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 1. INTRODUCCIÓN

 1.1.  PRESENTACIÓN

A visión que hoxe en día temos do sistema educativo vén condicionada polos
constantes  cambios  sociais  que,  como non podía  ser  doutro  xeito,  afectan
tamén a toda a comunidade escolar. Deste xeito, o labor docente , a tipoloxía
do alumnado ou o  papel das familias no proceso de ensinanza-aprendizaxe
vense constantemente modificados pola propia evolución da sociedade. 

A  actividade  dos  centros  educativos,  como  a  de  calquera  outra  empresa
humana, necesita, para acadar as finalidades que xustifican a súa existencia e
traballo, ser planificada, ordenada, programada, desenvolvida e avaliada. Todo
o labor aludido sintetízase e recóllese no Proxecto de Centro, instrumento de
planificación a medio prazo,  e concrétase nos elementos que o constitúen,
entre  os  que  situamos  aquel  que  desenvolve  as  normas  internas  de
organización e funcionamento do centro docente. 

A información ten que ser o punto de referencia básico e indispensable para
que  toda  a  comunidade escolar  coñeza  o  documento  onde  se  recollen  as
normas de organización e funcionamento (en diante NOF). Este ten un papel
clave,  xa  que  regula  a  ordenación  da  práctica  docente,  a  concreción  do
funcionamento das diferentes estruturas da institución, os recursos humanos e
materiais, os procedementos para fomentar a participación das nais e pais,
alumnado e profesorado na  vida do centro e as relacións de convivencia entre
todos eles  e as do centro co seu contorno. 

Coa implicación de toda a comunidade educativa seremos quen de crear un
ambiente  axeitado e favorable para non ver o  NOF como un conxunto de
normas  represivas,  senón  como  un  medio  para  educar  na  liberdade,  na
autorregulación  e  na  responsabilidade,  para  mellorar  a  convivencia  e  as
relacións  que  lle  permitan  ao  alumnado  acadar  madurez  formativa  e
incorporarse  e  participar  activamente  na  vida  social  e  cultural,  aportando
elementos positivos. A educación en valores será garante dunha sociedade
libre, democrática e igualitaria.

 1.2. NORMATIVA BÁSICA 

As Normas de Organización e Funcionamento do IES de Melide toma como
referencias normativas:
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a) Lei 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación (LODE).

b) Lei  Orgánica  2/2006,  do  3  de  maio,  de  educación  coas  modificacións
introducidas pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora
da calidade educativa (LOE-LOMCE).

c) Decreto  324/1996,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  Orgánico  dos
Institutos de Educación Secundaria.

d) Orde do 1 de agosto de 1997 que desenvolve o Decreto 324/1996.

e) Lei 27/2005, do 30 de novembro, de fomento da educación e a cultura da
paz.

f)  Orde  do  17  de  xullo  de  2007  pola  que  se  regula  a  percepción  da
compoñente  singular  do  complemento  específico  por  función  titorial  e
outras función docentes.

g) Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención
á diversidade para o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria.

h) Circular 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa pola que se ditan as instrucións para coordinar as
actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación 
educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.

i) Lei 4/2011, do 30 de xuño de convivencia e participación da comunidade
educativa.

j) Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 
diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma
de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica
2/2006, do 3 de maio, de educación.

k) Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación
de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia.

l) Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do
30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en
materia de convivencia escolar. 

m) Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións
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Públicas e do Procedemento Administrativo Común. 

n) Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de
Carácter Persoal. 

o) Real  Decreto  1720/2007,  do  27  de  decembro,  polo  que  se  aproba  o
Regulamento de desenvolvemento da Lei  Orgánica 15/1999,  do 13 de
decembro, de protección de datos de carácter persoal. 

Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establece o procedemento que
cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no 2º curso
de bacharelato establecidas na Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio,  de
Educación.

 1.3. FINS, PRINCIPIOS E OBXECTIVOS EDUCATIVOS

O  presente   NOF   diríxese  á  comunidade  escolar  e  pretende  regular  o
funcionamento interno do IES de Melide baseándose no respecto polos dereitos
e liberdades fundamentais dentro dos principios democráticos, e procurando a
adquisición de hábitos intelectuais no marco dunha actitude humanística.

 Artigo 1.- Son fins do presente NOF:

a) Precisar de forma clara os dereitos e deberes dos membros da comunidade
escolar e establecer as normas de convivencia no centro.

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

c) Estruturar, definir e repartir responsabilidades.

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

 Artigo 2.- Son principios do presente NOF:

a) A  comunidade  escolar  está  formada  por  alumnos/as,  profesores/as,
pais/nais ou titores/as, persoal non docente, representante do Concello,
asociacións do alumnado e asociacións de pais/nais do alumnado. 

b) Todos os membros do centro están obrigados a coñecer este regulamento.
O seu descoñecemento non exime do seu cumprimento. 
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c) Correspóndelle  ao  equipo  directivo  cumprir  e  facer  cumprir  este
regulamento. O Claustro do profesorado e o Consello escolar velarán para
que isto sexa así. 

d) Prohíbense terminantemente os castigos físicos e humillantes, así como
calquera  manifestación  de  violencia  e  coacción  física  ou  moral,  as
ameazas e os insultos persoais.

e) Todos os membros da comunidade escolar deberán respectar a liberdade
de  conciencia,  as  conviccións  relixiosas  e  morais,  a  dignidade  e  a
intimidade dos demais. 

f) Ningún membro da comunidade educativa poderá discriminar aos demais
por razón de nacemento, raza, sexo ou por calquera outra circunstancia.

g) Todos os membros da comunidade escolar deberán empregar as canles
establecidas  pola  normativa  vixente  e  por  este  regulamento  para
solucionar os problemas que se presenten. 

h) Queda garantida a liberdade de reunión e expresión dentro das canles
establecidas neste NOF.

i) As normas superiores que vertebran este regulamento son o Real Decreto
732/1995 de 5 Maio (BOE do 2 de Xuño de 1995) e Decreto 8/2015, do 8
de xaneiro,  polo que se desenvolve a Lei  4/2011,  do 30 de xuño,  de
convivencia  e  participación  da  comunidade  educativa  en  materia  de
convivencia escolar. 

 Artigo  3.- Son obxectivos do presente NOF:

a) O  desenvolvemento  da  capacidade  crítica  e  participativa  dos  seus
protagonistas,  como  suxeitos  activos  dunha  comunidade  implicada  na
cultura dos valores propios e universais.

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

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

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

Respectar e conservar o medio.
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 2. ESTRUTURA   ORGANIZATIVA  E  FUNCIONAMENTO  DOS

DIFERENTES ÓRGANOS. CANLES DE COORDINACIÓN. 

 Artigo 4.- Participación da comunidade educativa.

Todos os membros da comunidade escolar teñen o dereito de participar no
funcionamento  do  centro  tal  e  como o dispoñan as  leis  vixentes  e  este
Regulamento:

a) A comunidade educativa a través do Consello escolar. 

b) Os  profesores  a  través  do  Claustro  e  dos  órganos  de  coordinación
docente. Obriga de asistir ás reunións dos órganos colexiados aos que
pertencen. 

c) Os pais, nais e/ou titores legais a través das súas asociacións.

d) O alumnado a través da Xunta de delegados. 

 2.1. ÓRGANOS DE GOBERNO 

Os órganos de goberno son os encargados de xestionar o bo funcionamento
do  centro,  velando  pola  efectiva  realización  dos  fins  da  educación,  pola
mellora da calidade do ensino, e pola formación no respecto dos dereitos e
liberdades e no exercicio da tolerancia dentro dos principios democráticos
de convivencia. Ademais de ter como labor fundamental adoptar acordos e
decisións, teñen a obriga de garantir o exercicio dos dereitos do alumnado,
do profesorado, dos pais e nais do alumnado e do persoal de administración
e servizos.

ÓRGANOS DE GOBERNO

TIPO DENOMINACIÓN

Órganos Executivos Equipo directivo

Órganos Colexiados
Consello Escolar

Claustro
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 2.2. ÓRGANOS EXECUTIVOS DE GOBERNO

 Artigo 5.- Órganos executivos de goberno:

Os órganos executivos de goberno son: o Director/a, o Xefe/a de estudos, O
Secretario/a ou, se é o caso o Administrador/a, e Vicedirector/a. 

As súas competencias e atribucións están reguladas nos artigos 131 ao 139 da
LOE / LOMCE, e no Capítulo II do Decreto 324/96, do 26 de xullo. 

O equipo directivo traballará de forma coordinada no desempeño das súas
funcións,  conforme  ás  instrucións  do  Director  e  as  funcións  específicas
legalmente establecidas.

 2.3. ÓRGANOS COLEXIADOS DE GOBERNO 

 Artigo 6.- Competencias do Consello Escolar: 

Son competencias do Consello Escolar: 

a) En relación cos documentos pedagóxicos e de xestión 

1. Avaliar o PEC, o Proxecto de xestión e o NOF. 

2. Avaliar  a  Programación  Xeral  Anual  do  centro,  sen  prexuízo  das
competencias do Claustro do profesorado, en relación coa planificación
e organización docente. 

b) En relación coa elección de cargos directivo.

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

2. Participar  na  selección do  director  do  centro,  nos  termos  que a  Lei
Orgánica establece. 

3. Ser informado do nomeamento e cesamento dos demais membros do
equipo directivo. 

4. No seu caso, previo acordo dos seus membros, adoptado por maioría de
dous terzos, propoñer a revogación do nomeamento do director. 

c) En relación coa convivencia no centro 
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1. Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar por que se ateñan
á normativa vixente. Cando as medidas disciplinarias adoptadas polo
director  correspondan  a  condutas  do  alumnado  que  prexudiquen
gravemente a convivencia do centro, o Consello Escolar, a instancia de
pais,  nais  ou  titores  legais,  poderá  revisar  a  decisión  adoptada  e
propoñer, no seu caso, as medidas oportunas. 

2. Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, a
igualdade  entre  homes  e  mulleres,  a  igualdade  de  trato  e  a  non
discriminación  polas  causas  ás  que  se  refire  o  artigo  84.3  da  Lei
Orgánica, a resolución pacífica de conflitos, e a prevención da violencia
de xénero. 

3. Elixir ás persoas representantes da Comisión de convivencia, de acordo
co establecido no artigo 6.2 do decreto 8/2015 do 8 de xaneiro. 

4. Establecer directrices para a elaboración do Plan de convivencia e das
normas de convivencia do centro. 

5. Propor actuacións en relación coa convivencia para todos os sectores da
comunidade educativa, especialmente as relacionadas coa resolución
pacífica de conflitos.

d) En relación cos recursos do centro 

1. romover  a  conservación  e  renovación  das  instalacións  e  do  equipo
escolar e informar da obtención de recursos complementarios. 

2. En relación coa colaboración externa  

3. Informar  as  directrices  para  a  colaboración,  con  fins  educativos  e
culturais, coas Administracións locais e con outros centros, entidades e
organismos. 

e)  En relación coa calidade educativa 

1. Analizar  e  valorar  o  funcionamento  xeral  do  centro,  a  evolución  do
rendemento escolar e os resultados das avaliacións internas e externas
nas que participe o centro. 

2. Elaborar  propostas  e  informes,  a  iniciativa  propia  ou  a  petición  da
Administración  competente,  sobre  o  funcionamento  do  centro  e  a
mellora da xestión, así como sobre aqueloutros aspectos relacionados

Voltar ao índice 



 

coa calidade da mesma. 

f) En relación coa admisión de alumnado

1. Informar sobre a admisión de alumnado con suxeición ao establecido na
LOE/LOMCE e disposicións que a desenvolvan.

 Artigo 7.- Comisións do Consello Escolar. 

No seo do Consello Escolar, existirá unha comisión económica, integrada polo
director ou directora, o secretario ou secretaria, un profesor ou profesora, un
alumno ou  alumna e  un  pai  ou  nai  de  alumno,  elixidos  por  cada  un  dos
sectores. 

Poderán  constituírse  outras  comisións  para  asuntos  específicos,  nas  que
estarán  presentes,  cando menos,  un  profesor  ou  profesora,  un  alumno ou
alumna e un pai ou nai de alumno. 

En todo caso as comisións informarán ao Consello Escolar sobre os temas que
se lles encomenden e colaborarán con el nas cuestións da súa competencia. 

 Artigo 8.- Composición e funcións da Comisión de Convivencia.

Deberá integrar na súa composición  o principio de igualdade entre homes e
mulleres na mesma proporción que a representación dos distintos colectivos no
Consello Escolar. Na reunión do Consello Escolar do 12 de febreiro de 2015
acordouse que a comisión tivera a seguinte representación: o/a orientador/a do
centro, 3 profesores/as, 2 alumnos/as, 1 pai/nai e 1 representante do PAS. 

Funcións:

a) Elaborar o Plan de Convivencia.

b) Realizar unha avaliación do Plan de Convivencia ao inicio de cada curso
escolar para introducir as modificacións oportunas. 

c) Manter un mínimo de tres reunións anuais de carácter ordinario, unha por
trimestre, e con carácter extraordinario cantas veces sexa convocada pola
súa presidencia, por iniciativa propia ou por proposta de, polo menos, unha
terceira parte dos seus membros. 

d) Dinamizar todos os sectores da comunidade educativa, incorporando as
súas  iniciativas  no  procedemento  de  elaboración,  desenvolvemento,
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seguimento e revisión do Plan de Convivencia do centro. 

e) Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de
todos os membros da comunidade educativa e o cumprimento das normas
de convivencia do centro. 

f) Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o
fomento de actitudes para garantir a igualdade entre mulleres e homes, a
igualdade de trato de todos os membros da comunidade educativa e a
resolución pacífica de conflitos.

g) Propoñer ao Consello Escolar cantas medidas considere oportunas para
mellorar a convivencia, así como dar conta a este, cando menos dúas
veces ao longo do curso, das actuacións desenvolvidas e das correccións e
medidas disciplinarias impostas. 

h) Propoñer, de ser o caso, ao director do centro, persoas que poidan formar
parte do equipo de mediación. 

i) Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos
termos que foran impostas e informar ao Consello Escolar sobre o grao de
cumprimento da normativa vixente. 

j) Realizar  o  seguimento  dos  compromisos  de  convivencia  subscritos  no
centro.

k) Elaborar  unha  memoria  anual  sobre  a  análise  da  convivencia  e
conflitividade no centro, no que se reflictan as iniciativas a nivel centro
sobre  a  materia.  Este  informe será  trasladado ao  Consello  Escolar  do
centro e ao correspondente servizo territorial de inspección educativa.

l) Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo Consello Escolar do centro
docente ou polo órgano da administración educativa con competencias na
materia.

 Artigo 9.- Competencias do claustro de profesores.

O Claustro de profesores é o órgano propio de participación dos profesores no
goberno do centro e ten as responsabilidades de planificar, coordinar, informar
e decidir, de ser o caso, sobre todos os aspectos educativos do centro. 

a) En relación coas ensinanzas e documentos organizativos 
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1. Formular ao equipo directivo e ao Consello Escolar propostas para a
elaboración dos proxectos do centro e da programación xeral anual. 

2. Aprobar  e  avaliar  a  concreción  do  currículo  e  todos  os  aspectos
educativos dos proxectos e da programación xeral anual. 

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

4. Promover iniciativas no ámbito da experimentación e da investigación
pedagóxica e na formación do profesorado do centro. 

b) En relación cos órganos de goberno 

1. Elixir aos seus representantes no Consello Escolar do centro e participar
na selección do director. 

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

c) En relación coa calidade do centro 

1. Analizar  e  valorar  o  funcionamento  xeral  do  centro,  a  evolución  do
rendemento escolar, os resultados das avaliacións internas e externas
nas que participe o centro. 

d) En relación coa convivencia 

1. Realizar  propostas para a elaboración do Plan de convivencia e  das
normas do centro e informar sobre estas.

2. Coñecer  a  resolución  de  conflitos  disciplinarios  e  a  imposición  de
sancións e velar por que estas se ateñan á normativa vixente. 

3. Participar  na  avaliación  anual  da  convivencia  no  centro,  incidindo
especialmente no desenvolvemento do Plan de convivencia. 

4. Propoñer medidas e iniciativas de carácter educativo que favorezan a
convivencia no centro e que estean especialmente relacionadas coa
resolución pacífica de conflitos. 

5. Realizar  propostas  para a elaboración do plan de convivencia e das
normas de convivencia 
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 Artigo 10.- Condicións de funcionamento dos órganos colexiados

a) Lugar e duración das sesións 

As reunións do Claustro e do Consello escolar celebraranse no instituto en
días lectivos, preferentemente e de maneira alternativa os martes e os
xoves  pola  tarde.  A  convocatoria  establecerá  o  inicio  e  a  duración
estimada que non poderá ser maior de 2 horas.

b) Presidencia e convocatoria 

Correspóndelle  ao/á  director/a  do  centro  convocar,  presidir,  dirixir,
suspender  e  levantar  as  sesións,  así  como  decidir  os  empates  das
votacións. As sesións poderán celebrarse: en primeira convocatoria (será
necesaria a asistencia da metade máis un do número legal de membros)
ou  en  segunda  convocatoria  (de  non  existir  quórum  para  a  válida
constitución  do  Consello  ou  do  Claustro,  constituirase  en  segunda
convocatoria logo dun tempo prudencial, no mesmo lugar; nesta segunda
convocatoria será suficiente a asistencia da terceira parte do número legal
de membros) . 

c) Clases de sesións

Segundo estea ou non prevista a periodicidade na súa celebración, as
sesións  poden  ser  ordinarias,  extraordinarias  ou  de  urxencia.  Tanto  o
Claustro como o Consello escolar reuniranse preceptivamente unha vez ao
trimestre. En todo caso, deberanse reunir obrigatoriamente ao principio e
ao  final  de  curso.  O  Claustro  e  o  Consello  escolar  celebrarán  sesións
extraordinarias  nos  seguintes  supostos:  cando  por  propia  iniciativa  os
convoque  o  director/a  do  centro,  a  petición  dunha  terceira  parte  do
número legal de membros ou cando o determine algunha disposición legal.

d) Prazos de convocatoria

Nas reunións ordinarias o/a director/a remitiralles aos membros do órgano
colexiado,  xunto  coa  convocatoria,  e  cunha  antelación  mínima  dunha
semana, a documentación necesaria para o mellor desenvolvemento da
sesión.  Se os asuntos que se vaian tratar así  o aconsellan,  poderanse
realizar convocatorias extraordinarias cunha antelación mínima de corenta
e oito horas e sen suxeición ao prazo previsto nos casos de urxencia.

e) Deber de asistencia 
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A asistencia é obrigatoria. Os membros dos distintos órganos que, por
causa  xustificada,  non  poidan  asistir  á  sesión,  deberán  comunicalo  á
Dirección do centro, a ser posible coa debida antelación.

f) Deliberacións

1. Aberta a sesión, o Secretario/a, previa lectura da acta anterior, irá dando
conta dos asuntos comprendidos na orde do día. Por acordos no Claustro
e  no  Consello  Escolar  de  principio  de  curso  de  2015/16  non  será
necesaria  a  lectura  das  actas  na  sesión  do  mesmo,  senón  que  as
mesmas  serán  remitidas  con  antelación  suficiente  por  correo
electrónico. 

2. Coa lectura de cada asunto queda aberta a súa discusión. 

3. Promovida a deliberación, por terse pedido a palabra por un ou varios
membros do  órgano colexiado, os asuntos serán discutidos e, se é
preciso, votados.

4. Non poderá ser sometido a votación ningún punto que non figure na
orde da convocatoria, salvo que estean presentes todos os membros do
órgano  colexiado  e  sexa  declarada  a  urxencia  do  asunto  polo  voto
favorable da maioría.

