informe razoado 

dirixido ao titor ou titora.  

 Se o titor ou titora detecta que non cumpre coas súas funcións dentro do grupo. 

 Se a xefatura de estudos detecta que non cumpre coas súas funcións dentro da Xunta de 

Delegados/as. 

 Por ter cometido dúas faltas de conduta leves contrarias ás normas de convivencia durante 

o curso, ou algunha falta grave.  

En caso de revogación, deberá celebrarse unha nova elección nun prazo de 15 días. 

Funcións dos delegados ou delegadas:  

 Asistir ás reunións das Xuntas de Delegados/as, intervir nas decisións que debe tomar esta, 

e trasladar ao seu grupo as informacións necesarias xurdidas das reunións.  

 Levar á Xunta de Delegados as informacións xurdidas no grupo sobre determinados temas 

tratados en reunións anteriores. 

 Expoñer ante o titor ou titora as reclamacións ou suxestións xurdidas no grupo.  

 Fomentar a convivencia positiva entre os alumnos e alumnas do seu grupo.  

 Colaborar co resto de membros da comunidade educativa no bo funcionamento do centro. 

En ausencia de profesor avisarán ao profesorado de garda, se é necesario.  

 Representar aos seus compañeiros en actividades grupais propostas por calquera entidade 

educativa do centro.  
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 Coidar a axeitada utilización do material e das instalacións do centro. Velar porque o grupo 

manteña a aula ordenada e limpa.  

 

10.5 XUNTA DE DELEGADOS/AS 

Ao tratarse dun Órgano de Participación do Alumnado, o seu funcionamento está regulado no 

apartado 2.4 deste documento. En canto ás súas funcións (establecidas no Decreto 324/1996 do 

Regulamento Orgánico dos centros de educación secundaria) cómpre destacar o seguinte: 

 Para informar aos representantes do alumnado no Consello Escolar dos problemas ou 

suxestións de cada grupo, os delegados e delegadas recollerán as opinións do alumnado do 

seu grupo previamente, nalgunha titoría ou tempo de lecer. O presidente ou presidenta fará 

a convocatoria ca antelación suficiente para levar a cabo esta función.  

 Para trasladar información do Consello Escolar aos compañeiros e compañeiras da Xunta de 

Delegados/as, os representantes do alumnado no mesmo tomarán nota de aqueles 

aspectos que consideran que lles afecta.  

 Poderán formular propostas para realización de actividades extraescolares e 

complementarias.  

 Terán un papel importante na celebración das conmemoracións, e en particular na 

participación en concursos propostos polo alumnado de 4º de ESO para as mesmas, xa que 

os delegados e delegadas coordinarán as mesmas nos seus respectivos grupos.  

 Os delegados e delegadas de cada grupo trasladarán informacións sobre temas tratados nas 

reunións da Xunta de Delegados aos seus compañeiros e compañeiras. 

 A Xunta de Delegados/as conta con un presuposto anual, cuxo importe depende dos 

recursos económicos do instituto, e que poderán ser empregados para mobiliario, material 

(deportivo, informático, libros de lectura, películas…), instalacións do instituto ou calquera 

outro aspecto que a Xunta de Delegados considere que mellora a vida no centro. A xefatura 

de estudos informará na primeira reunión do curso académico de cales son os termos e as 

condicións para a inversión dos cartos, e de cómo se vai a levar a cabo.  

 

10.6 DEREITO DE FOLGA DO ALUMNADO 

A normativa que regula o dereito á folga do alumnado está recollida no Artigo 8 da LOE 2/2006, non 

derrogado. Segundo este artigo, o alumnado a partir de 3º curso de ESO, ten dereito a reunión, e o 

centro educativo establecerá as condicións para que o alumnado poida levar a cabo tal dereito.  

O procedemento a seguir no IES de Meaño por parte do alumnado de 3º e 4º de ESO, cando queiran 

participar nunha folga será o seguinte:  

 O delegado ou delegada de cada grupo elaborará un documento que conteña a listaxe de 

alumnos e alumnas que queren participar na folga, coa firma dos mesmos. No encabezado 

do documento indicará cal é o motivo da folga e por qué queren secundala. Debe 

entregarse, polo menos, cunha semana de antelación á celebración da folga.  

 Unha vez recibido o documento coa listaxe, o xefe ou xefa de estudos elaborará unha 
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circular para informar aos responsables do alumnado sobre as intencións dos mesmos. Esta 

circular deberá ser devolta firmada polos pais e nais, a xefatura de estudos, con 

anterioridade ao día da folga.  

 Xefatura de estudos elaborará unha listaxe co alumnado que entregue a circular firmada 

para informar ao profesorado. As faltas para este alumnado non se xustificarán, pero non 

poderán ser motivo de sanción nin se terán en conta para o absentismo escolar. 

 O alumnado terá a posibilidade de acudir ao centro o día da folga e dedicar algunha sesión 

da xornada a actividades relacionadas co motivo da mesma. Neste caso, informarán á 

xefatura de estudos, cunha semana de antelación, sobre cales son as actividades que se 

queren levar a cabo e cales serían os alumnos e alumnas participantes. O equipo directivo 

intentará, si as necesidades do servizo o permiten, que se poidan levar a cabo tales 

actividades.  

 

 

11. ANPA 

Actualmente (curso 19/20) non hai constituída unha ANPA no IES de Meaño. En caso de 

constitución da mesma, se levaría a cabo unha modificación destas NOF indicando o seguinte:  

 Relacións coa mesma 

 Local específico para levar a cabo as súas reunións 

 ANPA e protección de datos. 

 

12. FAMILIAS 

12.1 DEREITOS DOS PAIS/NAIS/TITORES LEGAIS 

Os dereitos e os deberes básicos das nais e pais están recollidos na Lei Orgánica 8/1985, do 3 de 

xullo, reguladora do dereito á educación, modificada pola disposición final primeira da Lei 

orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. Os dereitos e deberes relacionados coa convivencia 

escolar recóllense no artigo 6 da Lei4/2011 de 30 de xuño de convivencia e participación da 

Comunidade Educativa. Nestas NOF concrétanse os seguintes: 

 A ser respectados/as e tidos en conta por parte de toda a comunidade educativa. 

 A participar na vida escolar a través do Consello Escolar e dos mecanismos que poña ao seu 

servizo a Administración educativa. 

 A estar informados/as sobre a traxectoria académica e o progreso educativo dos seus fillos e 

as súas fillas, facilitando o contacto e as reunións co profesorado, especialmente o 

profesorado titor. 

 A coñecer calquera feito puntual significativo con respecto á actividade escolar dos seus 
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fillos e as súas fillas (indisposicións, faltas de disciplina, problemas de integración ou 

sociabilidade preocupantes…), para o que serán contactados/as a través dos medios a 

disposición do centro. 

 A estar presentes e ser oídos nos procedementos disciplinarios que se establezan en 

relación cos seus fillos e as súas fillas, nos termos que marcan as disposicións legais vixentes 

e estas NOF. 

 A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia no centro educativo.  

 Coñecer o Proxecto Educativo de Centro e o carácter propio do mesmo. 

 Coñecer, mediante os seus representantes no Concello Escolar, as actas de dito Consello  

ou calquera outra documentación administrativa que lles afecte, agás aquela qua a súa 

difusión puidese afectar ó dereito á intimidade das persoas ou o normal desenvolvemento 

dos proceso de avaliación académica. 

 

12.2 DEBERES DOS PAIS/NAIS/TITORES LEGAIS 

A referencia legal para os deberes dos pais/nais/titores legais é a citada no punto 12.1 deste 

documento. Nestas NOF concrétanse os seguintes: 

 Coñecer, respectar e cumprir as disposicións legais vixentes e as derivadas da normativa 

propia do centro e do seu proxecto educativo. 

 Colaborar, a través canles establecidas, no desenvolvemento da actividade educativa no 

centro e realizar achegas aos documentos e protocolos que rexen a vida do mesmo. 

 Asistir a xuntanzas no centro motivadas pola actividade académica do seus fillos e das súas 

fillas cando sexan convocados/as. 

 Desenvolver unha actitude positiva e construtiva cara ao labor educativo e docente do IES. 

 Facilitar ao centro os datos persoais necesarios para o exercicio da función educativa, de 

acordo co establecido na disposición adicional vixésimo terceira da Lei orgánica 2/2006, do 

3 de maio, de Educación. 

 Controlar a asistencia ás clases e a puntualidade dos seus fillos e das súas fillas, realizando 

as xustificacións pertinentes ás faltas de asistencia xustificables. 

 Estar algún dos proxenitores ou responsables legais localizables en horario escolar, 

achegando para iso os datos de contacto necesarios, por se se producise unha urxencia 

referida aos seus fillos ou fillas. 

 Fomentar o respecto, a colaboración e as actitudes cívicas entre os seus fillos e fillas e 

procurar que estes/as as estendan ao resto de compañeiros. 

 Respectar a integridade física e moral, así como a dignidade persoal de tódolos membros 

da comunidade educativa, non podendo facer obxecto a ningún deles de tratos vexatorios 

e/ou degradantes. 

 Proporcionar ós seus fillos o material suficiente requirido para a súa formación. 

 Notificar ao centro as variacións nos datos persoais do alumnado: domicilio, enfermidades, 

teléfono… 
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12.3 REUNIÓNS DAS FAMILIAS COS TITORES E PROFESORES 

Todos os titores e titoras e o profesorado en xeral do instituto deberá ter reflectida no seu horario 

unha hora de atención a pais/nais/titores legais do alumnado. 

A xefatura de estudos será a encargada de publicar na páxina web do IES de Meaño un horario no 

que se reflictan todas as horas de atención anteriormente citadas, a principio de curso, unha vez 

estean confeccionados de xeito definitivo os horarios do profesorado.  

Todo o profesorado do centro tentará, na medida do posible, facilitar aos pais a posibilidade de 

reunión en outro momento que non sexa a hora fixada, en caso de que non se poida levar a cabo 

na mesma. Os pais poderán solicitar cita co profesorado ou co titor ou titora a través da axenda 

escolar, Abalar Móbil ou por teléfono.  

Ao comezo de curso terá lugar unha reunión do equipo directivo, equipo de orientación e os 

titores e titoras cos responsables do alumnado. Será en horario non lectivo, e na mesma se 

informará sobre as formas de comunicación que se establecerán, funcionamento xeral do centro e 

do grupo, horarios de atención a pais, etc.  

 

12.4 PROCESO DE RECLAMACIÓNS 

12.4.1 Solicitude de copias de exames 

 Os responsables do alumnado poderán solicitar ao profesorado copia impresa de probas 

realizadas. En este caso, deberase cubrir o formulario de solicitude de copias de exames dirixido á 

dirección do centro. No propio formulario lémbrase que:  

 Só se poden solicitar fotocopias dos exames, nunca os exames orixinais. 

 En ningún momento o responsable está autorizado/a a sacar do centro os documentos 

orixinais, polo que as copias serán realizadas exclusivamente por persoal autorizado do noso 

centro. 

 Non se poderán recoller as copias antes do prazo de cinco días posteriores á presentación 

da solicitude. 

 No momento da recollida da copia, o/a responsable se comprometerá por escrito a facer un 

uso exclusivo da información, e a manter a máis estrita confidencialidade non facendo 

público ou divulgando a terceiros o contido de dito documento. 