5. Na  quenda  de  rogos  e  preguntas,  todos  os  membros  dos  órganos
colexiados terán un tempo prudencial para expoñer calquera tema.

g) Adopción de acordos 

1. Os  acordos  tomaranse  preferentemente  por  consenso.  En  caso  de
precisar unha votación:

• Queda  acordado o  que  vote  a  metade máis  un  dos  membros  do
órgano colexiado presentes no momento da votación, sempre que se
cumpran  as  condicións  de  asistencia  para  celebrar  a  sesión  en
primeira ou segunda convocatoria. Sen prexuízo do anterior, poderase
requirir outro tipo de maiorías para determinadas cuestións, segundo
o recolla a normativa correspondente.

• Resolución  de  empates.  En  caso  de  empate,  procederase  a  unha
segunda  votación  e  de  persistir  o  mesmo  resultado  decidirá  o/a
director/a con voto de calidade, é dicir, considerarase maioritaria a
postura votada polo/a director/a. 
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2. Na acta figurará, previa solicitude, o voto contrario ao acordo adoptado,
e os votos en branco. 

3. As actas aprobaranse na mesma ou seguinte sesión, podendo emitir o
secretario certificación sobre os acordos específicos que se adoptaran,
sen prexuízo da posterior aprobación da acta.

4. Os membros que discrepen do acordo maioritario poderán formular voto
particular por escrito no prazo de corenta e oito horas, que figurará
como texto achegado á acta. Calquera membro ten dereito a solicitar a
transcrición íntegra da súa intervención, sempre que presente, no acto
ou nun prazo de corenta e oito horas, o texto que corresponda fielmente
coa súa intervención, facéndose así constar nun anexo á acta. 

h) Tipos de votacións

Antes  de  comezar  a  votación,  o/a  director/a  formulará  clara  e
concisamente os termos da mesma e o xeito de emitir o voto. As votacións
poderán ser:

1. Ordinarias: aquelas nas que os membros do Consello ou do Claustro
manifestan o seu asentimento a man alzada.

2. Nominais: nelas o secretario/a vai lendo a lista de membros para que,
cada un, ao ser nomeado, diga o sentido do seu voto. Este tipo de
votación  poderá   utilizarse  cando  exista  discrepancia  de  pareceres
respecto a varias posturas alternativas.

Secretas: realizaranse por papeleta, que cada membro irá depositando
nunha  urna.  Serán  así  as  votacións  do  Claustro  para  elixir
representantes no Consello escolar, as votacións que afecten a asuntos
persoais  e  aquelas  en  que  así  se  solicite  por  calquera  membro  da
comunidade educativa.

 2.4.  ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE

 Artigo 11.- Órganos de coordinación docente:

Funcionan no centro os seguintes órganos de Coordinación Docente coa composición e funcións
previstas no Decreto 324/1996.

a)  Departamentos Didácticos.
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b) Departamento de Orientación.

c) Departamento de Actividades Complementarias e Extraescolares. 

d) Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

e) Equipo de Dinamización da Lingua Galega.

Poderán funcionar tamén outros órganos de coordinación docente coa composición e funcións
recollidas nas disposicións normativas vixentes para o desenvolvemento de accións tales como as
relacionadas coas Seccións Bilingües, a Biblioteca Escolar, ou a Coordinación Titorial.

 2.5. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN, REPRESENTACIÓN E COLABORACIÓN 
SOCIAL 

 Artigo 12.- Xunta de delegados e delegados:

O alumnado ten dereito a elixir mediante sufraxio directo e secreto, aos seus representantes no
Consello Escolar e aos delegados de grupo. 

Delegados de grupo.

a) Cada grupo de alumnado elixirá, por sufraxio directo, secreto e non delegable ao principio
de cada curso escolar, un delegado ou delegada de grupo, que formará parte da Xunta de
Delegados/as. Elixirán tamén un/ha subdelegado/a, que substituirá ao/á delegado/a en
caso de ausencia ou enfermidade e apoiarao nas súas funcións. 

b) As eleccións de delegados/as e subdelegados/as, serán convocadas polo xefe ou xefa de
estudos  e  organizadas  por  este  en  colaboración  cos  titores  do  grupos.  Ao  efecto
constituirase unha mesa electoral en cada grupo formada polo alumnado de maior e
menor idade e sendo presidida polo profesor-titor, que levantará acta da elección, acta que
será asinada por tódolos membros da mesa.

c) No acto da elección, aqueles alumnos ou alumnas que voluntariamente se presenten como
candidatos, comunicarano aos seus compañeiros de grupo, podendo facer as aclaracións
que consideren oportunas. No caso de non haber ningún candidato voluntario, todo o
alumnado do grupo será elector e elixible. 

d) Os/as alumnos/as do grupo votarán por un só compañeiro, nomeándose delegado/a e
subdelegado/a o/a primeiro/a e o/a segundo/a alumnos/as máis votados. Se houbese un
empate  entre  os  dous  (ou  máis)  alumnos/as  no  primeiro  lugar,  procederase  a  unha
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segunda votación, na que só eles serán candidatos. Se nesta segunda votación persiste o
empate, o titor efectuará un sorteo entre este últimos, decidindo e cerrando o proceso de
elección. 

e) Os dereitos e deberes dos delegados de grupo están recollidos no Real Decreto 732/1995
(artigos 20, 21, 22, 25 e 27) e no Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o
Regulamento orgánico dos IES, (artigos107 a 115). 

f) A  designación  dos/as  delegados/as,  subdelegados/as  poderá  ser  revogada,  logo  do
informe razoado dirixido ó titor ou titora, pola maioría absoluta dos alumnos e alumnas do
grupo que os elixiron. Neste caso procederase á convocatoria de novas eleccións nun
prazo de quince días e de acordo co establecido no apartado anterior. 

g) Corresponde aos delegados/as de grupo:

1. Asistir ás reunións da Xunta de Delegados/as e participar nas súas deliberacións. 

2. Presentar desacordos ou propostas colectivas seguindo as seguintes canles: profesor-
titor, xefe de estudos e director. 

3. Fomentar a convivencia entre os alumnos e alumnas do seu grupo. 

4. Conservar e informar aos compañeiros do material e documentación que lle entregue a
Dirección ou o titor para o desempeño das súas funcións. 

5. Atender a calquera compañeiro que lle faga algunha consulta en relación co contido
desta documentación. 

6. Colaborar  co  profesorado  e  co  equipo  directivo  do  instituto  para  o  seu  bo
funcionamento. 

7. Realizar, xunto co profesor-titor e o subdelegado, os inventarios de final de trimestre do
material da aula no que consten os danos ou carencias atopados; o titor e o delegado
firmarán tres copias; unha para o delegado, outra para o titor, e outra para o xefe de
estudos. Este inventario só será de aplicación nas aulas de grupo, pero nunca en caso
de aula desdobre. 

8. Velar pola conservación do material da aula; comunicar ao profesor-titor calquera dano
ou desaparición deste material, así como calquera incidente que poida afectar ó normal
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desenvolvemento da actividade académica; aquel comunicarao ao secretario ou ao xefe
de estudos respectivamente. 

9.  Convocar, por iniciativa propia ou dos seus compañeiros, unha reunión do grupo; esa
reunión terá lugar na propia aula, no tempo de lecer, sempre que non interfira con
algunha actividade académica; esta reunión comunicarase previamente ao profesor-titor,
que poderá estar presente se o solicita o/a delegado/a; excepcionalmente a reunión do
grupo poderá celebrarse fóra do horario lectivo, debendo, neste caso, solicitar permiso
á Dirección. 

h) Son funcións do/a subdelegado/a as seguintes: 

1. Colaborar co/a delegado/a na realización das súas funcións. 

2. Asumir as funcións do/a delegado/a na súa ausencia.

Xunta de Delegados e Delegadas.

i) No centro existirá unha Xunta de Delegados/as integrada polos representantes dos alumnos
e alumnas dos distintos grupos e polos representantes do alumnado no Consello Escolar. 

j) A Xunta de Delegados/as estará presidida por un dos seus membros elixido entre os seus
compoñentes. 

É competencia do delegado/a que preside a xunta: convocar as reunións que se precisen,
presidir as reunións e coordinar as mesmas, levantar acta e facer chegar as propostas da
Xunta de Delegados/as aos distintos órganos de dirección ou de coordinación didáctica do
centro. 

k) A Xunta de Delegados/as poderá reunirse, por propia iniciativa en pleno ou, cando a
natureza dos problemas o faga máis conveniente, en comisións que reúnan aos delegados
dun  curso  ou  dunha  das  etapas  educativas  que  se  impartan  no  instituto,  logo  do
coñecemento da persoa responsable da dirección e sen que isto implique alteración no
normal  desenvolvemento  das  actividades  docentes.  A  Xunta  de  Delegados/as  tamén
poderá reunirse por convocatoria da dirección ou xefatura de estudos. 

l) As eleccións do/a delegado/a que presidirá a Xunta de Delegados/as, serán convocadas
polo xefe ou xefa de estudos e organizadas por este en colaboración cos titores do grupos
e dos representantes dos alumnos e alumnas no Consello Escolar. Ao efecto constituirase

Voltar ao índice 



NoF

unha mesa electoral  formada polo alumnado de maior e menor idade e sendo presidida
polo xefe/a de estudos, que levantará acta da elección, acta que será asinada por tódolos
membros da mesa.

m) A  designación  do/da  delegado/a  presidente  da  Xunta  de  delegados/as  poderá  ser
revogada, logo do informe razoado dirixido ó xefe/a de estudos, pola maioría absoluta dos
alumnos e alumnas do grupo que os elixiron. Neste caso procederase á convocatoria de
novas eleccións nun prazo de quince días e de acordo co establecido no apartado anterior.

n) O acto de elección está regulado de igual  forma que o de elección dos delegados,
apartados d), e), f) do Artigo 12

o) A Xunta de Delegados/as terá as seguintes funcións: 

1. Elevar  ao equipo directivo propostas  para a elaboración do proxecto educativo do
instituto por iniciativa propia ou por petición daquel.

2. Informar aos representantes dos alumnos e alumnas no Consello Escolar dos problemas
de cada grupo ou curso. 

3. Recibir información dos representantes dos alumnos e alumnas no Consello Escolar
sobre  os  temas  tratados  nel,  e  das  confederacións,  federacións  de  estudantes  e
organizacións xuvenís legalmente constituídas. 

4. Elaborar informes para o Consello Escolar por iniciativa propia ou por petición deste. 

5. Elaborar propostas de modificación do NOF, dentro do ámbito da súa competencia. 

6. Informar aos alumnos e alumnas do centro das actividades da Xunta de Delegados. 

7. Formular propostas ao Xefe ou xefa de estudos para a elaboración dos horarios e ao
xefe ou xefa do Departamento de Actividades Complementarias e Extraescolares para a
organización das mesmas. 

8. Debater os asuntos que vaia tratar o Consello Escolar no ámbito da súa competencia e
elevar propostas de resolución aos seus representantes nel.

Cando o solicite a Xunta de delegados/as, en pleno ou en comisión, deberá ser oída polos
órganos que, pola súa índole, requiran a súa audiencia e, especialmente, no que se refire a:
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celebración de probas e exames, desenvolvemento de actividades culturais e deportivas no
centro, presentación de alegacións e reclamacións nos casos de abandono ou incumprimento
das tarefas educativas por parte dalgún membro do equipo docente do instituto, alegacións e
reclamacións sobre a obxectividade e eficacia na valoración do rendemento académico dos
alumnos e alumnas, libros e material didáctico que sexa obrigatorio utilizar no instituto, outras
actuacións e decisións que afecten de modo específico aos alumnos e ás alumnas. 

 Artigo 13.- Reunións do alumnado.

O alumnado ten dereito a reunirse no centro para actividades de carácter escolar ou extraescolar
con algún fin educativo nos termos previstos na lei (LODE, art. 7). 

a) As reunións deberán celebrarse no recreo ou fóra do horario lectivo sempre que non
prexudiquen o normal funcionamento das actividades académicas. 

b) As ditas reunións deberán ser solicitadas ao director/a pola Xunta de Delegados con 48
horas de antelación á súa celebración 

c) O/A director/a deberá dar  resposta nun prazo de 24 horas desde que se formula a
solicitude, indicando a hora e o lugar no que debe celebrarse a reunión. 

d) O/A director/a poderá desconvocar a reunión se algunha circunstancia imprevista así o
aconsellase, debendo dar as oportunas explicacións aos solicitantes. 

 Artigo 14.- Órganos de representación e participación dos pais e nais

a) ANPAS:

Os/as pais/nais ou titores/as legais do alumnado do centro teñen garantida a liberdade de
asociación segundo os termos previstos na LODE (art. 5). Actualmente no IES de Melide
está activa unha única ANPA: ANPA Terra de Melide.

b) Escola de pais e nais 

A escola de nais e pais do IES de Melide procurará: 

1. Promover a participación consciente no proceso de ensino aprendizaxe dos seus fillos,
recoñecendo  o  seu  papel  fundamental  como  axentes  educativos  dentro  dunha
comunidade. 
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2. Promover o coñecemento das características da e das necesidades dun adolescente
para entender o proceso de desenrolo polo que está a pasar seu fillo ou filla e facilitar o
seu crecemento integral. 

3. Promover o coñecemento das situacións de risco nas que se poden atopar os seus fillos
ou fillas. 

4. Dotar  aos  pais  e  nais  de  ferramentas  e  estratexias  que  lles  permitan  afrontar  as
dificultades e problemas que poidan xurdir dentro do ámbito familiar. 

Directrices para o seu funcionamento: 

5. Aínda que a Escola de Nais e Pais xorde como unha iniciativa do IES de Melide, queda
aberta a que as/os nais/pais ou representantes legais do alumnado do centro participen
activamente na súa organización. 

6. No mes de setembro xefatura de estudos de adultos xunto con orientación convocará
unha reunión á que serán invitados representantes dos pais que queiran participar na
organización da escola. 

7. Nesta primeira xuntanza estableceranse os criterios de actuación para o presente curso
académico, a data e hora na que se celebrarán as xuntanzas de nais e pais así como a
proposta de traballo para o primeiro trimestre. 

8. No mes de decembro manterase outra reunión por parte do equipo organizador da
escola de nais e pais no que se fará unha primeira valoración das xuntanzas así como
unha proposta de actuación para os dous seguintes trimestres. 

9. No mes de xuño proporase ás  nais  e  pais  participantes facer  unha avaliación das
xuntanzas e unhas propostas de mellora para o vindeiro curso. 

10. Sen descartar outras posibles vías de financiación, inicialmente a escola de nais e pais
do IES de Melide contará cunha dotación dentro do orzamento do centro. 

 Artigo 15.- Órganos de colaboración social 

Convenios de colaboración con asociacións culturais ou entidades sen ánimo de lucro, coas
Administracións locais e  Convenios con empresas (FCT).  
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 2.6. CANLES DE COMUNICACIÓN NO CENTRO PARA O ALUMNADO E AS
FAMILIAS 

 Artigo 16.- Caixa de correo para suxestións.

Cómpre  establecer  un  apartado  que  informe  das  medidas  específicas  para  promover  a
comunicación  informal co centro por parte de toda a comunidade educativa, co fin de que
expresen as súas opinións, problemas, inquedanzas e propostas para mellorar o funcionamento
do mesmo. 

Instalarase un caixa de correo, nun lugar visible e de fácil acceso, que permitirá deixar calquera
comunicación escrita de denuncia ou suxestión; poderá ser anónimo ou non. Ademais facilitarase
unha dirección de correo electrónico a través da web do centro, para o mesmo fin. A caixa de
correo será revisada periodicamente polo equipo directivo. 

 Artigo 17.- Comunicación coas familias  

Estas  actividades  serán  levadas  a  cabo  polos  distintos  membros  do  persoal  docente:
profesores/as, titores/as, orientador/a, equipo directivo e promoverán os seguintes obxectivos: 

a) Fomentar  as  relacións  de  colaboración  e  corresponsabilidade  no  desenvolvemento
educativo dos alumnos. 

b) Informar do proxecto educativo do centro e das normas de organización e funcionamento.

c) Incluirase no sobre de matrícula un impreso para que o alumnado maior de idade, se así o
considera oportuno, dea o seu consentimento para informar á súa familia de todo o
relacionado co seu proceso académico 

d) Actividades dos titores

1. Envío da carta de presentación do titor no mes de setembro.

2. Reunión a comezos curso, na primeira semana de outubro, cos pais/nais/titores do
alumnado  de  ESO  e  de  Bacharelato.  Nesta  reunión  informarase  das  normas  de
convivencia  do  centro,  as  normas  de  organización  do grupo,  da  avaliación,  e  do
funcionamento  do  centro,  darase  a  coñecer  o  equipo  docente  do  alumno/a  e
acordarase a comunicación entre os familiares, o profesorado e o/a titor/a ao longo do
curso. Nesta primeira xuntanza, así mesmo, explicarase o manexo da aplicación ABALAR
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MÓBIL como un medio máis de comunicación das familias ou representates legais co/a
titor/a e co centro. 

3.  Reunións  con  cada  familia,  cando  menos  dous  contactos  en  cada  curso,  sendo
aconsellable unha reunión por trimestre.

4. O titor/a promoverá a comunicación das familias cos profesores para obter información
específica de cada materia.A comunicación será solicitada polas familias polos medios
posibles (titor, alumno/a, teléfono…). 

e) Actividades do Departamento de Orientación 

1. Envío da carta de presentación do orientador/a no mes de setembro, facilitando os
horarios de atención a familias e informando das funcións do orientador. 

2. Entrevistas de coñecemento e de seguimento ao longo de todo o curso, por petición de
ámbalas dúas partes. 

3. Asesoramento xeral sobre temáticas diversas ao longo de todo o curso a través da
Escola de Nais e Pais en coordinación con Xefatura de Estudos.

f) Actividades de Dirección e Xefatura de Estudos 

Disposición  continua  para  comunicarse  coas  familias  ao  longo  do  curso  en  temas
relacionados co proceso de aprendizaxe dos/das seus/súas fillos/as, con especial atención
aos conflitos de convivencia no centro. 

g) Departamento de Actividades Extraescolares e Complementarias (ViceDirección) 

Publicación na páxina web do centro de información sobre as novidades e noticias no
centro, actividades extraescolares e complementarias, prazos de interese... Colaborarán na
actualización da páxina web o coordinador Abalar e tódolos departamentos didácticos.
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 3. DEREITOS E DEBERES DA COMUNIDADE EDUCATIVA

Os dereitos  e  os  deberes  dos  membros  da  comunidade  educativa,  así  como as  normas  de
convivencia  do  centro  están  estipuladas  na  lexislación  vixente.  Dentro  deste  marco  legal,  as
presentes NOF expoñen e desenvolven algúns dos puntos recollidos na lexislación citada. 

 3.1. DEREITOS E DEBERES DO ALUMNADO 

 Artigo 18.- Dereitos básicos de convivencia do alumnado. 

O alumnado ten dereito:

a) A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno desenvolvemento
da súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia, liberdade e respecto mutuo.

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

c) Á protección integral  contra  toda agresión  física  ou moral,  e  en particular  contra  as
situacións de acoso escolar. 

d) A  participar  directamente  no  proceso  educativo  cando  sexa  consultado  pola
Administración educativa, nos termos previstos no título IV desta lei. 

e) A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica de conflitos
e, en xeral, a participar na toma de decisións do centro en materia de convivencia. 

 Artigo 19.- Deberes básicos de convivencia do alumnado: 

a) Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun adecuado
clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros ou compañeiras á
educación. 

b) Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no exercicio das súas
competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro. 

c) Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a igualdade de
dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, integridade e intimidade dos restantes
membros da comunidade educativa. 
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d) Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro docente. 

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

f) Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte á convivencia dos
seus respectivos centros docentes. 

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

h) Asistir á clase con puntualidade e co material preciso para participar nas actividades lectivas
orientadas  ó  desenvolvemento  dos  plans  de  estudo  seguindo  as  orientacións  do
profesorado e respectando o dereito ó estudo dos seus compañeiros e compañeiras. 

 Artigo 20.-  Avaliación do alumnado conforme a criterios obxectivos 

O alumnado ten dereito a que o seu rendemento sexa avaliado conforme a criterios obxectivos. 