 

12.4.2 Proceso de reclamacións das cualificacións 

1.- Procedemento de reclamación diante dos departamentos didácticos. 

Despois das aclaracións oportunas co/a profesor/a, se procede, o alumnado (no caso de maiores 

de 18 anos), ou o seu/s representante/s legais, pai/nai (no caso de menores de 18 anos), 

poderán solicitar por escrito a revisión da cualificación no prazo de dous días lectivos a partir 

reclamacións/solicitud%20copia%20examen.pdf
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daquel en que se produciu a súa comunicación, baseada nos puntos seguintes que contempla a 

normativa: 

a) Adecuación dos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables 

sobre os que se levou a cabo a avaliación do proceso de aprendizaxe do alumno ou alumna 

cos recolleitos na correspondente programación didáctica.  

b) Adecuación dos procedementos e instrumentos de avaliación aplicados co sinalado na 

programación didáctica.  

c) Correcta aplicación dos criterios de cualificación establecidos na programación didáctica 

para a superación do ámbito, materia ou módulo.  

No caso de recibir unha reclamación que non se fundamente nalgún destes puntos, sería 

necesario informar por escrito ao/a interesado/a que a súa reclamación non se adapta a 

normativa e de non emendar os erros formais nun novo prazo de dous días, o seu expediente 

non poderá ser tramitado. Para evitar esta circunstancia, se establece un modelo de reclamación 

ante o departamento didáctico dirixido á dirección do centro.  

A solicitude de revisión, que conterá cantas alegacións xustifiquen a desconformidade coa 

cualificación, consonte aos puntos citados, será tramitada pola xefatura de estudos, que o 

trasladará á xefatura de departamento, que o comunicará ao profesorado titor do alumnado.  

No primeiro día lectivo seguinte a aquel en que finalice o período de solicitude de revisión, o 

departamento procederá ao estudo das solicitudes e emitirá un informe, motivado e razoado, que 

recolla:  

 Descrición de feitos e actuacións previas que teñan lugar 

 Análise realizada conforme ao punto anterior 

 Decisión adoptada de modificación/rectificación ou ratificación da cualificación final 

obxecto de revisión.  

No proceso de revisión da cualificación, o profesorado do departamento, tendo como referente o 

contido na programación didáctica, contrastarán os aspectos anteriormente referidos (apartados 

a), b) e c)) como obxecto de reclamación. 

A xefatura de departamento dará traslado á xefatura de estudos do informe elaborado, o cal 

comunicará por escrito aos pais do alumno/a a decisión razoada de ratificación ou modificación da 

cualificación revisada e informará da mesma ao profesorado titor facéndolle entrega dunha copia 

do escrito cursado.  

A xefatura de estudos e o titor/a deberán reunir en sesión extraordinaria a xunta de avaliación, no 

caso de rectificación de cualificacións e informar por escrito a decisión á familia.  

Para a decisión de promoción ou titulación adoptada para un/unha alumno/a da ESO pola xunta 

de avaliación, celebrarase no prazo máximo de dous días lectivos dende a finalización de 

solicitude de revisión unha reunión extraordinaria. Na acta de sesión extraordinaria recollerase a 

descrición de feitos e actuacións previas que haxan ter lugar, os puntos principais das 

deliberacións do equipo docente e a ratificación ou modificación da decisión obxecto da revisión, 

razoada conforme aos criterios para a promoción dos alumnos/as establecidos con carácter xeral 

reclamacións/reclamación%20cualificacións.pdf
reclamacións/informe%20do%20departamento%20reclamacións.pdf
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na proposta curricular. É moi importante que a acta conteña motivación e xustificación suficiente 

da decisión adoptada para evitar calquera dúbida de arbitrariedade.  

O profesorado titor recollerá en acta as decisións adoptadas. A xefatura de estudos comunicará 

por escrito ao/a alumno/a ou pais a ratificación ou modificación, razoada, da decisión de 

promoción ou titulación, o cal poñerá fin ao procedemento de revisión. 

Se, tras o proceso de revisión, procedese a modificación dalgunha cualificación, o/a secretario/a 

do centro fará a oportuna dilixencia, visada polo/a director/a en: 

 Actas 

 Expediente Académico. 

 

2.- Procedemento de reclamación diante da Xefatura Territorial. 

No caso de que, tralo procedemento de revisión no centro, persista o desacordo coa cualificación 

final de curso obtida nunha materia ou ámbito ou coa decisión sobre a promoción adoptada polo 

equipo docente, o alumno ou a alumna, ou os seus pais ou titores legais, poderán presentar por 

escrito, no prazo de dous días, a dirección do centro docente, reclamación ante a Xefatura 

Territorial, a cal tramitarase polo seguinte procedemento:  

 A dirección do centro docente, no prazo máis breve posible, nunca superior a tres días 

hábiles, remitirá o expediente á Xefatura Territorial. O devandito expediente incorporará os 

informes elaborados no centro, os instrumentos de avaliación que xustifiquen as 

informacións acerca do proceso de avaliación do/a alumno/a, así como, no seu caso, as 

novas alegacións do/a reclamante e o informe, se procede, do/a director/a achega das 

mesmas. 

 Para evitar demoras, evitando incorrer en responsabilidades administrativas, unha copia do 

expediente deberá ser remitido, por medios electrónicos, ao inspector/a do centro e á sede 

de Inspección Educativa correspondente e entrega persoal nun rexistro oficial (edificio 

administrativo, concello), consonte ás normas de procedemento administrativo.  

 

3.- Confección do expediente de reclamación. 

 Cada expediente de reclamación referirase a un só alumno ou alumna e a unha soa 

materia. 

 Os documentos que conforman cada expediente son os seguintes:  

 Copia da reclamación razoada presentada polo/a alumno/a ou polos seus 

representantes legais ante a dirección do centro. 

 Escrito do/a alumno/a ou dos seus representantes legais manifestando o seu 

desexo de que o expediente de reclamación se remita á Xefatura Territorial.  

 Copia da resolución motivada do departamento da materia que se solicita a 

revisión.  

 Copia da Programación Didáctica/Guía docente do departamento da materia da 

reclamacións/reclamación%20a%20xefatura%20territorial.pdf
reclamacións/reclamación%20a%20xefatura%20territorial.pdf
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que se solicita revisión, na que consten os obxectivos e os contidos mínimos 

esixibles e os criterios de avaliación e cualificación da materia. Asemade, no caso 

de non constar dun xeito claro na programación didáctica, é de vital importancia 

para unha axeitada valoración das probas, enviar os criterios de corrección e 

puntuación dos instrumentos de avaliación empregados. 

 Copia dos rexistros de avaliación que o profesorado realizase sobre o/a alumno ou 

alumna reclamante.  

 Orixinais dos instrumentos de avaliación empregados: exames, traballos e rexistros 

escritos, vídeos, gravacións de audicións, concertos ou representacións teatrais, e 

demais material elaborado polo/a devandito/a alumno/a ao longo do curso na 

materia obxecto de reclamación. No caso de convocatoria ordinaria deberanse 

enviar todos os instrumentos do curso. No caso de convocatoria extraordinaria 

remitirase soamente a devandita proba.  

 Informe documentado do/a profesor/a da materia respecto da procedencia ou 

non da rectificación da cualificación final outorgada, a vista de todas as avaliacións, 

da información adicional de que dispoña e das posibles incidencias habidas ao 

longo do curso.  

 Copia da acta de avaliacion final ou extraordinaria. 

 Informe do/a director/a do centro, no que conste as datas de entrega das notas e 

das distintas comunicacións aos alumnos ou alumnas ou aos seus pais.  

 No prazo de quince días a partir da recepción do expediente, tendo en conta o Informe 

que elabore o Servizo de Inspección Educativa, o Xefe Territorial adoptará a Resolución 

motivada que se comunicará ao Director/a do Centro para o seu traslado ao interesado 

ou interesada. A Resolución do Xefe Territorial pon fin á vía administrativa. 

 

12.5 SOLICITUDE DE ACCESO A INFORMACIÓN DO ALUMNADO 

12.5.1 Solicitude de acceso a información do alumnado por parte dos pais/nais/titores legais. 

A solicitude de acceso a información por parte das familias está regulada na lei 1/2016, do 18 de 

xaneiro, de transparencia e bo goberno, no seu artigo 26.  

No caso particular de solicitude de acceso a información para proxenitores non unidos 

legalmente por vínculo matrimonial ou análogo, terase en conta o recollido no protocolo de 

protección de datos elaborado pola Xunta de Galicia (Educonvives.gal) en abril de 2016. 

Destácanse os seguintes aspectos:  

 No ámbito civil distínguense dúas situacións e facultades distintas nas relacións 

paternofiliais que poden resultar relevantes en relación coa xestión dos datos persoais: a 

patria potestade e a garda e custodia.  

 A patria potestade corresponde a ambos proxenitores, con independencia da existencia 

ou inexistencia de vínculo matrimonial ou de calquera outro tipo, salvo decisión xudicial 

expresa. A inexistencia de vínculo entre os proxenitores non afecta á patria potestade 

protección%20de%20datos/protocolo_proteccion_datos.pdf
protección%20de%20datos/protocolo_proteccion_datos.pdf
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respecto aos menores, con independencia de que a garda e custodia sexa compartida ou 

estea atribuída a un dos proxenitores. É dicir, salvo que exista unha sentenza ou resolución 

xudicial que diga o contrario, ambos proxenitores teñen a patria potestade, con 

independencia de que a garda e custodia sexa compartida ou corresponda únicamente a 

un deles.  

 Ambos  proxenitores, en tanto non se atopen xudicialmente privados da patria potestade, 

teñen dereito a recibir información sobre o proceso educativo do seu fillo ou filla.  

 Esta comunicación da información académica enmárcase dentro do exercicio da patria 

potestade, xa que os pais ostentan a representación legal dos seus fillos e fillas, e dentro 

dos deberes inherentes á patria potestade atópase o da educación dos menores.  

 Os proxenitores que ostenten a patria potestade teñen dereito a estar informados do 

proceso de aprendizaxe dos seus fillos e fillas. Xa que logo, o centro está obrigado a 

garantir a posta a disposición da información solicitada relativa ao proceso educativo dos 

menores seguindo o procedemento seguinte:  

 O proxenitor que non ostente a garda e custodia deberá solicitar esta información 

por escrito ao centro, acompañando a esta solicitude, se o centro non conta con ela, 

de copia fidedigna da resolución xudicial na que se recolla que se ostenta a patria 

potestade acompañada dunha declaración responsable de que non se teñen 

producido variacións respecto a dita resolución xudicial.  

 Nos supostos en que o centro xa conte coa resolución xudicial, o proxenitor non 

custodio deberá remitir únicamente a solicitude acompañada da declaración 

responsable de que non se teñen producido variacións respecto a dita resolución 

xudicial, identificando correctamente a resolución xudicial co seu número e data.  

 Os proxenitores deberán comunicar ao centro educativo calquera modificación das 

medidas xudiciais que afecten á patria potestade ou á garda e custodia dos menores, coa 

maior brevidade posible.  

 Este dereito de acceso á información sobre os menores vén determinado pola patria 

potestade, polo que só asiste con carácter xeral ás persoas que a ostentan, pero non a 

outros familiares ou persoas que poidan intervir no coidado dos menores, como familiares 

ou novas parellas dos proxenitores. Porén, os proxenitores poden autorizar a que calquera 

persoa, xa sexa un familiar ou a nova parella dalgún dos proxenitores teña acceso á 

información sobre o menor. 