Co fin de garantir este dereito os departamentos didácticos, a través do profesorado, informarán
a cada grupo de alumnos/as dos elementos curriculares máis salientables da súa programación
didácticas así como dos criterios de cualificación, os instrumentos de avaliación da aprendizaxe
que se utilizarán, incluídas as materias ou módulos pendentes de cursos anteriores, así como das
medidas  de  reforzo  e  recuperación  previstas.  Así  mesmo,  a  persoa  titora  de  cada  grupo
informará ao seu alumnado dos requisitos que determinarán a promoción ao curso seguinte e, a
titulación. Toda esta información estará á disposición da comunidade educativa na páxina web do
centro. 

 Artigo 21.-  Revisión de probas de avaliación e  reclamacións 

a) O alumnado ten dereito a recibir unha aclaración sobre as cualificacións obtidas naquelas
probas nas que sexan avaliados (exames, traballos, comentarios, etc.), na hora e no lugar
do centro que o profesor da materia considere oportuno, e dentro dun prazo non superior
a un día lectivo desde que se lle comunica a cualificación. 

b) No suposto de que, tras as oportunas aclaracións exista desacordo coa cualificación final
obtida nun área ou materia, ou coa decisión de promoción ou titulación adoptada para un
alumno/a, este ou os seus pais ou titores poderán solicitar por escrito a revisión da dita
cualificación ou decisión. A dita reclamación será tramitada a través da secretaría do centro,
correspondendo  a  resolución,  en  primeira  instancia,  ao  departamento  didáctico
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responsable da área ou módulo obxecto de reclamación e, no caso de ser formalmente
rexeitada  esta  resolución  polo/a  alumno/a,  á  Xefatura  Territorial  da  Consellería  de
Educación ou á Comisión de Supervisión da Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e
Calidade do Sistema Educativo, segundo sexa o caso.

c) Se un/ha profesor/a cre conveniente cambiar a cualificación outorgada a un alumno/a
nunha avaliación parcial, deberá comunicalo ao titor/a e á secretaría do centro para que se
tome nota da modificación. 

d) Cando un membro do profesorado ou o xefe/a de departamento desexe modificar unha
cualificación final que figure na correspondente acta de avaliación, deberá comunicarllo á
Dirección expoñendo cales son os motivos da rectificación. A Dirección deberá convocar
no prazo máis breve posible unha nova reunión da xunta de avaliación correspondente. A
xunta de avaliación será quen, en última instancia, autorice a modificación. 

 Artigo 22.- Faltas de asistencia do alumnado 

a) Todas as faltas de asistencia e demoras do alumnado deben ser computadas diariamente
polo  profesorado  correspondente  no  XADE,  sistema de  xestión  docente  utilizado  no
centro.  O profesorado que exerza labores titoriais  consultará as  faltas  de asistencia  e
puntualidade  e  comunicarállelas  aos  pais/nais/titores/as  legais  cunha  periodicidade
semanal. De ser varios os días que o alumno/a se ausenta ou no caso de ter a sospeita de
non ser estas xustificadas, o titor/a poñerao inmediatamente en coñecemento da familia e
de  xefatura de estudos. (ver art. 25 sobre o absentismo escolar na ESO e  protocolo de
actuación). 

b) En ausencia do profesorado, o alumnado non poderá abandonar as súas aulas, debendo
esperar ao profesor de garda ou a algún membro do equipo directivo. De ter pasados 10
minutos  e  non  presentarse  ningún  deles,  será  o  delegado/a  o  que  baixe  á  sala  de
profesores para comunicar o feito. 

c) O alumnado ten a obriga de asistir a todas as actividades que figuran no seu horario e non
pode abandonar o recinto escolar sen causa xustificada durante a súa xornada lectiva. 

d) A non asistencia ás clases de modo reiterado, pode motivar a imposibilidade da aplicación
da avaliación continua, establecéndose un sistema extraordinario de avaliación. 

e) O alumnado que valide a materia de Música ou outra meteira contemplada no cadro de
validacións,  só poderá saír  do centro coa debida xustificación de que vai recibir,  nese
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mesmo horario, clase correspondente á materia validada. De non ser así, permanecerá na
biblioteca  do  centro  realizando  outras  tarefas,  e  non  poderá  estar  na  cafetería,  nos
corredores ou noutros espazos do centro. 

 Artigo 23.-  Faltas de puntualidade do alumnado 

a) O profesor/a, ante calquera incorporación tardía dun alumno/a á aula, faraa constar no
XADE como unha falta de puntualidade. De non poder facelo no momento, asegurarase
de que estea introducido na aplicación ese mesmo día.

b) Se algún alumno/a ten razóns especiais para chegar reiteradamente tarde a algunha das
actividades, debe comunicarllo ao profesor/a titor/a e este á xefatura de estudos e ao
profesorado implicado, ademais deberá achegar a correspondente xustificación para que
os atrasos non sexan contabilizados. 

c) A partir do 3º atraso, o profesorado poderá denegarlle ao alumno/a o permiso para entrar
na aula despois do comezo da clase. Neste caso, o profesor/a debe informar de tales
circunstancias, mediante un parte de incidencias (comparecencia inmediata ante a Xefatura
de  Estudos).  Ademais,  tres  atrasos  deste  tipo  computaránselle  como  unha  falta  de
asistencia inxustificada. 

 Artigo 24.- Alteracións do horario nas clases de bacharelato, ciclos formativos e ensino de
adultos.

d) O cambio de hora, substitución ou supresión das actividades previstas no horario oficial
teñen que ser coñecidas pola Dirección do centro, que poderá dar autorización cando
haxa razóns que as xustifiquen. 

e) Na medida do posible, procurarase que o alumnado non teña ocos no seu horario normal
e tratarase de que as ausencias do profesorado se cubran con outras clases ou actividades
correspondentes a ese mesmo día. 

f) Cando se produzan ocos por unha folga parcial do profesorado, o horario do alumnado
non poderá ser alterado. 

g) A realización de probas, tanto de avaliación normal como de preparación adicional, que
alteren o horario oficial do centro contará co beneplácito do profesorado afectado e da
Dirección do centro. 
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h) A realización de probas fóra do horario normal do alumnado deberá ser debido a razóns
fundamentadas e contar co consentimento do propio alumnado, informando e a Dirección
do centro. 

i) Na realización de probas o alumnado non poderá abandonar a aula antes da hora de saída,
agás que se trate da última clase de cada xeira. (Ver entradas e saídas) 

 Artigo 25.-  Xustificación das faltas de asistencia 

Ao inicio de curso e a través das titorías remitirase unha circular aos pais/nais do alumnado do
protocolo para a xustificación de faltas. A xustificación das faltas do alumnado farase tendo en
conta os seguintes aspectos: 

a) Non son xustificables aquelas ausencias que non constitúan un suposto de forza maior
para o alumno/a e, en particular, as producidas tendo acudido ao centro. 

b) A xustificación farase nun formulario facilitado polo centro, localizable na conserxería. 

c) Se a ausencia é motivada pola visita a un organismo ou entidade pública ou privada, o
alumno/a achegará o documento acreditativo correspondente. 

d) Os pais/nais/titores legais do alumno/a menor de idade poderán presentar para a súa
xustificación un máximo mensual de 2 días lectivos por indisposicións non documentadas. 

e) Os pais/nais/titores legais do alumno/a menor de idade comunicarán ao centro a ausencia
do seu fillo/a no mesmo día que esta se produza. 

f) O prazo para xustificar a ausencia é de 7 días (non ampliables) que se contarán a partir do
mesmo día da reincorporación do alumno/a. 

g) A xustificación das faltas de asistencia é competencia do titor ou titora. A aceptación ou
non dos xustificantes é competencia do titor/a. 

h) Dado que legalmente o alumnado maior de idade ten a capacidade de xustificar as súas
propias faltas, deberá facelo de xeito documentado. 

i) O profesorado poderá solicitarlles un xustificante a aqueles/as alumnos/as que non asistan a
probas significativas de avaliación. A non aceptación deste por parte do profesor/a poderá
impedir a realización da proba noutra data. 
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j) Non serán xustificables as faltas de asistencia colectivas debidas ao abandono da aula por
parte do alumnado ante a ausencia do profesorado. 

 Artigo 26. - Absentismo escolar na ESO e protocolo de actuación 

Ao abeiro do artigo 22.1 do Decreto 229/2011 do 7 de decembro, polo que se regula a atención
á diversidade do alumnado dos centros educativos de Galicia,  entenderase por absentismo
escolar a “ausencia ao centro escolar sen causa debidamente xustificada do alumnado en idade
de escolarización obrigatoria”. Esta ausencia ao centro suporá, cando menos, un dez por cento
(10%)  do horario lectivo mensual. 

Terase en conta o marco lexislativo para establecer  protocolos de actuación para previr  as
posibles situacións de  absentismo escolar, e de ser o caso orientar sobre o seu control con
atención as instrucións do 31 de xaneiro de 2014 da Dirección xeral de educación, formación
profesional  e  innovación  educativa  polas  que  se  traslada  o  protocolo  educativo  para  a
prevención e control do absentismo escolar en Galicia. 

Medidas básicas a ter en conta polo titor/a de grupo e da Dirección, é o que a continuación se
detalla: 

a) Ao inicio de curso a través das titorías remitirase unha circular aos pais/nais do alumnado
do protocolo para a xustificación de faltas. 

b) Na reunión que os/as titores/as teñen ao inicio de curso cos pais/nais do alumnado, é
preciso informar acerca do presente protocolo e da necesidade de documentar as faltas,
así  como  das  responsabilidades  nas  que  poderían  incorrer  no  caso  de  non  tutelar
convenientemente a asistencia ás clases dos seus fillos/as durante a idade de escolarización
obrigatoria. 

c) Os titores/as informarán puntualmente aos pais/nais das faltas de asistencia, levando conta
pormenorizada daquelas que carezan de xustificación. No momento en que o número de
faltas non xustificadas sexa SETE (7) o/a titor/a de grupo remitirá notificación aos pais/nais
na que se faga constar que, de non xustificar as ausencias do alumnado en cuestión, e de
chegar  a  un  dez  por  cento  (10%)  o  número  de  faltas  do  horario  lectivo  mensual,
procederase a iniciar un protocolo de absentismo. O titor/a entregará copia da notificación
á xefatura de estudos. 

d) O protocolo de absentismo será iniciado pola Dirección do centro,  quen remitirá  un
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informe documentado aos poderes públicos e as institucións educativas con competencias
na intervención ante situacións de este tipo. Este informe debe conter a descrición de feitos
e actuacións previas que tiveran lugar, así como a(s) copia(s) da(s) actas das reunións aos
pais/nais antes de iniciar o protocolo

 Artigo 27.-  Perda  do  dereito  á  avaliación  continua  en  bacharelato  e  protocolo  de
actuación 

O número de faltas inxustificadas que poden ser obxecto da perda do dereito á avaliación
continua nunha materia será, salvo aplicación de normas específicas de cada etapa educativa:

Horas
semanais da

materia

1º Tope

APERCIBIMENTO
POR ESCRITO

(TITOR/A)

2º Tope

APERCIBIMENTO POR
ESCRITO (XEF.

ESTUDOS)

3º Tope

PERDA DO DEREITO Á
AVALIACIÓN
CONTINUA

5 ou máis 5 10 15

4 4 8 12

3 3 6 9

2 2 4 6

1 1 2 3

a) Cando a acumulación de faltas non xustificadas alcance o primeiro tope establecido
para  os  efectos  de  correccións,  o/a  titor/a  remitirá  ás  familias  o  apercibimento
correspondente comunicándoo á xefatura de estudos. 

b) A partir deste punto remitirase comunicación de faltas non xustificadas cada semana
ata que se acumule un número destas equivalente ao que corresponda ao 2º tope,
cando  o  xefe/a  de  estudos,  previa  comunicación  do  titor/a,  enviará  un  segundo
apercibimento. 

c) De  cada  comunicación  de  este  tipo  gardarase  o  oportuno  rexistro  de  saída  no
expediente do alumno/a. 

d) De chegar ao límite das faltas (o 3º tope) o alumno perderá o seu dereito á avaliación
continua. 
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e) Cada  departamento  establecerá  os  sistemas  extraordinarios  de  avaliación  para  o
alumnado que perderan o dereito á avaliación continua

 Artigo 28.- Incidencias académicas por falta de asistencia no ciclo de carpintería e moble

Un/ha alumno/a estará en situación serlle anulada a matrícula a principios de curso aos
cinco primeiros días  completos  de inasistencia  non xustificada,  tendo en conta que  en
convocatorias consumidas non computa. Procederase do seguinte xeito: 

a) Requirimento por escrito a incorporarse no prazo máximo de tres días  a partir da
recepción da comunicación. 

b) De non cumprirse procederase á anulación de matrícula.

c) Un/ha  alumno/a  estará  en  situación  causar  baixa  de  oficio  pola  inasistencia  non
xustificada de xornadas completas de xeito: 

1. continuado durante períodos superiores a 15 días lectivos ou 

2. descontinuo cando o alumno/a acumule faltas superiores a 25 días lectivos. 

d) O procedemento para a baixa de oficio será o seguinte: 

1. O/A titor/a enviará un “apercibimento de  baixa  de  oficio”  cando acumule  faltas
superiores a 10 días lectivos,  continuados ou descontinuos,  o que comunicará á
xefatura de estudos. 

2. O director/a comunicará por escrito a  “  baixa de oficio”  pasados os 15 días  de
ausencia continuada ou os 25 días de ausencia descontinua. 

e)  Ademais terase en conta que: 

1. A tales  efectos  non se computarán as  faltas  de asistencia  ata  ter  formalizada a
matrícula. 

2. Deixarase constancia na secretaría do centro do apercibimento e da baixa de oficio. 

3. Computa en convocatorias consumidas.

f)  Un alumno/a  estará  en  situación  de  perder  do  dereito  á  avaliación  continua nos
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distintos módulos cando acade un 10% da duración total do módulo, en faltas sen
xustificar.  O  equipo  docente   valorará  circunstancias  persoais  ou  laborais  na
xustificación das faltas. O procedemento a seguir será:  

1.  Superado  o  6% de  faltas   sen  xustificar  en  cada  módulo  o  titor/a  enviará  o
“apercibimento de perda de avaliación continua” indicando que ao acadarse o 10%
de  faltas,  producirase  a  perda  de  avaliación  continua.  Disto  será  informada  a
xefatura de estudos. 

2. Acadado o 10% de faltas sen xustificar, o director do centro enviará a “comunicación
de perda de avaliación continua”  no módulo ou módulos correspondentes.

g) Ademais terase en conta que: 

1. A tales  efectos  non se computarán as  faltas  de asistencia  ata  ter  formalizada a
matrícula.

2. Unha  vez  se  produza  a  perda  de  avaliación  continua,  na  secretaría  do  centro
quedará constancia do apercibimento e da comunicación de perda de avaliación
continua no módulo ou módulos correspondentes. 

3. A perda de avaliación continua dará opción á realización dunha proba final sobre os
contidos do módulo completo. 

4. Esta proba final extraordinaria realizarase antes da avaliación final extraordinaria de
módulos do curso correspondente. A puntuación acadada nesta, consignarase na
dita avaliación, como a nota final do módulo.

5. O alumnado que  perdera  o  dereito  de  avaliación  continua,  non  terá  dereito  a
realizar para eses módulos as correspondentes actividades de recuperación e sendo
no  segundo  curso  non  terá  ademais  acceso  ao  módulo  de  FCT  no  período
ordinario.

 Artigo 29.- Perda do dereito á avaliación continua na ESA 

A falta de asistencia reiterada ás actividades de formación é motivo de perda do dereito de
avaliación continua nos seguintes casos: 

a) Nun ámbito, cando o número de faltas de asistencia sen xustificar supere o 10% do
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cómputo total de horas establecido para ese ámbito no cuadrimestre. 

b) En todos os ámbitos, cando o número de faltas sen xustificar supere o 30% do horario
total establecido nese cuadrimestre para todos os ámbitos nos que estea matriculado. 

Ao alumnado que perda o dereito á avaliación continua informaráselle da posibilidade de
trasladar a matrícula para cursar a educación secundaria a distancia. 

 Artigo 30.- Enfermidade prolongada 

O  alumnado  que  deba  permanecer  convalecente  no  domicilio  por  lesión,  doenza
prolongada ou enfermidade crónica, sempre a criterio médico, terá dereito á axuda precisa
para non ver diminuído o seu rendemento escolar. Esta será canalizada pola xefatura de
estudos  e  o/a  titor/a,  que  solicitará  do  profesorado  o  material  didáctico  necesario  e
trasladarao  ó  alumno/a  a  través  dos  pais  ou  titores  legais.  Para  que  este  dereito  sexa
efectivo,  ante  unha  circunstancia  coma  a  descrita,  os  pais  ou  titores  legais  deberán
comunicala expresa e inmediatamente ao profesor-titor. 

Poderá activarse por petición dos responsables legais do/a alumno/a afectado/a o protocolo
de atención educativa domiciliaria con acordo ao Decreto 229/2011, do 7 de decembro,
polo  que  se  regula  a  atención  a  diversidade  do  alumnado  dos  centros  docentes  da
Comunidade Autónomo de Galicia … que a Consellería impulsa, dentro da Estratexia Galega
de Convivencia 2015-2020.

 Artigo 31.-  Inasistencia colectiva do alumnado a clase (a partir de 3º de ESO)

O exercicio do dereito do alumnado a manifestar a súa discrepancia respecto a aqueles
asuntos  que  lle  afecten  pode  revestir  as  formas  de  actuación  colectiva  que  atinxan  ao
desenvolvemento da actividade académica que neste punto se especifican. 

Os requisitos que debe reunir unha convocatoria de alumnado que implique a paralización
da actividade docente para non ser obxecto de sanción serán os seguintes: 

a) Ser unha convocatoria formal feita por un sindicato de estudantes ou representantes
recoñecidos legalmente, con 48 horas de antelación e coa debida publicidade. Neste
caso  a  Xunta  de  Delegados/as  e/ou  a  Asociación  de  Estudantes  comunicarallo
formalmente ao Director/a. 
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b) Convocatoria  dun  paro  estudantil  por  un  problema  interno  do  centro.  Deberá
comunicárselle á comisión de convivencia, que apreciará a racionalidade da petición.  

En ámbolos dous casos o proceso a seguir será o seguinte: 

c) Ante  unha  posible  convocatoria,  os  representantes  da  asociación  de  estudantes
informarán á Xunta de Delegados/as de quen convoca a mobilización e os motivos
desta,  para que o trasladen aos seus respectivos grupos  e recollerán as sinaturas
dos/as alumnos/as que secundarían a mobilización. 

d) Ao día seguinte reunirase a Xunta de Delegados/as, na cal cada delegado/a informará
sobre o número de alumnos/as do seu grupo que apoia a mobilización. De aquí sairá
a decisión de secundar formalmente ou non a folga e/ou o paro. 

e) Unha vez rematada a reunión, e cunha antelación mínima de 48 horas, o presidente da
xunta  de  delegados  entregará  ao  director  a  petición  para  secundar  a  folga  ou
convocar o paro estudantil.  Será o momento no que os/as conserxes distribúan as
autorizacións pertinentes do alumnado polas diferentes aulas. As autorizacións teñen
que estar  entregadas  antes  do inicio  da folga.  Estas  faranse  chegar  á  xefatura de
estudos a través dos/as delegados/as de cada grupo. 

f) Finalmente,  a xefatura de estudos entregará aos titores as  devanditas  autorizacións
para a xustificación da falta de asistencia. 

O alumnado pode solicitar a realización dos exames que estean programados para esa
data sempre que teñan a autorización entregada en tempo e forma. 

 Artigo 32.-   Datos persoais do alumnado 

Regulado na Disposición adicional vixésimo terceira da LOE /LOMCE.