 Non se facilitará ningún tipo de información relativa aos menores ás persoas privadas 

xudicialmente da patria potestade sobre o alumno ou alumna.  

 
A modo de exemplo enumérase a seguinte información que debe ser subministrada a ambos 

proxenitores (sempre que aquel que non ten a garda e custodia pero sí a patria potestade teña 

manifestado a súa vontade de ser informado): 

 Cualificacións escolares, finais e trimestrais.  

 Informe psicopedagóxico.  

protección%20de%20datos/solicitud%20información%20proxenitor%20sen%20custodia.pdf
protección%20de%20datos/declaración%20jurada.pdf
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 Convocatorias trimestrais, xerais e individuais a reunións de titoría.  

 Calendario escolar, programa de actividades complementarias e extraescolares.  

 Urxencias médicas de carácter grave (que requiran atención sanitaria) acaecidas ao 

alumno/a en horario escolar.  

 Ausencias, e o seu carácter de xustificadas ou non para o noso centro. 

 Inscrición no servizo de transporte escolar.  

 Calendario de eleccións ao Consello Escolar.  

Non se trata dunha lista pechada. En xeral asiste aos proxenitores o dereito a recibir calquera tipo 

de información sobre a educación e progreso académico dos  seus fillos e fillas sobre os que 

ostentan a patria potestade.  

Este dereito de información respecto aos fillos e fillas dos que se ostenta a patria potestade, 

refírese únicamente aos datos relativos aos menores, pero non a calquera dato do outro 

proxenitor que figure na documentación do centro, polo que, nos supostos nos que un proxenitor 

solicita copias dalgún documento que figura no centro, no que consten datos persoais do outro 

proxenitor, deberán eliminarse os ditos datos na copia que se entregue, para garantir o pleno 

respecto á protección de datos de carácter persoal do outro proxenitor, a tal fin:  

 Farase unha fotocopia na que se eliminarán os datos que se refiran ao outro proxenitor, 

como teléfono, enderezo, lugar de traballo, etc.cun corrector que non permita a súa 

lectura.  

 Reproducirase de novo ese documento e entregarase a copia, co fin de que non se poida 

eliminar o corrector e ter acceso aos datos do outro proxenitor.  

 

12.5.2 Acceso á información de alumnado maior de idade 

O alumnado do instituto que cumpra a maioría de idade poderá solicitar por escrito,  dirixido á 

dirección do centro, con coñecemento dos proxenitores, cando proceda, ou do titor/a legal, se é o 

caso, que toda a información  ou decisión no referente a tódolos aspectos académicos que teñan que 

ver coa súa persoa, durante todo o tempo de permanencia no centro, lle sexan comunicados a él ou 

ela persoalmente.  

13. COMUNICACIÓN E RELACIÓN COAS FAMILIAS 

13.1 CANLES DE COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS 

No apartado 7.1 deste documento se especifican todas as canles de comunicación entre os 

membros da comunidade educativa do IES de Meaño. Cómpre destacar que a canle básica de 

comunicación dende o profesorado/equipo directivo cara as familias será a aplicación Abalar 

Móbil, a través dela se comunicarán: incidencias na aula, faltas de asistencia, boletíns de 

cualificacións, avisos dos titores/as aos responsables, informacións ou avisos do equipo directivo, 

entre outras. Para a comunicación en sentido contrario, os responsables poderán utilizar a axenda 

do alumnado, Abalar Móbil ou o teléfono do centro. No citado apartado 7.1 se nombran outras 

canles como a páxina web do centro ou circulares entregadas ao alumnado.   

protección%20de%20datos/SOLICITUDE_InformaciónMaiorIdade.pdf
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13.2 REUNIÓNS INFORMATIVAS E XORNADAS DE PORTAS ABERTAS. 

Reunión informativa a principio de curso Equipo directivo e titores/as cos responsables: 

A principio de curso terá lugar unha reunión informativa do equipo directivo e os titores/as cos 

responsables do alumnado. O equipo directivo dará información xeral sobre o funcionamento do 

centro e desenrolo das actividades lectivas a todos os pais e nais, e logo cada titor/a co seu grupo 

trasladará información sobre o funcionamento en xeral do mesmo, horarios de atención a pais e 

nais do profesorado, horario do grupo, faltas de asistencia… 

Esta reunión terá lugar en horario non lectivo. 

Xornada de portas abertas para pais e nais do alumnado de 6º de Primaria dos centros 

adscritos: 

A finais de curso (no mes de xuño) terá lugar unha xornada de portas abertas para os responsables 

do alumnado que nese momento estea en 6º de primaria nos centros adscritos. Esta xornada será 

organizada polo Equipo de Convivencia do centro, que contará coa colaboración do equipo 

directivo e do profesorado do centro. Participarán alumnos e alumnas do noso centro 

(colaboradores de biblioteca, alumnos/as titores e alumnado do Obradoiro Steam de Oratoria), 

que farán de guías para os pais e nais dos seus futuros compañeiros e compañeiras.  A visita 

comezará no pavillón do instituto con información xeral por parte do equipo directivo, e logo se 

fará unha visión global do centro e as súas dependencias (biblioteca, aula taller, laboratorio, aula 

de informática…), procuraremos que as explicacións para os pais e nais as leven a cabo os alumnos 

e alumnas seleccionados para tal efecto.  

Esta xornada terá lugar en horario lectivo.  

Xornada de portas abertas para os responsables do alumnado do instituto. 

A final de curso (no mes de xuño) terá lugar unha xornada de portas abertas, á que estarán 

invitados todos os responsables do alumnado do instituto. Nesta xornada o alumnado mostrará 

aqueles proxectos que desenrolaron ó longo do curso, e haberá ademais talleres didácticos 

organizados polo profesorado e desenrolados polo alumnado.  

Esta xornada terá lugar en horario lectivo.  

 

13.3 BOLETÍN DE CUALIFICACIÓNS 

En cada unha das avaliacións se entregará ao alumnado un boletín de cualificacións, que ademais 

será enviado ás familias a través da aplicación Abalar Móbil. Xunto con este boletín se entregará 

un resumo das faltas de asistencia que ata ese momento teña o alumnado, e co boletín de 

cualificacións da avaliación ordinaria de xuño se entregará un Consello Orientador (para o 

alumnado que teña materias para setembro se entregará co boletín de cualificacións de 
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setembro). O alumnado deberá devolver asinado polos responsables o resgardo do boletín, e 

entregarallo ao seu titor ou titora.  

 

13.4 AXENDA ESCOLAR 

Todo o alumnado do instituto conta cunha axenda escolar gratuita, entregada polos titores e 

titoras a principio de curso. O deseño da mesma é responsabilidade do departamento de 

Orientación, coa colaboración do Equipo Directivo, do Equipo de Convivencia e do Equipo de 

Atención á Diversidade. A través da axenda os responsables do alumnado poden solicitar citas co 

profesorado ou co profesor/a titor/a. Ademais os profesores/as poden anotar incidencias, avisos 

ou convocatorias de reunión para os responsables.  

Todo o alumnado está obrigado a ter unha axenda. En caso de perda ou deterioro da mesma, 

deberase mercar outra, establecéndose un prezo de 5 euros. En caso de que un profesor ou 

profesora reclame a mesma, o alumnado está obrigado a entregala, e a facerlle chegar aos 

responsables aquelas mensaxes que nela se redacten.  

 

13.5 PARTICIPACIÓN DAS FAMILIAS NAS ACTIVIDADES DO CENTRO 

Unha das tarefas do Equipo de Convivencia é organizar no instituto unha Escola de Pais e Nais. A 

través da mesma se buscará a participación das familias en actividades organizadas no centro, 

sobre todo as relacionadas co Proxecto Interdisciplinar prantexado polo Equipo de Biblioteca. Polo 

menos nunha ocasión durante o curso terá lugar unha reunión en horario non lectivo cos 

responsables do alumnado, para explicarlle o Proxecto que se está a levar a cabo e para pedir a 

colaboración correspondente para o desenrolo do mesmo.  

 

14. COLABORACIÓN CO CONCELLO DE MEAÑO. 

A dirección do IES de Meaño procurará que as relacións co Concello de Meaño sexan habituais, 

cordiais e fluídas. Dende o Concello se participa de xeito activo na vida escolar do seguinte xeito:  

 Aportación económica ao alumnado de 4º de ESO para a excursión de fin de etapa. 

 Realización de obradoiros en horario lectivo por parte de persoal do concello, con 

temática de educación sexual, habilidades sociais, consumo de alcohol e drogas, etc.  

 Cesión da Casa da Cultura municipal para realización de actividades.  

 Organización de determinadas actividades en días sinalados con conmemoracións (letras 

galegas).  

 Recollida de material de refugallo do instituto para o seu traslado ao punto limpo.  

 Organización de concursos para os centros educativos da zona (belén de Nadal, concurso 
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de postais…). 

Dende o instituto creemos que é importante  a participación do alumnado na vida do concello, de 

xeito que se fomentarán as seguintes actuacións: 

 Promoveremos e motivaremos entre o alumnado a participación en concursos 

organizados polo Concello para centros educativos da zona.  

 Buscaremos a participación do Concello no desenrolo do proxecto interdisciplinar 

prantexado polo equipo de biblioteca, a través de charlas, obradoiros ou actividades 

relacionadas co mesmo por parte de persoal do concello.  

 Tentaremos a colaboración naquelas actuacións nas que o concello considere que 

podemos ser  de axuda.  

Por outra banda, dende o departamento de orientación enténdese a importancia que ten unha 

relación fluída cos Servizos Sociais do concello, sobre todo naqueles casos nos que a situación do 

alumnado requira a actuación de tal servizo. Establécense reunións mensuais para facer seguimento 

do alumnado con necesidade de apoio específico por condición de desvantaxe sociocultural ou de 

historia persoal. 

 

15. COORDINACIÓN COS CENTROS ADSCRITOS. 

15.1 REUNIÓNS COS CENTROS ADSCRITOS 

 Reunións trimestrais entre o departamento de orientación do instituto e os 

departamentos de orientación dos centros adscritos. Recolleranse as necesidades 

latentes, liñas de actuación de cara ao curso seguinte para o alumnado de sexto de 

primaria… 

 No mes de maio, visita do departamento de orientación e o equipo directivo aos centros 

adscritos e reunión cos titores e titoras. Durante esta visita realizaremos unha charla para 

o alumnado de 6º de Primaria, na que, a través dunha presentación, informaremos sobre 

aspectos xerais como horarios, organización da ESO, materias, promoción e titulación, etc. 

Nesta mesma visita levaremos a cabo unha reunión co profesorado titor de 6º de Primaria 

e co orientador/a do CEIP correspondente na que recolleremos aspectos do alumnado de 

6º de primaria, que nos axudarán a facer máis doada a súa incorporación ao instituto.  

 Colaboracións e participación en actividades intercentros.  

 

15.2 COORDINACIÓN PEDAGÓXICA COS CENTROS ADSCRITOS. 

Establecerase segundo o seguinte procedemento:  

 Contacto entre os departamentos de orientación e os equipos directivos ao comezo de 

curso para constituir a comisión de coordinación pedagóxica intercentros.  
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 A comisión de coordinación pedagóxica intercentros estará formada polos orientadores 

dos diferentes centros, os titores/as de 5º e 6º de educación primaria, un profesor/a do 

IES do ámbito lingüístico e outro profesor/a do IES do ámbito científico.  