Os  centros  docentes  poderán  recadar  os  datos  persoais  do  seu  alumnado  que  sexan
necesarios  para  o  exercicio  da  súa  función  educativa.  Os  ditos  datos  poderán  facer
referencia á orixe e ambiente familiar e social, a características ou condicións persoais, ó
desenvolvemento  e  aos  resultados  da  súa  escolarización,  así  como  a  aquelas  outras
circunstancias que sexa necesario coñecer para a súa educación e orientación.  

O tratamento destes datos farase con atención a Lei Orgánica 15/1999, de protección de
datos de carácter persoal,  e ós protocolos impulsados desde a Consellería de Cultura e
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Educación. 

a) Os pais/nais ou titores e os propios alumnos/as deberán colaborar na obtención da
información á que fai referencia este artigo. A incorporación dun/ha alumno/a a un
centro docente suporá o consentimento para o tratamento dos seus datos e, no seu
caso, a cesión de datos procedentes do centro no que  estivese escolarizado con
anterioridade, nos termos establecidos na lexislación sobre protección de datos. En
todo caso, a información á que se refire este apartado será a estritamente necesaria
para a función docente e orientadora, non podendo tratarse con fins diferentes dos
educativos sen consentimento expreso. 

b) No tratamento dos datos do alumnado  aplicaranse normas técnicas e organizativas
que  garantan  a  súa  seguridade  e  confidencialidade.  O  profesorado  e  o  resto  do
persoal que, no exercicio das súas funcións, acceda a datos persoais e familiares ou
que  afecten  ao  honor  e  á  intimidade  dos  menores  ou  das  súas  familias  quedará
suxeito ao deber de sixilo.  

c) A cesión dos datos,  incluídos os  de carácter  reservado,  necesarios  para o sistema
educativo, estará suxeita á lexislación en materia de protección de datos de carácter
persoal. 

d) Para  o  alumnado  menor  de  14  anos  incluirase  no  sobre  de  matrícula  unha
autorización para a creación dunha conta de correo electrónico externo por parte do
centro, así como a autorización da comunicación profesorado-alumnado a través da
mesma. 

 3.2. - DEREITOS E DEBERES DO PROFESORADO 

 Artigo 33.- Son dereitos básicos de convivencia do profesorado:

a) A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade
educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións.

b) A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no que se
preserve en todo caso a súa integridade física e moral.

c) A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia escolar e
da educación integral do alumnado.
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d) A que se lle recoñezan as facultades precisas para manter un adecuado ambiente de
convivencia  durante  as  clases  e  as  actividades  e  os  servizos  complementarios  e
extraescolares.

e) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes.

f) A  participar  directamente  no  proceso  educativo  cando  sexa  consultado  pola
Administración educativa, nos termos previstos no título IV desta lei.

g) acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na conflitividade escolar e
recibir os estímulos máis axeitados para promover a implicación do profesorado en
actividades  e  experiencias  pedagóxicas  de  innovación  educativa  relacionadas  coa
convivencia e a mediación.

 Artigo 33.- Son deberes básicos de convivencia do profesorado:

a) Respectar  e  facer  respectar  as  normas  de  convivencia  escolar  e  a  identidade,
integridade e dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa.

b) Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado ambiente de
convivencia  durante  as  clases  e  as  actividades  e  os  servizos  complementarios  e
extraescolares,  corrixindo,  cando  lle  corresponda  a  competencia,  as  condutas
contrarias  á  convivencia  do  alumnado  ou,  no  caso  contrario,  poñéndoas  en
coñecemento dos membros do equipo directivo do centro.

c) Colaborar  activamente  na  prevención,  detección  e  erradicación  das  condutas
contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar.

d) Informar ás nais e pais ou ás titoras ou titores sobre o progreso da aprendizaxe e
integración socio-educativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos/as, cumprindo as obrigas
de dispoñibilidade dentro do horario establecido no centro para a atención a aqueles
que lle impoña a normativa aplicable.

e) Informar  aos  responsables  do  centro  docente  e,  de  ser  o  caso,  á  Administración
educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a
información e as circunstancias persoais e familiares do alumnado.

 Artigo 35.-Condición de autoridade pública do profesorado (Artigo 11 da Lei4/2011 de
30 de xuño de convivencia e participación da comunidade educativa) 
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a) No  exercicio  das  funcións  directivas  e  organizativas,  docentes  e  de  corrección
disciplinaria,  o  profesorado  ten  a  condición  de  autoridade  pública  e  goza  da
protección recoñecida a tal condición polo ordenamento xurídico.

b) No  exercicio  das  funcións  de  corrección  disciplinaria,  os  feitos  constatados  polo
profesorado e que se formalicen por escrito en documento que conte cos requisitos
establecidos regulamentariamente teñen presunción de veracidade, sen prexuízo das
probas  que  na  súa  defensa  poida  sinalar  ou  achegar  o  alumnado  ou  os  seus
representantes legais cando sexa menor de idade.

c) O profesorado está facultado para requirir ao alumnado, dentro do recinto escolar e
tamén  durante  a  realización  de  actividades  complementarias  e  extraescolares,  a
entrega  de  calquera  obxecto,  substancia  ou  produto  que  porte  e  que  estea
expresamente prohibido polas normas do centro, resulte perigoso para a súa saúde ou
integridade persoal ou a dos demais membros da comunidade educativa ou poida
perturbar o normal desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou
extraescolares. 

O requirimento previsto  neste  punto obriga  á  alumna ou ó  alumno requirida/o á
inmediata entrega do obxecto, que será depositado polo profesorado na dirección do
centro coas debidas garantías, quedando á disposición da nai ou pai ou da titora ou
titor, se a alumna ou alumno que o porta for menor de idade, ou da propia alumna ou
alumno,  se  for  maior  de  18  anos,  unha  vez  terminada  a  xornada  escolar  ou  a
actividade  complementaria  ou  extraescolar,  todo  iso  sen  prexuízo  das  correccións
disciplinarias que poidan corresponder.

 Artigo 36.-  Asistencia e puntualidade do profesorado

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

a) Ante a imposibilidade por parte dun profesor/a da asistencia á clase,  se é posible,
comunicarao á xefatura de estudos ou a persoa do equipo directivo que estea de
garda con 48 horas de antelación empregando o impreso correspondente, e realizará
a anotación no libro de gardas para que sexa substituído polo profesor/a de garda. No
caso do alumnado de bacharelato e de ciclos formativos, comunicarállelo tamén aos
alumnos/as, se se trata do primeiro ou último período lectivo dunha xeira; sempre que
poida  deixará  traballo  para  facer.  De  ser  a  ausencia  motivada  por  calquera
circunstancia ocasional imprevisible, comunicaraa, pola vía máis rápida, ao centro para
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que poida ser substituído. 

b) O profesor/a que coñeza previamente a súa ausencia durante algún dos períodos
lectivos, indicaralle ao alumnado as tarefas que este debe realizar durante ese período,
coa supervisión do profesorado de garda. Así mesmo, deixará a información sobre a
tarefa encomendada a carón do libro de gardas.

c) O profesorado de garda de corredor  anotará no libro de gardas  as  ausencias  do
profesorado que non consten nel -incluídas as gardas de recreo, biblioteca, dirección e
titorías específicas-. Do mesmo xeito, deberán sinalarse as faltas de puntualidade e/ou
o abandono anticipado da actividade docente,  especificando o tempo aproximado
que  o  profesor/a  tardou  en  incorporarse  á  súa  actividade  ou  en  abandonala
anticipadamente. 

d) O control de asistencia do profesorado corresponde á xefatura de estudos, agás as
ausencias  ás  reunións  de  departamento,  que  lle  serán  comunicadas  a  través  da
xefatura do departamento correspondente.

e) O retrasos do profesorado terán a mesma consideración que unha falta de asistencia
cando acumulen 50 minutos.

f) Cando os atrasos do profesorado se produzan de xeito reiterado, a Dirección tomará
as medidas oportunas e, de persistir, poñerá este feito en coñecemento da Inspección
Educativa.

g) O profesorado que deba xustificar algunha ausencia ou solicitar permiso para faltar a
algunha actividade debe cubrir un formulario que estará á súa disposición na sala de
profesorado. Cando a xustificación da ausencia precise proba documental, achegarase
o  xustificante  pertinente.  A  non  presentación  da  devandita  proba  documental,  en
tempo  e  forma,  poderá  supoñer  a  asignación  dos  motivos  da  ausencia  por  un
apartado distinto do que se pretendía.

h) Non se deixará ao alumnado só unha vez comezado o período lectivo; así, no caso de
ter  que  ausentarse,  enviará  previamente  ó/á  delegado/a  de  clase  na  busca  dun
profesor ou profesora de garda.

 Artigo 37.  Participación activa do profesorado no control de faltas 

O profesorado ten a obriga de pasar diariamente as faltas de asistencia do alumnado nos
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termos que se expresan neste NOF e colaborará co profesorado titor e a Dirección nos
protocolos de actuación para previr as posibles situacións de  absentismo escolar, e de ser o
caso orientar sobre o seu control con atención as instrucións do 31 de xaneiro de 2014 da
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa polas que se
traslada o protocolo educativo para a prevención e control do absentismo escolar en Galicia.

 3.3. -  DEREITOS  E  DEBERES  DO  PERSOAL  DE  ADMINISTRACIÓN  E
SERVIZOS

 Artigo 38.-  Son dereitos básicos de convivencia do PAS: 

a) A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade
educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. 

b) A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve en todo
caso a súa integridade física e moral. 

c) A participar, no exercicio das súas funcións, na mellora da convivencia escolar. 

d) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións.

e) A  participar  directamente  no  proceso  educativo  cando  sexa  consultado  pola
Administración educativa, nos termos previstos no título IV desta lei.

 Artigo 39.- Son deberes básicos de convivencia do PAS: 

a) Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que se respecten as
normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de
todos os membros da comunidade educativa. 

b) Colaborar  activamente  na  prevención,  detección  e  erradicación  das  condutas
contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

c) Informar  aos  responsables  do  centro  docente  e,  de  ser  o  caso,  á  Administración
educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a
información e as circunstancias persoais e familiares do alumnado. 

d) Gardar  sixilo  e  confidencialidade  respecto  das  actuacións  relacionadas  co  ámbito
educativo das que teña coñecemento. 
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 3.4. DEREITOS E DEBERES DAS NAIS E PAIS OU RESPONSABLES LEGAIS
DO ALUMNADO

 Artigo 40.- Son dereitos básicos de convivencia das nais e pais ou as titoras ou titores, en
relación coa educación dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas:

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

b) A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración socioeducativa dos
seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas,  para o que se lles facilitará o acceso ao
profesorado e aos membros dos equipos directivos dos centros docentes. 

c) A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia nos centros
docentes. 

d) A ser oídos, nos termos previstos por esta lei, nos procedementos disciplinarios para a
imposición de medidas correctoras de condutas contrarias á convivencia dos seus fillos
ou fillas ou pupilos ou pupilas.  participar no proceso educativo a través de consultas e
outros  procedementos  de  participación  directa  que  estableza  a  Administración
educativa.

 Artigo 41.- Son deberes básicos de convivencia das nais e pais ou as titoras ou titores, en
relación coa educación dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas: 

a) Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en colaboración co
profesorado e cos centros docentes. 

b) Coñecer  as  normas  establecidas  polos  centros  docentes,  respectalas  e  facelas
respectar,  así  como respectar  e  facer  respectar  a  autoridade  e  as  indicacións  ou
orientacións educativas do profesorado no exercicio das súas competencias. 

c) Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade educativa.

d) Colaborar cos centros docentes na prevención e corrección das condutas contrarias ás
normas de convivencia dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas.
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 4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS A TER EN CONTA PARA O BO
FUNCIONAMENTO DO CENTRO

 4.1. REGULACIÓN DOS TEMPOS E CIRCULACIÓNS DAS PERSOAS

 Artigo 42.- Duración da xornada escolar

Os  períodos  lectivos  teñen,  de  regra,  unha  duración  de  50  minutos.  Entre  cada  dous
períodos lectivos só existe o tempo mínimo necesario para permitir o desprazamento do
profesorado e/ou do alumnado á aula respectiva.

As actividades estritamente académicas desenvólvense da seguinte maneira:

a) O alumnado de ESO e Bacharelato  asiste á clase desde as 08:40 h ata as 14:15 h de
luns a venres. O alumnado de 3º e 4º niveis de ESO e de Bacharelato acode tamén en
horario de tarde, os luns, desde as 16:20 h ata as 18:00 h, e os cursos do 1º e 2º de
ESO os mércores desde as 16:20 h ata as 18:00 h. 

b) O alumnado do Ciclo Formativo de Grao Medio de Carpintería e Moble,  acode ó
Centro desde as 08:40 h ata as 14:15 h todos os días. Os luns e mércores acode tamén
en horario de tarde entre as 15:30 h e as 18:00 h para completar un total de seis
períodos lectivos. 

c) Respecto ao Ciclo Formativo de Grao Medio, cómpre sinalar que o seu calendario para
o curso 2015- 2016 axustarase ao calendario escolar vixente. O alumnado de segundo
curso dedicará o terceiro trimestre á realización do módulo de Formación en Centros
de Traballo.  

d) O alumnado que segue os estudos da ESA (Módulos 3 e 4) asiste á clase pola tarde
de luns a xoves en horario de 15:30 h a 20:00 horas.

e) O alumnado de EBI Nivel I asiste ao centro en horario de 11:45 a 13.25h de luns a
venres.

f) As actividades lectivas do programa CUALE-Inglés, cuxa duración semanal é de tres
horas (niveis A1, A2, B1 e B2) desenvolveranse con atención aos criterios aprobados
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no departamento de Inglés. 

g) O  horario  das  actividades  do  programa  That´s  English  (tres  horas  lectivas)
desenvolveranse con atención aos criterios aprobados no departamento de Inglés. 

h) O alumnado  de ESO,  Bacharelato e Ciclo Formativo conta  cun período de lecer de
35 minutos. O alumnado de ESA e CUALE dispoñen dun recreo de 20 minutos entre as
18:00 h e 18:20 horas.

i)  Os luns e mércores, días nos que o alumnado de 3º e 4º de ESO e Bacharelato e de 1º
e  2º  de  ESO  respectivamente  teñen  clase  pola  tarde,  as  portas  do  centro
permanecerán pechadas desde as 15:10 ás 16:00 horas. 

ESO - BAC - CFMad
EBI

ESA 
CUALE -That's English

LUNS A VENRES LUNS A XOVES

1ª hora 08:40 -  09:30 7ª hora   15:30 - 16:20

2ª hora  09:30 - 10:20 8ª hora  16:20 - 17:10

3ª hora  10:20 - 11:10 9ª hora   17:10 - 18:00

RECREO 11:10 - 11:45 RECREO 18:00 - 18:20

  4ª hora 11:45 - 12:35 10ª hora 18:20 - 19:10

   5ª hora 12:35 - 13:25 11ª hora 19:10 - 20:00

   6ª hora 13:25 - 14:15 12ª hora 20:00 - 20:50

3ºESO – 4ºESO
CFMad

1ºESO – 2ºESO
CFMad

LUNS MÉRCORES

7ª hora1 15:30 - 16:20 7ª hora1 15:30 - 16:20

8ª hora 16:20 - 17:10 8ª hora 16:20 - 17:10

9ª hora 17:10 - 18:00 9ª hora 17:10 - 18:00

1 Só o Ciclo Formativo. 
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 Artigo 43.-  Confección dos horarios

Elaboraranse a principio de curso por parte da xefatura de estudos en colaboración co resto
do equipo directivo e faranse públicos para a súa aplicación. Os horarios académicos de
alumnado e  profesorado estarán de acordo cos  criterios  aprobados polo  Claustro e co
horario xeral incluído na programación xeral anual. Deben atender a criterios pedagóxicos e
poderanse  ter  en  conta  as  preferencias  do  profesorado,  sempre  que  o  permita  a
organización do centro.  

a) Durante os primeiros 10 días lectivos de curso poderanse realizar cambios entre os
horarios de dous ou máis profesores/as, sempre que tales cambios non contraveñan
os  criterios  xerais  de  confección  dos  horarios  e  co  consentimento  de  tódolos
profesores afectados. Estes cambios precisan da autorización da xefatura de estudos. 

b) O alumnado terá 10 días lectivos desde a clase de presentación dos grupos  para
solicitar  en  secretaría  o  cambio  de  materia  ou  modalidade.  A  petición  debe  ser
razoada e atenderá a motivos de idoneidade curricular para a pretensión de estudos
futuros do alumnado. Anunciarase no taboleiro de secretaría o día en que remata a
posibilidades de facer as solicitudes.  

c) Na medida do posible, os titores/as de cada un dos niveis da ESO, terán unha reunión
semanal  co/a orientador/a dedicada á posta en práctica e seguimento do PAT así
como a outras xestións organizativas e de convivencia propias da titoría. 

d) Na medida en que a Administración educativa o autorice, aplicarase a correspondente
redución horaria para aqueles profesores/as que participen nas actuacións do contrato
programa  que  este  centro  formalice  coa  Consellería  e  noutras  actividades
complementarias  ou  extraescolares  que  beneficien  ao  alumnado  do  centro.  Esta
medida  inclúe  tamén  a  todos  aqueles  profesores/as  que  cumpran  a  función  de
profesores/as titores/as. 

e) No caso do ciclos formativos, no último trimestre, a xefatura de estudos establecerá un
novo horario  consensuado co alumnado e  o  profesorado para  a  recuperación de
módulos  pendentes  para  o  alumnado que  non  pode  ir  ás  FCTs,   completando o
horario do docente con gardas e/ou outras actividades segundo as necesidades do
centro. 

 Artigo 44.- Temporalización e desenvolvemento das avaliacións 
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A fixación de probas de avaliación realizarase seguindo as seguintes normas: 

a) O profesorado de cada grupo coordinarase co titor ou titora para que a carga de
traballo  de  cada  materia  e  as  probas  de  avaliación  das  distintas  materias  non  se
acumulen nos mesmos períodos de tempo. O alumnado, baixo a supervisión do titor,
organizará  o  calendario  de  exames  e  amosarallo  ao  profesorado  para  a  súa
aprobación. 

b) Baixo a coordinación do/a titor/a velarase para que o esforzo esixido ao alumnado en
cada materia en períodos determinados non impida a súa dedicación ás demais. 

c) O calendario de datas para a celebracións das sesións das xuntas de avaliación será
aprobado polo Claustro no transcurso do segundo mes de curso. 

d) Establécese unha xornada para celebrar sesións de avaliación inicial dos grupos con
alumnado de ESO que se realizará na segunda quincena do mes de outubro. 

O desenvolvemento das sesións de avaliación  rexerase polas seguintes normas: 

e) Antes da sesión de avaliación, o/a  titor/a reunirase co alumnado do seu grupo para
recoller todos aqueles aspectos que este queira transmitir á xunta de avaliación. O
alumnado poderá enviar un máximo de dous representantes a esta xunta, podendo
estes  estar  presentes  durante  os  primeiros  momentos  desta,  cando  se  debatan
aspectos xenéricos referidos ao grupo en cuestión. 

f) O profesorado, antes das sesións de avaliación, deberá informar tanto  ós/ás seus/súas
alumnos/as das súas cualificacións como de introducir  con 24 horas de antelación
estas no XADE para darlle tempo ó/á  titor/a a preparar a avaliación. 

g) O/A titor/a presidirá a sesión incidindo nos factores que poidan influír nos resultados
da  avaliación  e  recollerá  as  opinións  do  profesorado  que  sexan  relevantes  para
mellorar o rendemento, as actitudes e o comportamento do alumnado con atención a
unha acta que será aprobada en Claustro. 

h) O titor/a entregaralle ao alumnado, no día e na hora fixados, o boletín de avaliación
cos datos achegados por cada profesor/a,  e informará ao seu grupo das opinións
recollidas na sesión de avaliación. 

i) O alumnado terá acceso ás probas realizadas, e coñecerá cales foron os criterios de
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corrección e, no seu caso, que partes da materia deberá recuperar, cando e como. Así
mesmo, o profesorado deberá dar ao alumnado o mesmo tipo de información cando
se trate de probas orais. 

j) A  asistencia  ás  sesións  de  avaliación,  tanto  ordinarias  como  extraordinarias  será
obrigatoria para todo o profesorado que forme parte do equipo avaliador, así como o
orientador/a do centro. Tamén deberá estar presente o profesorado de PT que atenda
ao alumnado con ACI. 