 No mes de novembro terá lugar unha reunión entre os membros da comisión de 

coordinación pedagóxica intercentros, para establecer os canles de comunicación e trazar 

as actuacións para o curso.  

 Antes do mes de Abril, os integrantes da comisión de coordinación pedagóxica 

intercentros deberán cubrir o informe de coordinación pedagóxica. No IES de Meaño este 

informe de coordinación será  compartido en Drive, para que todo o profesorado poida 

facer aportacións ao mesmo.  

 No mes de abril celebrarase unha reunión da comisión para posta en común dos informes 

e toma de decisións de cara o curso seguinte.  

 

15.3 XORNADA DE PORTAS ABERTAS PARA ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA DOS CENTROS 

ADSCRITOS.  

O equipo de convivencia do instituto, coa colaboración do equipo directivo e do profesorado e 

alumnado do instituto, organizará unha xornada de portas abertas para os alumnos e alumnas de 

6º de Primaria dos centros adscritos en horario lectivo. Esta xornada terá lugar a finais do mes de 

maio. Consistirá nunha visual xeral do centro e das aulas específicas (biblioteca, aula taller, 

laboratorio, informática, pavillón…).  

 

16. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 

Organización das actividades extraescolares e complementarias: Corresponde aos órganos de 

coordinación docente citados no apartado 1 deste documento. Os órganos máis habituais na 

organización de actividades serán os departamentos didácticos e os equipos de dinamización. A 

comezo de curso informarase ao equipo de Actividades Extraescolares e Complementarias de 

todas aquelas actividades das que se ten certeza que se van a levar a cabo, indicando unha 

temporalización aproximada. O Equipo de Actividades Extraescolares, tras comprobar si se trata 

de actividades factibles e adecuadas,  elaborará unha listaxe coas mesmas para presentar, tras 

informar ao equipo directivo, en Consello Escolar, co obxectivo de conseguir a súa aprobación. Ao 

mesmo tempo elaborará un calendario compartido co profesorado no que queden reflexadas 

aquelas actividades confirmadas en data e hora, que se irá actualizando conforme avance o curso 

académico.  

Na organización das actividades extraescolares e complementarias teranse en conta os seguintes 

aspectos:  

 As actividades extraescolares son voluntarias, como establece o artigo 88 da Lei Orgánica 

2/2006, do 3 de maio, de Educación, e requirirán unha autorización previa por escrito dos 

responsables legais do/a alumno/a, que será depositada en dirección polo órgano 

acollida/informe%20de%20coordinación%20pedagóxica%20intercentros.pdf
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encargado da saída, como mínimo, o día antes da súa realización. 

 As actividades aprobadas en Consello Escolar e incluídas na Programación Xeral Anual 

supoñen unha previsión sobre as que se materializarán no calendario definitivo. A 

dirección do centro autorizará ou non autorizará, chegado o momento, a realización 

efectiva das actividades concretas en función da súa inclusión neste programa, da 

acumulación de actividades en época ou nivel e da presentación en prazo suficiente dunha 

programación axeitada ao definido no título da actividade. 

 Chegado o momento de realizar a actividade, terase especialmente en conta para a súa 

aprobación a existencia dun número suficiente de alumnado e profesorado participante, 

o aproveitamento pedagóxico e a capacidade económica do centro para poder apoiala.  

 A viaxe de fin de etapa, as viaxes ao estranxeiro e os intercambios terán unha 

consideración especial e precisarán dunha autorización e aprobación específica do 

Consello Escolar. Poderanse exceptuar, no seu caso, as viaxes ao estranxeiro incluídas 

como actividades en programas máis amplos que xa estean aprobados, como o Plan 

Proxecta ou Programas Erasmus da Consellería. 

 As actividades serán ofertadas, a non ser que se trate de actividades organizadas por 

departamentos que imparten materias optativas, a todos os grupos dun mesmo curso. En 

caso de que haxa que limitar prazas adoptarase e farase público un criterio consensuado e 

adaptado ás características da actividade e do alumnado.  

 O profesorado responsable do grupo participante na actividade deberá acompañar o 

alumnado ao lugar da actividade, se esta se realiza en horario lectivo no propio centro ou 

nas inmediacións (patio, auditorio, centro da vila…). En caso de que a actividade supoña 

un desprazamento maior, non participe o grupo enteiro ou non se requira a presenza de 

todo o profesorado, o Equipo de Actividades Extraescolares e Complementarias do centro 

organizará, de acordo coa proposta do departamento ou ente organizador, a distribución 

dos/as docentes acompañantes. Asimesmo, organizará un horario de substitucións do 

profesorado participante na saída, que quedará exposto na pizarra informativa do 

instituto. 

 Unha vez confirmados todos os/as asistentes ás actividades complementarias (realizadas 

fóra do centro en horas lectivas) ou extraescolares, os/as docentes responsables da 

actividade deberán expoñer unha listaxe na pizarra informativa do instituto, na cal se 

especifique claramente, se é o caso, que alumnado vai asistir á actividade e que alumnado 

queda na aula. Trasladará copia da lista ao administrativo/a do centro para que informe á 

inspección.  