 Artigo 45.- Entradas e saídas 

O control de entradas e saídas ten como obxectivo educar na puntualidade e impedir o
acceso a persoas alleas ao centro. 

a) As entradas e saídas deben ser controladas polo profesor/a de garda de corredor no
interior  do  centro  e  polo  de  custodia  no  exterior,  coa  colaboración  dos  demais
profesores  e o cargo directivo de garda. 

b) O alumnado poderá  acceder  ao  centro  15  minutos  antes  do  comezo das  clases,
momento no que se abrirá a porta principal.  

c) O alumnado transportado de ESO, así como o de bacharelato sen permiso expreso
dos seus pais/nais/titores legais, deberá entrar no centro inmediatamente despois de
baixar do transporte. 

d) Como norma xeral, o acceso ao recinto para persoal do centro, alumnado, provedores
e público en xeral será a porta principal. 

e) Ao soar a sirena o alumnado estará atento para entrar no centro: 

1. Ao 1º toque de timbre o alumnado e profesorado deben entrar nas aulas.

2. De forma que cando soe o 2º timbre os alumnos/as estean dispostos para empezar
a clase xunto co profesor/a correspondente.

 Artigo 46.- Saídas durante o período lectivo 

Durante  a xornada escolar  non se  poderá  abandonar  o centro sen causa debidamente
xustificada.  No  caso  dun/ha  alumno/a  menor  de  idade  deberá  recollelo/a  o  seu
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pai/nai/titor/a  legal  ou  persoa  autorizada  por  estes  (maior  de  idade)  que  deberá
identificarse presentando o NIF, Tarxeta de Residencia... e que cubrirá e asinará o modelo de
autorización establecido para iso que se atopa na conserxería. No caso do alumnado maior
de idade, deberá xustificar a súa saída ante a persoa do equipo directivo que estea de
garda. 

Particularidades do alumnado de bacharelato e ciclos formativos. 

a) O alumnado non poderá abandonar o centro unha vez que estea nel, aínda que non
asistira o profesorado. 

b) Na realización de probas, o alumnado de bacharelato e ciclos non poderá abandonar
a aula antes da hora de saída, agás que se trate da última clase de cada xeira, e teña a
pertinente autorización. 

c) O alumnado de bacharelato e dos ciclos formativos maior de idade (ou o menor de
idade que entregase en secretaría por escrito a autorización pertinente asinada polos
seus  pais ou titores legais) poderá non asistir ao centro durante o primeiro período
lectivo -ou marchar del, se se trata do último- de cada xeira, cando sexa informado
previamente da inasistencia do profesor/a  (non habendo traballo a realizar baixo a
suplencia do profesorado de garda) ou cando se modificase o seu horario nesa xeira
para evitar ocos no mesmo. 

 Artigo 47.- Regulación dos recreos  

a) Os alumnos gozarán dun só recreo, entre o terceiro e o cuarto períodos lectivos. O
alumnado da ESO non poderá saír do centro, e o de bacharelato, ciclos formativos e
demais deberá presentar o seu carné do centro, que equivale á autorización por parte
dos titores legais para saír del. 

b) Será o profesorado que imparte clase á 3ª hora o último en saír da aula, pechará a
porta e asegurarase de que ningún alumno/a quede polos corredores ou nos lavabos,
agás  a aula de referencia do grupo cando os/as alumnos/as estean en distintas aulas
por non ter todos a materia nesa hora. 

c) O profesorado de garda de recreo dará unha volta ao inicio da garda polos corredores
para comprobar que quedan as portas pechadas e asegurarse de que ningún alumno
ou alumna quede polos corredores e os baños da 1º e 2º planta, agás na aula 303 se
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hai alumnado de 2º de Bac estudando. 

d) No caso de exames que comecen durante o recreo, o alumnado esperará na planta
baixa  ao/á  seu/súa  profesor/a,  quen  será  o/a  encargado/a  de  abrir  a  aula  e
acompañalos ata a mesma. 

e) Durante o tempo de recreo, o alumnado non poderá volver ás aulas, corredores e
escaleiras ata a súa finalización, agás casos excepcionais e contando coa autorización
da persoa do equipo directivo que estea de garda ou do/a profesor/a de garda que se
está a encargar do control dos corredores que levan ás aulas. 

f) Cando un/ha alumno/a deba permanecer na aula durante o recreo por indicación dun
profesor/a, terá que estar acompañado por este.  

g) O alumnado que cursa 2º de bacharelato poderá utilizar a aula 303 como aula de
estudo sempre e cando se comprometan ao seu control e respecten as normas de
convivencia reflectidas no presente NOF. 

h) Poderanse organizar durante os tempos de lecer actividades de libre participación que
precisen do uso de locais, sempre e cando estea presente o profesorado responsable
destas. 

i) Durante  o  recreo  poderase  participar  en  actividades  deportivas  nas  instalacións
deportivas  do  centro  organizadas  e  supervisadas  por  un  profesor/a  de  Educación
Física. 

j) Facilitarase o uso da biblioteca no tempo de recreo exclusivamente como lugar de
estudo e lectura, e en todo caso de acceso voluntario. A biblioteca usarase tamén
como espazo para actividades e xogos de mesa, excluídas as cartas, sempre que se
garantan o silencio e o respecto cara ás persoas que estean estudando.

 Artigo 48.- Acceso das persoas alleas ao centro  

Non se permitirá a presenza de persoas alleas ao centro no recinto ou nas dependencias
deste,  agás cando acudan a el  para realizar trámites administrativos,  estean citadas cun
membro do profesorado ou teñan a autorización da Dirección.

 Artigo  49.- As gardas  

Voltar ao índice 



NoF

O profesorado de  garda  deberá  asinar  e  anotar  no libro  de  gardas  as  ausencias  e/ou
impuntualidades e abandonos anticipados da actividade docente do profesorado e calquera
tipo de anomalía que ocorra durante a súa hora de garda.

As gardas de corredor ademais estarán reguladas polas seguintes normas: 

a) En cada hora lectiva haberá, cando menos, un profesor e un cargo directivo de garda,
aínda que na medida do posible tratarase de que sexan tres profesores máis o cargo
directivo que terá garda de Dirección. 

b) Se  a  dispoñibilidade  horaria  o  permite,  o  profesorado  titor  disporá  dunha  garda
condicionada. Esta garda consiste nunha garda de corredor coa única diferenza de
que estará eximido de facer substitución sempre que haxa outro dos compañeiros/as
dispoñible. 

c) Desde o momento en que o timbre anuncia a hora de entrada a clase, ata o momento
en que soa novamente para marcar ao final dela, correspóndelle ao profesorado de
garda velar para que se manteña a orde e a disciplina nos corredores e nas aulas non
ocupadas polo profesorado. 

d) O profesorado de garda evitará a saída do alumnado da súa aula, en colaboración co
resto do profesorado, entre clase e clase, sen motivo xustificado. 

e) Cando se produzan ausencias do profesorado que tivese clase, os profesores/as de
garda tomarán as medidas necesarias para que o alumnado permaneza traballando
dentro da aula sen interferir nas actividades dos demais grupos do centro. Non se
poderá trasladar ao alumnado ás aulas de informática, agás que este teña unha tarefa
encomendada que requira a súa utilización. 

f) Se  durante  unha  franxa  horaria  faltasen  máis  ensinantes  que  profesores  de  garda
houbese  destinados,  porase  en  coñecemento  do  cargo  directivo  de  garda,  o  cal
poderá autorizar o agrupamento de dous ou máis grupos nunha única aula, no salón
de actos ou na biblioteca dando sempre preferencia na atención aos cursos dos niveis
inferiores. Excepcionalmente poderase usar o pavillón polivalente para tal fin, sempre e
cando non se estean impartindo clases nel e coa autorización do cargo directivo de
garda. Os cambios de aula serán comunicados na conserxería. 

g) O profesorado de garda de corredor  anotará no libro de gardas as  ausencias  do
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profesorado que non consten nel -incluídas as gardas de recreo, biblioteca, Dirección e
titorías específicas-. Do mesmo xeito, deberán sinalarse as faltas de puntualidade e/ou
o abandono anticipado da actividade docente,  especificando o tempo aproximado
que  o/a  profesor/a  tardou  en  incorporarse  á  súa  actividade  ou  en  abandonala
anticipadamente. 

Protocolo para as gardas de corredor: 

h) profesorado  de  garda  percorrerá  os  corredores  evitando,  coa  axuda  do  resto  do
profesorado, que o alumnado estea fóra. Permanecerá nos corredores ata que non
sexa total a orde no centro. 

i) Cubriranse as ausencias do profesorado (segundo as anotación do libro de gardas ou
as detectadas nesa "rolda de corredor" con atención ao programa de aproveitamento
das gardas. 

j) O profesorado de garda pasará lista con a axuda do libro de gardas onde se recolle o
listado de alumnado por curso e materia. Comunicaranse estás ausencias á xefatura de
estudos ou cargo directivo de garda. 

k) De non ter que cubrir ningunha ausencia, deberán estar localizados e pendentes de
resolver as alteracións da orde que se poidan producir, tendo que permanecer na sala
de profesores algún deles. 

l) É responsabilidade do profesorado de garda atender ao alumnado expulsado de aula
con atención ao procedemento que se describe no apartado Art. xx Parte de actitudes
contrarias ás normas de convivencia. 

m) En caso de necesidade, como medida excepcional e quedando libre de substitución, o
profesor/a de garda poderá ser solicitado para vixiar un exame xunto co profesor da
materia correspondente de  algún grupo numeroso ou que así o requira polas súas
características.

No caso das gardas de recreo, estas, ademais estarán reguladas polas seguintes normas: 

n) Nos recreos haberá cando menos tres profesores de garda:

1. Un/unha na cancela da entrada de forma permanente: é obriga desta persoa non
deixar saír ao alumnado que non lle presente o carné de autorización de saída ou
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do DNI en caso de ser o alumnado maior de 18 anos. 

2. Outro/outra no patio atendendo os movementos do alumnado, desprazándose por
todo o patio  e  prestando especial  atención  á  vixilancia  das  zonas  que  quedan
detrás dos edificios. 

3. Un terceiro ou terceira no acceso ás aulas será o/a encargado/a de velar para que o
alumnado  non  quede  nin  acceda  a  corredores  e  aulas  nin  que  se  formen
aglomeracións nos baños. 

o) Antes de realizar a garda de recreo, o profesorado de garda confirmará que non falta
ningún dos seus compañeiros de garda. De faltar alguén, solicitarase a un membro/ do
equipo directivo que cubra o posto que falta. 

p)  No pavillón e na biblioteca haberá profesorado responsable da posta en práctica das
actividades  propostas  para  o  recreo  así  como  do  correcto  comportamento  do
alumnado. 

No  caso  das  gardas  de  biblioteca,  estas,  ademais  estarán  reguladas  polas  seguintes
normas: 

q) En cada hora lectiva haberá, se a dispoñibilidade horaria do profesorado o permite, un
profesor/a de garda de biblioteca. 

r) Para a realización de gardas de biblioteca, terá preferencia o profesorado pertencente
ao "Equipo da biblioteca". 

s) O  profesorado  de  garda  de  biblioteca  deberá  atender  o  servizo  de  préstamo  e
devolución de libros e colaborar coas tarefas de mantemento da biblioteca, mediante
o programa de xestión da biblioteca, instalado par estes  efectos no ordenador desta
sala. 

t) O profesorado de garda de biblioteca velará polo uso correcto dos computadores,
priorizando o seu uso para realización de traballos académicos. 

u) Así mesmo, este profesorado velará polo uso moderado dos computadores para que
o maior número de alumnos/as teña acceso a eles. 

v) O profesorado de garda de biblioteca axudará ao profesorado de garda de corredor
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se a situación así o require. 

No  caso  das  gardas  de  custodia  ao  alumnado  transportado,  estas,  ademais  estarán
reguladas polas seguintes normas:

w) Dúas destas gardas contarán como un período lectivo, sendo cada unha delas de 20
minutos. 

x) O profesorado de garda de custodia das primeiras horas de mañá e tarde deberá estar
20 minutos antes do comezo das clases fóra do recinto escolar e velará para que o
alumnado  da  ESO  que  chegue  no  transporte,  unha  vez  teña  baixado,  entre
inmediatamente recinto-patio. 

y) Nas últimas horas da mañá e da tarde, o profesorado de garda de custodia sairá do
centro en canto toque o timbre e velará por que todo o alumnado suba ao transporte.
A garda rematará cando marche o último transporte.

 4.2.  REGULACIÓN DOS ESPAZOS E EQUIPAMENTOS 

 Artigo 50.- Normas xerais de utilización de espazos 

A utilización dos distintos espazos do centro, así como a asignación e utilización
de aulas farase seguindo as seguintes normas: 

a) As  instalacións  do  IES  de  Melide  só  poderán  ser  usadas  polos  membros  da
comunidade escolar nos horarios establecidos. Para podelas utilizar persoas alleas a
este, fóra de horario escolar, deberán dispoñer da correspondente autorización. 

b) A Dirección asignará unha aula a cada grupo para o desenvolvemento normal das
súas  actividades  lectivas.  Indicará  tamén  en  que  espazos  deben  impartirse
determinadas materias que requiren do uso de medios específicos ou que coinciden
na súa hora con outras optativas.

c) As instalacións que estean libres poderán ser utilizadas polo profesorado que o desexe
solicitándollo á persoa do equipo directivo que estea de garda ou con atención ao
protocolo de utilización de determinados aulas segundo os protocolos específicos que
se determinen. 

d) O profesorado que o desexe poderá utilizar as  aulas  de desdobramento, fóra das
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horas de ocupación marcadas pola Dirección sempre que llo comunique á persoa do
equipo directivo que estea de garda. 

e) Para  usar  aulas  específicas  ou  laboratorios  en  horas  que  non  estean  ocupados
deberase  contar  coa  autorización  do  xefe/a  de  departamento  correspondente,
informando á persoa do equipo directivo que estea de garda. 

f) Para utilizar as aulas de informática 102 e 106) e o salón de actos 309, así como para
empregar o material audiovisual e informático que nelas existe, será necesario anotar a
súa preferencia de uso nun libro de reserva que estará na conserxería. Cubriranse os
apartados de reserva de hora, profesor/a e grupo de alumnos/as que a van utilizar,
aceptando tacitamente o compromiso dun bo uso das instalacións e do material con
atención aos protocolos de utilización deste tipo de aulas. A prioridade na utilización
virá  marcada  pola  orde  de  solicitude,  agás  cando  xurda  unha  actividade  que  a
Dirección considere prioritaria. 

g) A aula de informática de madeira 105 B, estará a disposición doutros grupos sempre
que  se  acorde  previamente  co  responsable  do  Departamento  de  Madeira  e  a
Dirección. 

h) O alumnado poderá usar libremente o patio de recreo e as instalacións deportivas nos
períodos de lecer, sempre que nelas non se desenvolva unha actividade organizada. 

i) A cafetería rexerase polas normas de convivencia recollidas neste regulamento e polas
condicións específicas recollidas no contrato de adxudicación desta. 

j) Está prohibido fumar en todo o centro e o recinto escolar. 

k) Queda  prohibido  consumir  ou  introducir  bebidas  alcohólicas  e  drogas  en  todo  o
recinto do instituto. 

l) Os cambios de aula que se produzan comunicaranse en conserxería. 

m) As chaves das aulas 102, 106 e 309 entregaranse inmediatamente  ao rematar a clase
en conserxería. 

 Artigo 51.- O coidado dos espazos e do equipamento 

Con  atención  ao  coidado  dos  espazos  e  dos  recursos  materiais  teranse  en  conta  os
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seguintes aspectos: 

a) Os membros da comunidade escolar deberán coidar que o recinto do centro e as súas
dependencias estean limpos e evitarán toda acción que poida ser contraria á hixiene e
á estética. Do mesmo xeito, procurarase que o mobiliario, os  equipos audiovisuais e
informáticos  e  o  instrumental  empregado  quede  ordenado  ao  remate  de  cada
xornada, seguindo as instrucións que a tal fin dea o equipo directivo ou o profesorado
correspondente. 

b) Os  membros  da  comunidade  escolar  deberán  contribuír  ao  aforro  no  centro  e
manterán posturas ecolóxicas no uso de recursos e materiais. 

c) O profesorado será  responsable  de  comunicar  calquera  tipo de  incidencia  que se
produza  ou  se  detecte  no  uso  das  aulas.  Así  mesmo,  o  alumnado  tamén  ten  a
responsabilidade de comunicar ao titor/a calquera desperfecto que se detecte.

 Artigo 52 .- Uso das aulas 

O uso das aulas rexerase polas seguintes normas: 

a) Todos os alumnos/as teñen dereito ao seu posto escolar, dereito que leva consigo o
deber de asistencia á clase, o de aproveitamento na aula e o de respecto aos demais.

b) O alumnado disporá dunha aula limpa e ordenada.  É tarefa do grupo que ocupa
habitual ou ocasionalmente unha aula, mantela limpa e ordenada.

c) Calquera dano (pintadas, agarradoiras rotas, etc.) que se produza na aula ou no seu
mobiliario, deberá ser reparado por quen o causara ou deberá correr cos gastos de
reparación. Se o dano é intencionado provocará a aplicación das medidas correctoras
estipuladas. 

d) Terase especial coidado coas pertenzas e os traballos individuais ou colectivos que se
atopen nunha aula. En caso de dano actuarase como no parágrafo precedente.

e) Cada titor/a de xeito xeral ou calquera profesor/a na súa sesión de clase, establecerá o
lugar que deba ocupar cada alumno ou alumna.

f) O alumnado permanecerá dentro da aula entre unha clase e a seguinte, se non debe
acudir a unha aula específica ou de desdobre.
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g) No caso de que o/a  profesor/a  tivera  que abandonar  a  aula  de xeito  inesperado
durante a clase, este/a enviará a un/ha alumno/a na procura do/a profesor/a de garda
ou no seu defecto do membro do equipo directivo de garda.

h) O procedemento  de  autorización das  saídas voluntarias  entre clases ou  en
períodos de lecer será o seguinte:

1. No período de cambio de clase o alumno/a deberá permanecer, como norma xeral,
na súa aula. 

2. Cando por razóns xustificadas o alumnado deba ausentarse momentaneamente da
aula, deberá contar coa autorización do profesor ou profesora entrante. No caso de
non contar con tal autorización o profesorado deberá contabilizala coma unha falta
de puntualidade.

3. O  alumnado  deberá  abandonar  a  aula  nos  períodos  de  lecer,  permanecendo,
durante  estes,  dentro  do recinto  educativo.  Exceptúanse  na  obrigatoriedade  de
permanencia  no  recinto  escolar  durante  os  períodos  de  lecer  os  alumnos  e
alumnas,  de  bacharelato  e  dos  ciclos  formativos  segundo  os  condicionantes
avaliados polo Consello escolar e aprobados polo director.

4. Para  previr  un  uso  incorrecto  das  instalacións  e  a  subtracción  de  pertenzas,  o
alumnado abandonará necesariamente as  aulas  durante o recreo e non poderá
voltar a elas ata que este remate. 