 O alumnado que reciba unha amoestación por escrito de xefatura de estudos, non poderá 

realizar actividades extraescolares e complementarias durante un período de tempo. O 

xefe/a de estudos será o encargado de informar ao equipo de Actividades Extraescolares e 

Complementarias de cales son os alumnos/as sancionados en cada momento. A listaxe de 

alumnado que non pode participar nas saídas estará a disposición do profesorado 

organizador. Só o xefe de estudos pode permitir a asistencia a unha actividade dun 

alumno/a sancionado sen a mesma, oída a opinión do profesorado organizador. 
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17. EQUIPAMENTOS E RECURSOS DO  CENTRO 

17.1 GASTOS DE FUNCIONAMENTO 

O Centro recibe da Xunta a dotación económica para facer fronte aos seus gastos. A partida 

fundamental (gastos de funcionamento) recíbese ao longo do ano en 3 prazos (no primeiro 

trimestre do ano, sobre xuño e en outubro/novembro, aproximadamente). Ademais, dependendo 

do ano, poden recibirse partidas para proxectos concretos (Contratos-programa, PLAMBE, Club de 

lectura,...). 

Dentro dos gastos do Centro hai uns que son fixos todos os anos e que supoñen 

aproximadamente  entre un 45% ou un 50% do total  da dotación: arrendamento das 

fotocopiadoras, mantemento de distintas instalacións (ascensor, pararraios, extintores, alarma, 

xardíns,...), subscricións a xornais, luz, gasóleo para a calefacción, comunicacións (SIXA e dominio 

Maker),axendas escolares, ... 

O outro porcentaxe se emprega na compra de material funxible, material e utensilios 

inventariables, axudas de locomoción e transporte, obras  e pequenos arranxos, actividades 

varias,... 

Desa dotación recibida unha parte se destina aos gastos dos distintos departamentos, 

asignándolles unha cantidade fixa todos os anos:  

- 600€ para cada un dos departamentos que traballan fundamentalmente con material funxible: 

tecnoloxía, plástica, música, educación física, biblioteca e laboratorio, que comparten ciencias 

naturais e física e química.  

- 300€ para cada un  dos demais departamentos.  

Son os propios departamentos os que xestionan estas cantidades e deciden en que gastalas. Cada 

xefe/a de departamento encárgase de mercar o que necesitan, gastando a asignación que lle 

corresponde. 

Para todo o demais,  a responsable  de xestionar as compras do necesario para o funcionamento 

do Centro é a secretaria. 

17.2 EQUIPAMENTO 

Todo o equipamento do Centro está inventariado.  

Cada departamento ou cada responsable dunha aula específica ou local (oficina, conserxería, 

despacho) ten á súa disposición un documento para inventariar o equipamento da aula específica 

e outro documento para inventariar o equipamento do departamento. Ese inventario se revisa 

todos os cursos por se houbera algunha adquisición nova ou algunha baixa.  

 

 

secretaría/Doc-InventarioAulaEspecífica.pdf
secretaría/Doc-InventarioDpto.pdf
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17.3 MATERIAL FUNXIBLE 

Hai dúas partidas importantes de material funxible: 

- Os produtos de limpeza: É a secretaria quen está en contacto cos representantes das tres ou 

catro empresas as que o Centro merca estes produtos e é ela quen fai os pedidos, atendendo as 

peticións do persoal de limpeza.  Cada vez que se recibe un pedido a secretaria o contabiliza, 

levando o control do que se gasta coa axuda do persoal de limpeza que lle pasa a final de mes un 

documento de control dos produtos consumidos. 

- O material de oficina e papelería: Tamén é a secretaria quen supervisa a compra deste material, 

pero son normalmente os conserxes os que están pendentes das necesidades e tras informar  e 

consultalo coa secretaria, póñense en contacto co provedor para facer o pedido. Este material se 

compra atendendo ás necesidades do centro (administración, despachos, conserxería) e ás 

peticións do profesorado, xa que é un material que está á disposición de todo aquel que o precise. 

 

 

18. PROCEDEMENTO PARA A DIFUSIÓN, APLICACIÓN E REVISIÓN DESTE 

DOCUMENTO. 

18.1 DIFUSIÓN:  

O equipo directivo do centro é o responsable de levar a cabo as actuacións necesarias para a 

difusión das NOF. Para esta difusión levaranse a cabo as seguintes accións: 

 Exposición e actualización das NOF na páxina web do centro. 

 Redacción dun extracto anual dirixido ao profesorado, que se comentará no claustro ao 

comezo de cada curso e será compartido con eles. 

 Elaboración dun folleto breve coas principais normas de convivencia e dereitos e deberes 

do alumnado para repartir nas reunións iniciais de titoría.  

 Extracto de información sobre os delegados/as e o funcionamento da Xunta que se 

entregará aos titores e titoras para que o difundan antes da elección de delegado/a nunha 

titoría.  

 Extracto de información sobre a Xunta de Delegados/as para entregar por Xefatura na 

primeira xuntanza da Xunta de Delegados do curso.  

 Documento de resumo dirixido aos pais e nais do alumnado, que se comentará na reunión 

de principio de curso cas familias e que se enviará por correo electrónico aos 

interesados/as.  

 

18.2 REVISIÓN 
 

Este documento será revisado anualmente. En calquera momento do curso, calquera integrante 

da comunidade educativa, a título individual ou colectivo, poderá presentar emendas parciais 

perante a dirección do centro. Estas emendas serán levadas ao seguinte claustro ordinario, ou de 

secretaría/Doc-GastoProductos.pdf
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ser o caso, a un claustro extraordinario para tal efecto. As emendas que resulten aprobadas por 

maioría simple serán levadas ao derradeiro Consello Escolar do curso académico para a súa 

revisión e inclusión no documento. As modificacións aprobadas entrarán en vigor no momento da 

aprobación polo Consello Escolar. 

 

18.3 APLICACIÓN 

As normas de organización e funcionamento, segundo se expón no artigo 124.2 da Lei orgánica 

8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, serán de cumprimento obrigado 

por parte de toda a comunidade educativa e entrarán en vigor ao día seguinte da súa aprobación 

polo Consello Escolar do centro. 