5. Dado que é o/a último/a en abandonalas, nos tempos de lecer e nas últimas horas
o/a profesor/a velará para que as aulas queden baleiras,  coa luz apagada e as
ventás pechadas. Ademais,  comprobará que os equipos informáticos (ordenadores,
proxectores,  altofalantes...)  queden apagados.  As  aulas  de  desdobre pecharanse
sempre ó rematar a clase que se impartiu nelas. 

i) Ao rematar a xornada diaria o alumnado levará consigo todo o seu material.

j) O centro non se fará responsable da perda ou subtracción de obxectos en caso de
incumprimento destas normas. 

k) Para  facilitar  o  traballo  do  persoal  de  limpeza  ao  termo  da  xornada  escolar  o
alumnado deixará todas as mesas colocadas en orde, e sobre estas, as cadeiras. O
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profesor/a que imparte a última sesión na aula é o responsable do cumprimento desta
norma. 

l) Se unha aula quedase especialmente sucia ou non colaborase un grupo na súa limpeza
colocando as mesas e as cadeiras ao final da xornada, non será atendida polo persoal
de limpeza. 

m) Non se pode comer, nin beber, nin mastigar chicle nas aulas, facendo as oportunas
excepcións baixo prescrición médica.

 Artigo 53.- Uso dos corredores 

O uso dos corredores rexerase polas seguintes normas:

a) alumnado utilizará os corredores do centro unicamente para desprazarse á súa aula
ou desde a mesma cara a outra aula específica ou de desdobre.

b) O desprazamento polos corredores do centro farase sen correr nin berrar.

c) O alumnado non deberá permanecer neles nos intercambios de clase ou durante os
recreos.

d) Non se tirarán papeis ou outros obxectos ao chan. A este respecto cumprirá poñer
especial atención nos períodos de lecer. 

 Artigo 54.-  Uso da sala de profesorado

O centro conta cunha sala de profesorado dotada con mobiliario de oficina para compartir,
casilleiros  persoais  e  ordenadores  con  acceso  á  internet  para  uso  profesional  do
profesorado. 

Na sala de profesorado estarán os libros de carácter pedagóxico e curricular,  as revistas
destinadas  ao  profesorado,  publicacións  e  o  taboleiro  de  anuncios  para  consulta  e
información  do  profesorado.  Haberá  tamén  un  exemplar  de  cada  un  dos  documentos
organizativos do centro en formato escrito e en formato dixital en cada un dos ordenadores.

Coma  no  caso  de  calquera  espazo  común  habilitado  para  o  uso  de  varias  persoas,
procurarase en todo momento respectar a orde establecida dos elementos da sala e evitar
deixar obxectos e/ou material de consulta persoal e/ou dos departamentos nas mesas ou
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no mobiliario da mesma (non sendo  dentro dos casilleiros). 

 Artigo 55.- Uso dos departamentos didácticos 

No centro haberá un espazo para cada departamento didáctico para facilitar as funcións
dos mesmos.  Cada un deles  que,  por necesidades de espazo,   poderá ser  compartido,
estará dotado de mobiliario de oficina e dun ordenador. 

A última persoa en saír apagará os equipos e pechará as ventás e as portas. 

 Artigo 56.- Uso das aulas de informática e do material informático

a) Será o coordinador ABALAR (ou un responsable específico nomeado polo director/a
do centro) o responsable da xestión, administración e custodia destas aulas, así como
de  darlle  instrucións  ao  resto  do  profesorado  para  o  mantemento  adecuado  da
mesma.

b) Manterase actualizado o inventario en todo momento.

c) Só se poderán instalar nos equipos software libre ou programas de pago coa licenza
correspondente.  Neste  último  caso  entregarase  ao  profesor  responsable  unha
fotocopia da mesma.

d) Nesta  aula,  o  alumnado estará  sempre acompañado por  un  profesor,  que  será  o
responsable de velar polo uso correcto do equipamento.

e) Para evitar interferencias e imprevistos, o profesorado que desexe impartir clase ou
utilizar  o  material  informático  nesta  aula  tanto  de  xeito  sistemático  como
descontinuo, deberá anotarse no horario mensual exposto en consexería. 

f) De forma puntual, o profesorado que non fixo reserva previa das aulas de Informática,
poderá facer uso delas sempre e cando se anote no libro do horario mensual  no
momento de utilizar a aula.

g) Ao  final  da  clase,  a  aula  debe  quedar  en  perfecto  estado,  cos  ordenadores
debidamente apagados. 

h) É responsabilidade do alumnado o coidado e bo uso do material informático e de
calquera outro tipo que constitúe a dotación desta aula, para o que deberán observar
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as normas seguintes: 

1. O alumnado que utilice a aula deberá anotar na folla de rexistro que ten á súa
disposición o seu nome e a situación do equipo nada máis entrar na aula e en caso
dalgunha incidencia faralla constar ao profesor responsable. 

2. Ó alumnado que utilice a aula de Informática de forma sistemática, crearáselle unha
conta  de  usuario/a  persoal  ao  inicio  de  curso  e  empregará  sempre  o  mesmo
equipo no que se creou a dita conta.

3. Deberanse respectar todos os elementos de hardware asignados a cada posto. En
caso de precisar cambialos de posto farase a correspondente anotación no rexistro
de incidencias.

4. Deberase respectar a configuración preestablecida nos ordenadores e só se poderá
modificar  coa  autorización  e  supervisión  do  profesorado  responsable  do
mantemento de equipos, especialmente no que se refire á configuración da rede,
aparencia  visual  (fondos  do  escritorio,  salvapantallas),  ocultación  de  barra  de
tarefas, etc.

5. O alumnado só poderá introducir nos ordenadores información externa á aula en
soportes  magnéticos,  ópticos  ou  de  calquera  outro  tipo,  cando  conte   coa
autorización do profesorado.

6. As descargas desde internet estarán relacionadas cos contidos das materias que se
estudan no centro, e sempre contando coa autorización do profesorado.

7. Para  realizar  instalacións  nos  equipos,  terá  que  contar  co  permiso  expreso  do
profesorado e sempre atendendo ás indicacións deste.

8. Calquera  incumprimento  destas  normas  será  motivo  de  falta  coa  súa
correspondente sanción.

9. Os usuarios serán responsables do deterioro do material ou do mal tratamento da
información (virus, discos alleos, páxinas pornográficas, etc.).

10. Poñerase en coñecemento do xulgado calquera violación das normas recollidas no
Código Penal en materia de protección de datos e da violación do segredo das
comunicacións (artigo 18 da Constitución española), especialmente no referente ao
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acceso  non  autorizado  a  arquivos  alleos  utilizando  calquera  técnica  de  ataque
como busca de claves, escaneo de vulnerabilidades, interceptación de tráfico de
redes, etc.

11. Vixiarase de xeito constante o seguimento das normas e informarase de inmediato
do  incumprimento  das  mesmas  á  dirección  do  centro  e  ás  autoridades
competentes, no caso de incorrer en responsabilidades penais. 

 Artigo 57.- Uso dos portátiles das aulas Abalar

Estes  equipos  son  propiedade  da  Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación
Universitaria.  O  depositario  dos  mesmos  por  delegación  é  o  IES  de  Melide.  Son  un
instrumento de traballo escolar ao que se ten acceso polo feito da participación do centro
no Proxecto Abalar. O alumnado ao que vai dirixido deberá cumprir e respectar en todo
momento  esta  normativa  de  uso  sabendo  que  o  incumprimento  da  mesma,  levará  as
sancións que se establecen nestas NOF e mesmo sancións económicas se chegara o caso.

Estes ordenadores están suxeitos, dada a súa especificidade, á seguinte normativa propia
que aquí se presenta:

a) Antes de coller o portátil dos carriños establecidos para gardalos, o alumnado deixará
nas súas mesas o espazo libre necesario para evitar ter que colocalo en situacións de
equilibrio precario.

Os portátiles serán distribuídos entre o alumnado segundo a consigna dada polo profesor.

b) Sempre  se  collerá  o  computador  tendo moito  coidado de  non tirar  del  antes  de
desenchufar o cable de alimentación.

c) Cada ordenador  ABALAR está  identificado cun número.  No comezo do curso,  na
primeira sesión de titoría, asignaráselle un equipo a cada alumno/a e colocarase o
listado coa asignación no carriño de portátiles ABALAR.

d) Nas materias e desdobres que se impartan fóra da aula de referencia do alumnado, o
profesor poderá facer unha asignación dos portátiles ABALAR dispoñibles na súa aula
e deixar copia da asignación no carriño de portátiles ABALAR.

e) Non se colocarán obxectos de ningunha clase sobre o portátil nin cando estea aberta
nin cando estea pechada a tapa.
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f) A pantalla é táctil polo que o alumnado debe tratala dunha maneira adecuada en caso
de ser necesaria a súa manipulación. 

g) Cada  alumno será  responsable  do  correcto  mantemento do  escritorio,  carpetas  e
arquivos do seu portátil, velando pola súa orde e a súa conservación. A información
almacenada nestes equipos estará sempre relacionada con tarefas educativas.

h) Cada alumno e alumna será responsable tamén de gardar o traballo así como de facer
as copias de seguridade necesarias, e se é o caso, de apagar correctamente o portátil
ao finalizar a clase.

i) O alumnado devolverá o portátil ao lugar que lle correspondente no carro de carga
seguindo as consignas dadas polo profesorado. 

j) Se algún alumno ou alumna tivese  que ausentarse  temporalmente da aula  baixará
totalmente a tapa do portátil para evitar posibles golpes e aforrar batería chegando
incluso a gardalo se o profesor así llo demandase.

k) O equipo é responsabilidade do alumno/a para o traballo de clase.  Ante calquera
incidencia  co  mesmo,  deberán  dirixirse  ao  profesorado  responsable  da  aula
(procurando non interromper o traballo nin as explicacións que estea a desenvolver na
aula), quen, de ser o caso, rexistrará en conserxería a incidencia  para ser comunicada
ao coordinador/a Abalar. Cando o portátil estea avariado, o/a alumno/a deberá seguir
a clase con outro/a compañeiro/a ou poderá empregar outro equipo en caso de estar
dispoñible.

l) Cando se detecte que a avaría do portátil ten a súa orixe nun uso indebido do mesmo
arbitraranse as medidas correctoras que se estimen oportunas segundo as NOF do
Centro.

m) As avarías provocadas que non estean cubertas pola garantía, serán aboadas polo
alumno ou alumna sempre e cando que o servizo técnico comprobe que a avaría non
foi fortuíta.

n) Será obrigatorio entregar o portátil  ao profesorado sempre e cando este o solicite
para a súa revisión. En caso de detectar un mal uso do equipo ou da rede este poderá
serlle momentaneamente retirado e aplicarlle a sanción que se determine no NOF do
centro.
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o) Cada alumno e alumna debe controlar o nivel de carga da batería do seu portátil
tendo que tomar as medidas necesarias, de acordo co profesorado da aula, para o seu
correcto mantemento.

p) O uso do portátil limítase única e exclusivamente á aula á que está destinado, polo
que queda totalmente prohibido sacalos da dita aula sen o permiso do profesorado.
Ao finalizar a clase, os portátiles deberán quedar gardados no correspondente carro
de carga e baixo chave. 

q) O  feito  de  non  aceptar  estas  normas  ou  de  non  as  respectar  trae  consigo  a
correspondente sanción de acordo coas NOF do centro.

 Artigo 58.-Responsabilidades derivadas do uso dos ordenadores e dos portátiles ABALAR

Cada alumno/a é totalmente responsable do que faga co seu portátil. Terán consideración
de faltas graves ou moi graves, en función das circunstancias nas que se producen os feitos
e as súas consecuencias, as seguintes: 

a) Modificar  a  configuración  do  sistema operativo  e  violar  as  restricións  que  teña  o
portátil. 

b) A  utilización  da  conta  doutra  persoa  estará  suxeita  a  accións  disciplinarias  e  a
aqueloutras que a lexislación vixente determina para estes casos.

c) Calquera intento de danar equipos, materiais, datos ou programas, será sancionado
conforme  ao  NOF do  entro  e  a  obriga  de  reposición  dos  custos  orixinados  pola
reparación do hardware, do software ou do sistema.

d)  Os  intentos  de  ver,  copiar,  modificar  ou  interferir   no  correo  electrónico  ou  nos
ficheiros doutros usuarios. O incumprimento desta norma será obxecto das sancións
disciplinarias que se contemplan no NOF.

e) O emprego dunha  linguaxe  inapropiada   (palabras  malsoantes,  insultos  racistas…).
Calquera  expresión deste tipo estará prohibida.

f) Transmitir ou ver imaxes obscenas ou material ilegal.

g) Revelar información persoal.
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h) A falsificación ou o seu intento.

i) Os intentos  de  degradar  ou  interferir  no sistema,  serán  contemplados  como unha
violación  das  directrices  e/ou  coma  unha  actividade  criminal  suxeita  á  lexislación
vixente.

j) Trasladar o portátil ao recreo fóra dos espazos creados para tal fin.

k) Finxir ser outra persoa cando se envían ou reciben mensaxes. 

l) O sistema/rede non poderá ser utilizado con propósitos ilegais

 Artigo 59.- Protocolo de uso do equipamento TIC

 5. ORDENADORES, ALTOFALANTES, RATOS, MANDOS DOS CANÓNS…

A filosofía do centro é apostar pola difusión e o uso do software libre, así como do equipamento
do  centro  que  está  a  disposición  do  profesorado  nas  aulas  e  na  secretaría,  polo  que  se
recomenda  evitar  o  uso  de  ordenadores  persoais  ou  outros  dipositivos.  En  caso  de  existir
algunha dificultade consultar co coordinador ABALAR.

Os  mencionados  equipos  non  deben  saír  da  aula  ou  do  espazo  no  que  se  atopan,  coa
excepción dos netbooks para clases de desdobres ou de apoio. Se impartimos clase noutros
cursos e desexamos traballar cos ultraportátiles poderemos facelo sempre e cando haxa unha
aula Abalar dispoñible nesa hora. Deberemos prestar especial atención no momento da retirada
dos portátiles do armario de carga e no momento de recollida, tendo coidado de que estas
accións se leven a cabo coa orde e a precaución necesarias para que non se produzan danos
(clavixas rotas, sobre todo). 

Se desexamos levar aos alumnos a unha das AULAS DE INFORMÁTICA deberemos consultar as
horas dispoñibles e apuntarnos no caderno correspondente para este fin (en conserxería). 

EQUIPOS INFORMÁTICOS E AUDIOVISUAIS DE AULA, SE NON FUNCIONAN CORRECTAMENTE,
haberá que comprobar que tódolos cables están correctamente enchufados e conectados.  A
continuación,  acendemos  portátil  e  proxector.  Non  é  conveniente  acender  o  proxector
manualmente,  pois  este móvese e provoca que o escritorio non se vexa ben encadrado na
pantalla. Só se fará de xeito excepcional.

 Se todo funciona normal deberase ver o escritorio na pantalla e no portátil.  Se é o caso de que
acendemos o portátil  e  o  proxector  estaba desenchufado ou o cable  VGA non conectado,
procederemos a apagar e logo conectar ou enchufar antes de volver prender.  

O alumnado só pode utilizalos baixo a supervisión e indicacións do profesorado.

O profesor/a que ten clase a última hora será o responsable de apagalos, e comprobar que
quedan conectados á rede eléctrica. 
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Hai a disposición do profesorado, en secretaría, varios portátiles para sustituir o da aula e caso
de que este non funcione, ou en caso de precisalo para a realización dunha actividade fora da
mesma. 

Desde secretaría tamén se facilitará, para suplir o funcionamento anómalo dos equipos, outro
tipo de material como ratos, altofalantes , cables...

Todos os fallos que se produzan nestes equipos anotaranse na folla de incidencias que para tal
efecto está en conserxería. 

Recórdase  que  o  profesor  ABALAR está  á  vosa  disposición  para  intentar  resolver   calquera
contratempo cos equipos. 

O profesorado que imparte clase nas aulas ABALAR poderá dispoñer dunha chave para abrir os
carros portadores dos netbooks.

CÁMARAS DE FOTOS E DE VÍDEO – PORTÁTILES PARA EDICIÓN DE 
VÍDEO 

 Están a disposición do profesorado en secretaría. 

 O profesorado deberá facilitar  aos  administrativos a  información sobre o uso a realizar  co
equipamento que se solicita para o seu rexistro (folla de datos para o préstamo).

 O  alumnado  poderá  utilizar  este  material  para  facer  un  traballo  encomendado  polo
profesorado, pero será o profesorado quen faga o rexistro ao seu nome e quen vele polo do
bo uso dos aparatos e de que se devolvan nas mesmas condicións nas que foi entregrado.

 Para sacar estes equipos do centro precísase do permiso do secretario.

 Artigo 60.- Uso da biblioteca

a) A persoa responsable da biblioteca escolar debe ser designada pola Dirección, que
xunto co equipo de biblioteca garantirá no posible a estabilidade e bo funcionamento
deste servizo. Son criterios para esta designación o interese, a idoneidade, a formación
ou a experiencia neste ámbito, así como a dispoñibilidade horaria do profesorado.

b) A biblioteca debe seguir criterios estandarizados no ámbito bibliotecario para unha
axeitada xestión e organización dos materiais, simplificando o sistema de clasificación e
adaptándoo ao contexto escolar.

c) Respectaranse as instrucións que anualmente nos achega a Dirección Xeral de Centros
e Recursos Humanos en relación coa organización e o funcionamento das bibliotecas
escolares.
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d) A persoa responsable da biblioteca conxuntamente co equipo de biblioteca:

1. Analizará  as  necesidades  da  biblioteca  escolar  referidas  á  infraestrutura,
equipamento, mantemento e atención en horario lectivo e en horario extraescolar.

2. Fará propostas á Dirección para as melloras necesarias.

3. Promoverá actividades de innovación, sensibilización e dinamización socio-cultural
entre toda a comunidade escolar.

4. Facilitará  o  tratamento transversal  dos  contidos  e un enfoque interdisciplinar  en
proxectos e actividades do centro. 

5. Afrontará os retos dunha biblioteca dixital. 

6. Velará para que a biblioteca contribúa con fondos propios ao enriquecemento das
denominadas bibliotecas de aula, para o que deberá catalogar e rexistrar o posible
préstamo. 

7. Elaborará un plan de adquisicións que inclúa sempre as suxestións e necesidades
dos  diferentes  departamentos  didácticos,  establecendo  prioridades  en  función
dunha actualización equilibrada dos fondos, e incluíndo así mesmo, en todo caso,
varios  exemplares  das  lecturas  de carácter  obrigatorio  propostas  polos  distintos
departamentos.

É  necesario  que  todos  os  recursos  documentais  do  centro  (agás  os  de  carácter
administrativo), sexan xestionados pola biblioteca, pois isto permite o coñecemento dos
fondos  existentes  e  a  súa  accesibilidade.  Segundo  as  necesidades  educativas  e  de
aproveitamento  do  espazo,  debe  considerarse  unha  xestión  centralizada  dos  fondos
documentais e unha organización coordinada cos distintos departamentos didácticos para
a ubicación e disposición dos ditos fondos (“Biblioteca de Aula”).

A biblioteca dispoñerá para a súa xestión dun orzamento anual específico que se destinará
ó funcionamento e actualización da biblioteca escolar procedente dos distintos plans de
mellora que a Consellería oferta e dunha porcentaxe dos fondos de funcionamento que a
Dirección do centro decidirá con atención á normativa vixente.

O funcionamento da biblioteca rexerase pola normativa vixente concretando neste NOF as
seguintes normas: 
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e) Todos os membros da comunidade educativa terán acceso á biblioteca.

f) Non se pode introducir na biblioteca ningún tipo de comida ou bebida.

g) O servizo de préstamo realizarase exclusivamente  en presenza do profesorado de
garda.

h) Os  alumnos/as  non  poderán  subir  ao  andar  superior  da  biblioteca  agás  que  o
profesorado de garda lles dese permiso.

i) O profesorado de garda de biblioteca velará polo uso correcto dos computadores,
priorizando o seu uso para realización de traballos académicos. 

j) O horario de apertura da biblioteca coincidirá co horario lectivo, sempre e cando haxa
dispoñibilidade no horario do profesorado para facelo.

k) O profesorado encargado da biblioteca será designado a principios de curso mediante
a asignación de gardas de biblioteca.

l) En horas non lectivas os alumnos/as poderán usar a biblioteca sempre que se fagan
responsables da mesma e cumprimenten os documentos que hai para o efecto.

m) O profesorado encargado da biblioteca deberá atender  o servizo  de préstamo e
devolución de libros e colaborar coas tarefas de mantemento da biblioteca, mediante
o programa de xestión da biblioteca, instalado para estes  efectos no ordenador desta
sala.

n) Non poderán sacarse fóra do centro dicionarios, enciclopedias nin outro tipo de libros
ou publicacións que decida o equipo de profesorado responsable da biblioteca.

o) O período de préstamo dos libros será de 15 días  (renovables  en función da súa
demanda por outras solicitudes).

p) A devolución de libros fóra de prazo poderá ser considerada conduta contraria ás
normas de convivencia e corrixida.

 Artigo 61.- Uso do Pavillón Polivalente 

O funcionamento do pavillón polivalente do centro regúlase da seguinte maneira: 

Voltar ao índice 



 

a) O pavillón polivalente destínase preferentemente ás clases de educación física e ao
desenvolvemento de actividades deportivas, culturais, e conmemorativas .

b) O alumnado que estea participando nalgunha actividade no pavillón,  deberá estar
acompañado do responsable desta, quen actuará por delegación da Dirección para a
toma das decisións que estime oportunas.

c) Os usuarios/as do pavillón polivalente deberán cumprir estritamente as normas para a
utilización e conservación do material, expostas no mesmo pavillón.

d) O  pavillón  polivalente  poderá  ser  usado  fóra  das  súas  horas  de  ocupación  polo
profesorado  que  o  desexe,  coa  autorización  da  Dirección  do  centro. Unha  vez
rematado o  período de uso, será o/a responsable de apagar as luces e pechar a porta
do mesmo.

e) No uso do pavillón fóra das horas de educación física, non poderá utilizarse o material
de  educación física  nin  o  audiovisual,  salvo  permiso  expreso do departamento de
educación física e/ou da Dirección.

f) O  uso  externo  do  pavillón,  fóra  do  horario  lectivo,  verase  condicionado  pola
dispoñibilidade de persoal subalterno e o compromiso escrito de asumir os gastos de
funcionamento ocasionados e a limpeza e coidado do local e baixo a autorización
expresa do Director/a do centro. 

g) O Concello de Melide terá mediante convenio certos dereitos de uso, en función do seu
investimento anual  nas instalacións,  no equipamento do centro e na organización de
actividades complementarias e extraescolares. 

 Artigo 62.-  Uso da cafetería 

a) Trátase dun espazo do centro no que se debe ter o mesmo comportamento que nos
demais e polo tanto débese garantir o cumprimento das normas xerais, procurando
mantelo o máis limpo posible. 

b) Os usuarios deben respectar as indicacións do concesionario e este fará o mesmo coas
normas de funcionamento recollidas na concesión.

c)  O alumnado soamente poderá acceder a cafetería nos períodos de lecer e antes do
comezo  das  clases,  exceptuando  o  alumnado  do  ciclo  formativo  e  o  que  cursa

Voltar ao índice 



NoF

bacharelato (con autorización para saír do centro) cando non teña clase ás primeiras
e/ou últimas horas por ausencia dalgún/ha profesor/a.

d) Está prohibida a venda de alcohol e tabaco.

e) O horario da cafetería estará recollido na concesión, cunha apertura mínima de 8:30 a
13:00, de 16:00 a 18:00 nas tardes do luns e mércores, e deberá incluír o 50% das
horas adicadas ás xuntas de avaliación.

f) A relación da concesionaria do servizo co centro,  no referente aos seus dereitos e
obrigas, será a que recolla o correspondente contrato de concesión.

g) Calquera queixa ou suxestión sobre este servizo será dirixida por escrito ao Director/a
do centro para  que este  a  traslade  ante  o  Consello  Escolar  para  o seu estudo e
aprobación de posibles medidas.

 Artigo 63.- Uso dos taboleiros 

Cada taboleiro terá un uso específico que se indicará ao comezo de cada curso. Procurarase
que todos os colectivos da comunidade escolar teñan reservado un espazo que todos e
todas debemos respectar.

 Artigo 64.- Uso do patios 

Trátase  dun espazo do centro  no que se  debe ter  o  mesmo comportamento que  nos
demais  espazos  do  mesmo.  As  persoas  alleas  ao  centro  non  poderán  facer  uso  deste
espazo, sen previa autorización.

 Artigo 65.- Recursos materiais 

Todos os instrumentos ou materiais existentes no centro que fosen mercados con fondos
públicos, así  como aqueles que lles fosen dados ao profesorado, ao alumnado e/ou aos
pais, como membros da comunidade escolar, son propiedade do centro. Deberanse manter
cos seus orzamentos e poderán ser empregados por calquera dos demais membros da
comunidade que os precise para o desenvolvemento do seu labor educativo dentro do
instituto, sen prexuízo do que se dispón nos artigos seguintes. A  Dirección promoverá o
inventariado destes materiais.     Os libros en préstamo entregados ao alumnado ao comezo
de curso considéranse material do centro, polo que en caso de deterioro intencionado ou
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perda deberá ser reposto. Aplicarase o que este regulamento recolle para as correccións por
maltrato de material.

Os departamentos poderán mercar material didáctico en función das súas necesidades e
das partidas do orzamento.

Os materiais utilizaranse tendo en conta as seguintes directrices:

a) Terán  prioridade  absoluta  para  o  uso  de  determinados  recursos  materiais  aqueles
departamentos que os mercasen cos fondos que o centro lles tivese asignado para o
desenvolvemento do seu labor ou que os recibisen como doazón de entidades ás que
os solicitaron.

b) Terán  dereito  preferente  de  uso  sobre  determinados  recursos  materiais  aqueles
departamentos que solicitasen a súa adquisición por parte do centro por consideralos
necesarios para o desenvolvemento das actividades docentes nas materias que lles
corresponde impartir.

c) Nos casos anteriores, o uso dos materiais por parte doutros profesores/as require a
autorización por parte dos xefes/as de departamento que os tivesen asignados. Se tal
autorización  fose  denegada,  deberanse  facer  constar  por  escrito  as  causas  que
motivan a negativa. A Dirección resolverá a procedencia de tal resposta. 

Para a custodia de materiais teranse en conta as seguintes directrices:

1. Os  materiais  asignados  a  determinados  departamentos  ou  colectivos  quedarán
baixo a súa custodia e será responsabilidade súa informar do seu deterioro. 

2. Os libros adquiridos a petición dos departamentos poderanse custodiar nos locais
destes cando se trate de material de consulta para o profesorado. En todo caso,
deberán estar fichados na biblioteca, con mención expresa da súa localización. 

3. Os materiais que sexan propiedade do centro non se poderán sacar deste sen o
coñecemento e a autorización expresa da Dirección.

 Artigo 66.-  Libros de texto

Os libros de texto e materiais curriculares terán que contar coa autorización da Consellería
de Cultura, Educación e O.U. que deberá figurar nos mesmos.
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Corresponde aos departamentos didácticos facer a  proposta dos libros de texto e materiais
curriculares con atención á normativa vixente.

Cando por razóns pedagóxicas ou científicas sexa conveniente cambialos, o departamento
correspondente fará a súa proposta ao secretario/a do centro antes de finais de abril para
solicitar o cambio á Xefatura Territorial.

 A lista de libros de texto será comunicada á ANPA, exposta no taboleiro de anuncios do centro e
publicada na páxina web con antelación ao 15 de xuño.
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 5. .-NORMAS XERAIS DE CONVIVENCIA NO CENTRO 

 5.1. PRINCIPIOS DE COMPORTAMENTO

 Artigo 67.-Principios de comportamento 

Considéranse  PRINCIPIOS  que  deberán  inspirar  o  comportamento  dos  membros  da
comunidade educativa no centro, os seguintes:

a) O respecto polos dereitos e deberes de tódolos compoñentes da comunidade.

b) O  desenvolvemento  dos  procesos  de  ensino-aprendizaxe  nun  clima  de  respecto
mutuo. 

c) A  conduta  solidaria  cos/coas  compañeiros/as,  en  cantas  actuacións  redunden  no
beneficio do centro e na formación do alumnado.

d) A utilización dun vocabulario  correcto e educado coas persoas  que se atopen no
centro.

e) A asistencia puntual ás actividades do centro.

f) A colaboración e a asistencia ás actividades académicas, deportivas ou de convivencia
que se organicen dentro da programación xeral do centro.

g) A xustificación inmediata das faltas de asistencia ás actividades docentes.

h) A hixiene persoal.

i) O alumnado deberá manter, tanto dentro das aulas como fóra delas, un ton de voz
baixo para non molestar ás demais persoas que se atopen no centro, estean estas
traballando ou non.

j) A orde por parte do alumnado na realización das súas tarefas, e o respecto ás dos seus
compañeiros/as, así como a atención ás explicacións do profesor e o cumprimento das
súas instrucións.
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k) O coidado das instalacións e dos materiais do centro, así como das pertenzas doutros
membros da comunidade educativa.

l) O valor das medidas e actuacións de carácter preventivo como instrumentos eficaces
para “educar para a convivencia”, e o seu carácter integrador para que contribúan ao
desenvolvemento global da educación en valores. 

m) O diálogo na resolución de conflitos.

Consideraranse condutas contrarias ás normas de convivencia as que atenten contra estes
principios.

 Artigo 68.-  Relacións interpersoais

O respecto de cada un dos membros da comunidade escolar a todos os demais será esixible
en todo momento e a falta del será causa de aplicación de medida correctora de acordo
coa gravidade do feito e as circunstancias nas que se produza.

a) Darase prioridade ao diálogo para a resolución dos conflitos que se poidan presentar
entre os membros da comunidade escolar. 

b) Se se produce un conflito entre un ou varios membros do alumnado entre si e/ou un
membro do profesorado, o primeiro paso para a súa solución debe ser o diálogo. De non
resolverse a situación recorrerase á intervención do profesor/a titor/a correspondente e, se
é preciso, á da xefatura de estudos e/ou da dirección. Se aínda nesta instancia non se
chega a acordo ningún, informarase á Inspección educativa para que prosigan os trámites
segundo proceda.

 Artigo 69.- Actividades prohibidas

Estarán prohibidas as seguintes actividades:

a) Está  prohibido  fumar  en  todos  os  lugares  públicos  do  recinto  educativo.  O
incumprimento da prohibición de fumar por parte dun/ha alumno será considerado
como falta leve.

b) Está totalmente prohibida a posesión, venda, distribución ou consumo no centro de
calquera substancia ou material  ilegal,  considerándose a dita actuación como unha
falta grave.
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c) Así mesmo, está totalmente prohibida a posesión de calquera obxecto potencialmente
perigoso -obxectos punzantes como navallas, punteiros láser...-.

 Artigo 70.- Teléfonos móbiles e outros aparellos electrónicos

O emprego de  teléfonos  móbiles  e  outros  aparellos  electrónicos  queda regulado do
seguinte xeito:

a) Móbiles  e  outros  dispositivos  electrónicos: permitirase  o  uso  de  móbiles  e  outros
aparellos electrónicos (reprodutor de música,  tabletas,  videoxogos...)  exclusivamente
nos períodos de lecer, é dicir, no recreo e no espazo de tempo que vai desde o remate
da última hora da mañá ata o inicio da primeira hora da tarde. Excepcionalmente,
poderanse usar na aula e/ou noutras dependencias do centro uns e outros cando o/a
profesor/a  así  o  indique  para  algunha  actividade  docente  e  o  supervise  como
responsable.

Prohíbese o uso dos aparatos anteriores (móbiles, reprodutores de música e os seus
cascos, videoxogos, etc.) durante todo o horario lectivo, incluídos os cambios de clase,
que son parte del e non períodos de lecer.

1. En caso de incumprirse esta norma, o móbil ou aparello electrónico será retirado
inmediatamente e entregado ós pais/titores legais do alumno trala correspondente
sanción a este.

2. Así mesmo, ó tratarse de aparatos que non se consideran necesarios para o traballo
diario, o centro desaconsella  que se traian e non se fará responsable das perdas ou
subtraccións que puidesen producirse, sendo o seu dono/a o único responsable.

b) Imaxes (fotos e gravacións): poderanse facer fotografías e/ou gravacións sempre que o
profesorado  así  o  indique  para  unha  determinada  actividade  escolar.  Isto  mesmo
aplicarase ás actividades extraescolares que o requiran, sempre baixo a supervisión do
docente responsable e con consentimento expreso dos pais ou titores legais desde
inicio do curso.

O profesorado terá ó inicio de curso un listado do alumnado do que non se ten
permiso para usar a imaxe (porque así o denegaron eles mesmos ou os representantes
legais do alumnado menor de 14 anos)

A non ser que se trate dunha das situacións descritas, prohíbese a produción (fotos)

Voltar ao índice 



NoF

e/ou  gravación  (vídeo  e  reprodución  de  imaxes)  durante  o  transcurso  de  todo  o
horario escolar. Lémbrase que, de acordo coa lexislación vixente, non está permitido
fotografar nin filmar ás persoas sen o seu consentimento e/ou dos seus representantes
legais en caso dos menores de 14 anos.

1. En caso de se incumprir a norma, o centro poñerá a disposición das  autoridades
que correspondan as fotografías ou gravacións que se lle fixesen a algún membro
da comunidade educativa sen o seu consentimento.

2. Así mesmo, considerarase unha circunstancia agravante da infracción a  mostra ou
difusión entre os membros da comunidade educativa de imaxes de mal gusto e nas
que  se  contemplen   tratos  degradantes,  vexatorios  ou  agresivos  a  través  de
teléfonos móbiles e doutros medios audiovisuais.

 Artigo 71.- Indumentaria

Respectando a imaxe de cadaquén dentro da nosa comunidade educativa, procurarase que
aquela non vaia  asociada a aspectos  que debemos evitar  por  tódolos  medios,  como o
sexismo, a falta de hixiene, a exhibición do corpo…

Recoméndanse,  neste  sentido,  una  serie  de  boas  prácticas  que  favorezan  o  clima  de
convivencia no noso centro, como:

a) Manter unha hixiene axeitada, tanto na vestimenta como no propio corpo.

b) Mater o rostro descuberto facilitando en todo momento que se premita a correcta
visión e audición.

c) Para as clases de Educación física, prácticas do ciclo de Madeira e demais actividades
que  así  o  requiran,  o  alumnado  deberá  levar  a  indumentaria  específica  e/ou  de
seguridade que o correspondente profesorado lle indique.

Tratarase, na medida das nosas posibilidades, que os titores e titoras enfoquen o tema da
imaxe  do  noso  alumnado desde  distintos  puntos  de  vista,  facendo especial  fincapé  no
coidado da mesma e na eliminación de apreciacións consumistas no que á vestimenta se
refire (os/as alumnos/as soen converterse en vítimas das marcas, tanto se as poden comprar
coma se non).
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 Artigo 72.-Falsificación de documentos 

Os boletíns de avaliación, os partes de xustificación e demais correspondencia do centro
teñen  a  consideración  expresa  de  documentos  con  valor  académico,  polo  que  a  súa
modificación ou subtracción constitúe una falta grave no suposto do apartado f) do artigo 15
da Lei 4/2011 de Convivencia e como tal poderá ser sancionado. Se o/a alumno/a é maior de
idade, podería incorrer nun delito.

 5.2. TIPO DE PARTES DE INCIDENCIA NO CENTRO

No centro disponse de  dous  tipos  de  parte  de  comunicación de  actitudes  contrarias  á
convivencia escolar. Un parte de condutas leves contrarias á convivencia e
un parte de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia. 

O profesorado poderá facer un parte de condutas leves no suposto de que un alumno
cometa  calquera  das  faltas  leves  establecidas  no  Art.  74,  ou  de  condutas  gravemente
prexudiciais no suposto de que un alumno cometa calquera das faltas leves establecidas no
Art. 75.

O persoal de Administración e servizos notificará á persoa do equipo directivo que estea de
garda calquera incidente que se produza e, en caso necesario, as accións levadas a cabo
poderán ser sancionadas cun parte de conduta leve ou grave segundo as circunstancias o
requiran.

 Artigo 73.- Parte de actitudes LEVES e GRAVES contrarias ás normas de convivencia

O profesorado utilizará os modelos de parte que están na sala de profesores, e si é o caso,
pode enviar ao alumno que comete a falta a solicitalo no lugar mencionado. 

O  profesor  que  pon  o  parte  debe  cubrir  os  datos  que  se  requiren  e  entregarllo  ó/á
alumno/a,  que o levará á conserxería para facer dúas copias. A/o conserxe entregará o
orixinal ó alumno e deixará unha copia do/a titor/a no casilleiro do grupo que hai na sala do
profesorado e outra na xefatura de estudos. 

O profesor que pon o parte debe poñer os feitos en coñecemento dos pais ou titores legais
na maior brevidade de tempo posible, cando o alumno sexa menor de idade. 

a) Actitudes leves
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O parte de actitudes leves constará dos seguintes apartados:

1. Nome e apelidos.

2. Curso e grupo.

3. Lugar, data e hora da comisión da falta ou omisión.

4. Descrición detallada da acción considerada como falta leve.

5. Nome e apelidos do profesor que pon o parte. O/a profesor/a debe asinar o parte.

6. Data e lugar de formalización do parte.

7. Tres posibles medidas correctoras aplicables polo profesor que pon o parte. De non
marcar ningunha enténdese que a medida correctora será tomada polo/a titor/a,
xefatura de estudos ou o director (atendendo ó establecido nos puntos referidos ás
medidas correctoras e aos responsables de aplicación).

8. Amoestación,  comparecencia  ante  xefatura  de  estudos  (ou  persoa  do  equipo
directivo que este de garda) e realización de traballos específicos en horario lectivo.

b) Actitudes graves

O parte de actitudes gravemente prexudiciais constará dos seguintes apartados:

1. Nome e apelidos. (se é o caso, os mesmos datos dos pais ou titores legais, mais o
enderezo).

2. Curso e grupo.

3. Lugar, data e hora da comisión da falta ou omisión.

4. Descrición detallada da acción considerada como falta grave.

5. Norma  presuntamente  infrinxida.  O  profesor  debe  marcar  o  recadro  que
corresponda.

6. Nome e apelidos do/a profesor/a que pon o parte. O profesor debe asinar o parte.

7. Posibles testemuñas.

8. Data e lugar de formalización do parte.

 5.3. CONDUTAS QUE AFECTAN Á CONVIVENCIA NO CENTRO

As condutas contrarias á convivencia clasifícanse en condutas gravemente prexudiciais
para a convivencia e condutas leves contrarias á convivencia, de acordo co
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establecido neste apartado. 

 Artigo 74.- Corrección das condutas

Poderanse  corrixir  as  condutas  contrarias  ás  normas  de  convivencia  realizadas  polo
alumnado.

a) No recinto escolar.

b) Durante a realización de actividades complementarias e extraescolares.

c) Nos transportes e no comedor.

d) Fóra do recinto escolar, sempre que estean motivadas ou directamente relacionadas
coa vida escolar e afecten ós/ás compañeiros/as ou a outros membros da comunidade
escolar e, en caso particular, as que constitúan acoso escolar. 

 Artigo 75.- Condutas contrarias á convivencia. Faltas Leves

Consideraranse condutas contrarias ás normas de convivencia no centro as seguintes:

a) O deterioro non grave, causado intencionadamente nas dependencias do centro, do
material  deste  ou  dos  obxectos  ou  pertenzas  doutros  membros  da  comunidade
educativa.  Consideraranse  deterioro  non  grave,  causado  intencionadamente,  as
seguintes condutas

1. Fumar.

2. Tirar xices, borradores, papeis, refugallo, latas, etc. no chan.

3. Ensuciar o chan, paredes, teitos, mesas ou cadeiras.

4. Deteriorar levemente materiais e instrumentos didácticos ou deportivos, así como o
equipamento do centro: extintores, ascensor, aseos...

5. Comer nas aulas  ou na biblioteca,  incluídas as  lambetadas (incluídos caramelos,
gomas de mascar, etc.).

b) Calquera acto inxustificado que perturbe levemente o normal desenvolvemento das
actividades  do  centro.  Consideraranse  actos  inxustificados,  perturbadores  da  vida
normal do centro, os seguintes:

1. Proferir berros, ruídos molestos ou causar alboroto.

2. Obstaculizar os accesos ao edificio, aulas, aseos, etc.
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3. Non respectar os prazos de devolución de libros da biblioteca de forma recorrente.

4. Xogar ás cartas nas aulas e na biblioteca.

5. Realizar  actos  violentos  ou  agresivos  que  non  prexudiquen  gravemente  a
convivencia.

6. Utilizar unha linguaxe ou xestos groseiros.

7. Adoptar posturas irrespectuosas.

8. Utilizar teléfonos móbiles, reprodutores de música, videoxogos e outros aparellos
semellantes durante os períodos lectivos.

9. Realizar actos que interfiran e/ou desvirtúen a comunicación entre o centro e os/as
pais/nais do alumno/a.

c) A  sistemática  actitude  pasiva  do  alumnado  en  relación  á  súa  participación  nas
actividades destinadas ao desenvolvemento do currículo, así como o non seguimento
continuado das orientacións do profesorado no relativo á súa aprendizaxe.

1. Non traer o caderno de traballo obrigatorio na materia.

2. Non traer habitualmente o libro de texto.

3. Facer comentarios inoportunos que entorpezan o desenvolvemento da clase, logo
de reiterados apercibimentos orais.

4. Non respectar a quenda de palabra de forma reiterada.

5. Incorporarse con retraso á clase de forma habitual.

6. Non realizar as actividades obrigatorias na aula cando o/a profesor/a o indica.

7. Non traer feitas, de forma habitual, as tarefas indicadas para realizar na casa.

8. Molestar ós/ás compañeiros/as.

9. Non respectar o material do centro ou dos/as compañeiros/as.

10. Non atender ás indicacións do/a profesor/a.

11. Replicar de malas maneiras ás indicacións do profesorado.

 Artigo 76.-Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia. Faltas graves

Considéranse condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes:

a) As agresións físicas  ou psíquicas,  as  inxurias e as ofensas graves,  as  ameazas e as
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coaccións contra os demais membros da comunidade educativa. 

b) Os  actos  de  discriminación  grave  contra  membros  da  comunidade  educativa  por
razón  de  nacemento,  raza,  sexo,  orientación  e  identidade  sexual,  capacidade
económica,  nivel  social,  conviccións  políticas,  morais  ou  relixiosas,  discapacidades
físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou
social. 

c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal
de administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave. 

d) A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou informacións
que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e
familiar e a propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa. 

e) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da
Lei 4/2011. 

f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración
ou subtracción de documentos académicos. 

g) Os  danos  graves  causados  de  forma  intencionada  ou  por  neglixencia  grave  ás
instalacións  e  ós  materiais  dos  centros  docentes,  incluídos  os  equipamentos
informáticos e o software, ou ós bens doutros membros da comunidade educativa ou
de terceiros, así como a súa subtracción. 

h) Os actos  inxustificados que perturben gravemente  o normal  desenvolvemento das
actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 

i) As  actuacións  gravemente  prexudiciais  para  a  saúde  e  integridade  persoal  dos
membros da comunidade educativa do centro ou a incitación a elas. 

j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou
a integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso,
considerarase indisciplina grave a resistencia ou negativa a entregar os obxectos a que
se  refire  o  punto  terceiro  do  artigo  11  da  Lei  4/2011 cando son requiridos  polo
profesorado. 

k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia.
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l) O incumprimento das sancións impostas. 

 5.4. MEDIDAS  CORRECTORAS  DAS  CONDUTAS  QUE  AFECTAN  ÁS
NORMAS DE CONVIVENCIA NO CENTRO

As medidas correctoras ante condutas leves e graves contrarias  á  convivencia,  terán en
conta  sempre  o  seu  carácter  educativo  e  recuperador,  así  como,  na  súa  aplicación,  as
circunstancias persoais, familiares e sociais do/a alumno/a.

 Artigo 77.- Principios xerais das medidas correctoras

As medidas correctoras ante condutas leves e graves contrarias  á  convivencia,  terán en
conta  sempre  o  seu  carácter  educativo  e  recuperador,  así  como,  na  súa  aplicación,  as
circunstancias  persoais,  familiares  e sociais  do alumno/a.  Serán garantía  dos dereitos  de
todo o alumnado e procurarán a mellora da convivencia no centro.

a) Ningún alumno ou alumna poderá ser privado do seu dereito á educación.

b) Ningún  alumno  ou  alumna  da  educación  obrigatoria  poderá  ser  privado  do  seu
dereito  á  escolaridade.  Deste  xeito,  non  se  entenderán  como  tales  as  medidas
correctoras contempladas neste documento que supoñan a suspensión da asistencia
ás clases ou o cambio de centro.

c) Contribuirase a que a alumna ou o alumno corrixida/o asuma o cumprimento dos seus
deberes e mellore as súas relacións con todos os membros da comunidade escolar e
se integre no centro educativo. 

d) Non se poderán impoñer  correccións  contrarias  á  integridade física  e á dignidade
persoal do/a alumno/a.

e) A imposición das sancións respectará a proporcionalidade coa conduta a corrixir  e
contribuirá á mellora seu proceso educativo.

f) Terase  en  conta  a  idade  do  alumno e  as  súas  circunstancias  persoais,  familiares  e
sociais.

g) Nos casos  nos  que fose  necesario,  realizarase  a oportuna asistencia  e orientación
psicopedagóxica ás vítimas e ás persoas agresoras.
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h) Garantirase ao alumnado vítima de situacións de acoso escolar a protección da súa
integridade  e  dignidade  persoais  e  do  seu  dereito  á  educación,  e  deberá  primar
sempre o interese da vítima sobre calquera outra consideración no tratamento destas
situacións.  Esta protección garantirase mediante medidas cautelares  que impidan a
ameaza, o control ou o contacto entre vítima e o/a causante/s da situación de acoso. 

i) Para o caso de alumnado menor de idade non emancipado/a, os seus proxenitores ou
representantes  legais  deberán  ter  puntual  información  sobre  as  correccións  de
condutas  que  lles  afecten,  nos  termos  previstos  neste  decreto  e  nas  normas  de
organización e funcionamento do centro educativo en que estea escolarizado. 

j) Propiciarase o exercicio da función mediadora do servizo de Mediación Escolar e/ou o
do/a titor/a, especialmente na ESO. 

 Artigo 78.-  Complementos  das  medidas  correctoras:  plan  de  habilidades  sociais,  aula  de
convivencia inclusiva e mediación escolar

Como complemento das medidas  correctoras  previstas,  o  departamento de Orientación
elaborará  e  desenvolverá  un  programa  de  habilidades  sociais dirixido  ao
alumnado que incorra reiteradamente en condutas disruptivas, coa finalidade de mellorar a
súa integración no centro docente. Así mesmo, elaborará e desenvolverá un programa de
habilidades  sociais  para  aquel  alumnado  que,  como  consecuencia  da  imposición  das
medidas correctoras previstas nesta sección, se vexa temporalmente privado do seu dereito
de asistencia ao centro. Estes programas aplicaranse en colaboración co profesorado titor e,
de ser o caso, cos Servizos sociais,  e procurarán implicar ao resto do profesorado e ás
familias para lograr, conxuntamente, o desenvolvemento axeitado do proceso educativo e
das accións propostas. 

Sen prexuízo dos procedementos de corrección das condutas gravemente prexudiciais para
a convivencia, regulados expresamente no capítulo IV do título III deste decreto, utilizaremos
no IES de Melide  a mediación como estratexia preventiva, resolutiva e reparadora na
xestión  de  calquera  conflito  entre  membros  da  comunidade  educativa.  O  plan  de
convivencia  incluirá  as  directrices  para  a  creación  dos  equipos  de  mediación,  as
características do seu funcionamento e as pautas de actuación que se seguirán.

 Artigo 79.-Gradación das medidas correctoras (circunstancias atenuantes ou agravantes)

Para  a  gradación  das  medidas  correctoras  tomarase  en  consideración  a  natureza  dos
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prexuízos causados. Así mesmo, teranse en conta as circunstancias atenuantes e agravantes
que se expoñen a continuación:

a) Circunstancias atenuantes:

1. O recoñecemento espontáneo da  conduta incorrecta.

2. O cumprimento espontáneo da obriga de reparar os danos producidos.

3. A petición espontánea de desculpas.

b) Circunstancias agravantes:

1. A existencia de intencionalidade.

2. A premeditación.

3. A reiteración nas condutas.

4. A gravación, e/ou difusión nalgunha das redes sociais ou calquera outro eido da
internet, con teléfono móbil e/ou por calquera medio, da conduta, das súas imaxes
ou da ofensa.

5. Que a vítima da conduta sexa máis vulnerable

• Por ser de menor idade

• Por se ter incorporado recentemente ó centro.

• Por razóns físicas, sensoriais ou psíquicas. 

• Por calquera outra circunstancia persoal ou social. 

6. O carácter colectivo da falta.

 Artigo 80.- Prescrición das medidas correctoras

As medidas correctoras das condutas leves contrarias ás normas de convivencia prescriben
ós  catro  meses  e  as  correspondentes  ás  gravemente  prexudiciais  para  a  convivencia
prescriben ó ano.

Unha alumna ou un alumno poderá ser readmitida/o nas clases ou no centro antes de
cumprir todo o tempo de suspensión se a Dirección constata que se produciu un cambio
positivo  na  súa  actitude  e  na  súa  conduta,  para  o  cal  consignará  por  escrito  no
correspondente expediente as razóns ou motivos que permitiron apreciar o antedito cambio
na súa actitude e na súa conduta. 
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 Artigo 81.-Reparación de danos causados 

a) O  alumnado  está  obrigado  a  reparar  os  danos  que  cause,  individual  ou
colectivamente, de forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e materiais
dos centros, incluídos os equipamentos informáticos e o software, e aos bens doutros
membros da comunidade educativa, ou a facerse cargo do custo económico da súa
reparación. Así mesmo, está obrigado a restituír o subtraído ou, se non fose posible, a
indemnizar o seu valor. As nais e pais ou as titoras ou titores legais serán responsables
civís nos termos previstos pola lexislación vixente. 

b) Cando se incorra en condutas tipificadas como agresións físicas ou morais,  deberá
repararse  o  dano  moral  causado  mediante  a  presentación  de  escusas  e  o
recoñecemento  da  responsabilidade  dos  actos,  ben  en  público  ou  en  privado,
segundo  corresponda  á  natureza  dos  feitos,  e  de  acordo  co  que  determine  a
resolución que impoña a corrección da conduta. 

 Artigo 82.-Responsabilidade das nais e pais ou titores legais 

Segundo a lexislación vixente, as audiencias e comparecencias das nais e pais ou das titoras ou
titores do alumnado menor de idade nos procedementos disciplinarios regulados nestas normas
son obrigatorias para eles, e a súa desatención reiterada e inxustificada será comunicada ás
autoridades competentes para os efectos da súa posible consideración como incumprimento
dos deberes inherentes á patria potestade ou á tutela. 

 Artigo 83.- Medidas correctoras de condutas contrarias ás normas de convivencia (FALTAS
LEVES)

MEDIDA CORRECTORA

RESPONSABLES 

da aplicación das medidas

correctoras 

CONDICIÓNS OU
REQUIRIMENTOS

a.1*- Amoestación oral.

a.2*- Amoestación por escrito.

a.3*- Parte de Actitudes Contrarias ás normas de
convivencia  con tarefa  encomendada en caso de
expulsión da aula.  Implica chamada á familia por
parte do/a profesor/a.

Profesor/a

Titor/a

Xefe/a Estudos

Director/a

Oído/a o/a alumno/a e 
dando conta á Xefatura 
de Estudos.
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b*- Comparecencia inmediata ante a Xefatura de
Estudos.

Profesor/a

Titor/a

Oído/a o/a alumno/a e 
dando conta á Xefatura 
de Estudos.

c*-  Realización,  en  horario  lectivo,  de  traballos
específicos fóra da aula no centro.

Profesor/a

Titor/a

Xefe/a Estudos

Director/a

Oído/a o/a alumno/a e 
dando conta á Xefatura 
de Estudos.

d*- Realización fóra do horario lectivo, de tarefas
que contribúan a mellorar o desenvolvemento das
actividades  no  centro  e/ou  a  reparar  os  danos
causados nas instalacións, nos materiais do centro
ou  nas  pertenzas  doutros  membros  da
comunidade educativa.

Titor/a

Xefe/a Estudos

Director/a

Oído/a o/a alumno/a e 
dando conta á Xefatura 
de Estudos.

e*-  Suspensión  do  dereito  de  participar  en
determinadas actividades  extraescolares   ou
complementarias do centro por un período de ata
dúas semanas.

Xefe/a Estudos

Director/a
Oídos o/a alumno/a, 
profesor/a e titor/a

f.1*- Aula de convivencia por un período máximo
dunha semana  (deberá realizar as tarefas
ou  traballos  formativos  que  se
determinen).

f.2*-  Cambio  de  grupo  por  un  período  máximo
dunha semana (deberá realizar as tarefas
ou  traballos  formativos  que  se
determinen).

Xefe/a Estudos

Director/a

Oídos o/a alumno/a, 
profesor/a e titor/a

g*-  Suspensión  do  dereito  de  asistencia  a
determinadas clases por un prazo máximo de tres
días  (deberá  realizar  as  tarefas  ou
traballos  formativos  que  se
determinen).

Director/a

Oídos o/a alumno/a, 
profesor/a e titor/a.

Comunicación á 
nai/pai/titor/a legal e á 
Comisión Convivencia.

h*- Suspensión do dereito de asistencia ao centro
por  un  prazo  máximo  de  tres  días  lectivos
(deberá realizar as tarefas ou traballos
formativos que se determinen).

Director/a

Oídos o/a  alumno/a,  
o/a profesor/a e o/a 
titor/a.

Comunicación á 
nai/pai/titor/a legal e á 
Comisión Convivencia.

Valorarase  a  aplicación  das  correccións  tendo en  conta  a  idade  do  alumnado  e  as  súas
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circunstancias persoais, familiares e sociais.

A  reiteración  nun  mesmo  curso  escolar  de  condutas  leves  contrarias  á  convivencia  é
considerado como conduta gravemente prexudicial para a convivencia.

Se os protagonistas do conflito aceptan voluntariamente a  mediación escolar, esta terá
prioridade  sobre  as  medidas  correctoras.  Recoméndase  comunicalo  en  XE  para  a  súa
derivación ao servizo de Mediación Escolar.

A amoestación  aplicarase para dar  un “toque de atención”  que queiramos que quede
reflectido por escrito. É por iso que tres amoestacións suporán unha medida correctora distinta
(dentro das medidas leves).

No relativo ás comparecencias ante xefatura de estudos, o profesorado que adopta
este tipo de medida enviará o alumno a xefatura de estudos (ou o cargo directivo de garda)
asignándolle  previamente  algunha  tarefa  ou  traballo.  A  xefatura  de  estudos  (ou  o  cargo
directivo de garda) poderá delegar no profesor de garda o control deste alumnado.

 Artigo 84.-Medidas correctoras de condutas contrarias ás normas de convivencia (FALTAS
GRAVES)

MEDIDA CORRECTORA

RESPONSABLES
da aplicación
das medidas
correctoras 

CONDICIÓNS OU
REQUIRIMENTOS

A.1*-  Realización no horario  lectivo,  de  tarefas  que
contribúan  a  mellorar  o  desenvolvemento  das
actividades  no  centro  e/ou  a  reparar  os  danos
causados.

Director/a

Require a instrución dun
procedemento corrector.

Utilizarase  o
procedemento
conciliador
(preferentemente)  ou
común.

Informarase  ó
profesorado  titor/a  e  ó
Consello escolar.

Quedará  constancia  da
corrección. 

A.2*-  Realización fóra  do horario  lectivo,  de tarefas
que  contribúan  a  mellorar  o  desenvolvemento  das
actividades  no  centro  e/ou  a  reparar  os  danos
causados.
B*-  Suspensión  do  dereito  a  participar  en
determinadas  actividades  extraescolares  e
complementarias do centro.
C*- Cambio definitivo de grupo.
D*-  Suspensión  do  dereito  de  asistencia  a
determinadas clases por un período de entre 4 días e
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2  semanas  (deberá  realizar  as  tarefas  ou
traballos formativos que se determinen).

E*- Suspensión do dereito de asistencia ao centro por
un  período  de  entre  4  días  e  un  mes  (deberá
realizar  as  tarefas  ou  traballos
formativos que se determinen).
F*-  Cambio  de  centro.  (de  carácter
excepcional).

     Aquelas condutas que teñan como orixe ou consecuencia unha discriminación ou acoso
baseado no xénero, orientación ou identidade sexual, ou unha orixe racial, étnica, relixiosa, de
crenzas ou de discapacidade, ou que se realicen contra o alumnado máis vulnerable polas súas
características  persoais,  sociais  ou  educativas,  terán  a  cualificación  de  condutas  gravemente
prexudiciais e levarán asociadas como medidas correctoras as establecidas nas liñas e) ou f ).
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 Artigo 85 .- Instrución do procedemento corrector

Utilizaranse os protocolos normativos e orientativos elaborados e facilitados pola administración educativa.
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 6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

 6.1. XESTIÓN  DAS  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  E
EXTRAESCOLARES

As  ACeE  deberán  ter  un  carácter  totalmente  formativo  e,  na  medida  do  posible,
interdisciplinar. Procurarase que cada actividade estea ben planificada con antelación, se ben
somos conscientes da dificultade para ultimar todos os detalles das mesmas. Tenderase a
racionalizar a súa temporalización de acordo co calendario de exames e avaliacións dos
grupos  aos  que van dirixidas  e realizarase un reparto equitativo trimestral  atendendo á
diminución da carga horaria que se vai producindo en cada unha das materias.

A Vicedirección incluirá na súa proposta de programa de actividades, as presentadas polos
Departamentos Didácticos, a Biblioteca, o Equipo de Dinamización da Lingua Galega, o Club
de Lectura, o Comité para a Promoción da Saúde, os Equipos de Traballo do Plan Proxecta e
Contratos Programa, a Asociación de Alumnado e as promovidas desde a ANPA .

A presentación do programa confeccionado levarase a cabo para a súa avaliación polo
Consello Escolar no 1º trimestre do curso, atendendo á lexislación vixente.

A realización das actividades que non teñan data definida (e polo tanto sen confirmación coas
entidades,  empresas e persoas implicadas),  no momento da aprobación deste plan de ACeE,
queda condicionada  á aprobación definitiva por parte do equipo directivo que, de acordo co
profesorado implicado,  avaliará a data posteriormente proposta e a repercusión na perda de
horas lectivas das materias que o alumnado deixa de recibir. 

 Artigo 86 .-Condicionantes a ter en conta na organización de ACeE 

A programación e o desenvolvemento das ACeE integraranse adecuadamente no conxunto
das actividades educativas que se realizan no centro e van dirixidas a potenciar a adquisición
das  distintas  competencias  clave  do  alumnado,  en  consonancia  coa  nova  formulación
educativa que centra a atención na actuación do alumnado, e en consecuencia prima a
importancia do que é quen de facer e resolver en situacións prácticas, reais ou simuladas, e
non tanto o que sabe; incluíndo ademais o saber ser ou estar. 

Organizaranse con atención ós seguintes condicionantes: 

a) Acompañarán ó alumando, ben profesores/as que lle dean clase, ben aqueles/as que
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teñan  relación  coa  actividade.  A  ratio  é  de  un/ha profesor/a  por  cada  20
alumnos/as (mínimo). 

b) Estableceranse  uns  criterios  comúns  a  todo  o  profesorado  para  un  maior
aproveitamento da materia cando parte do alumnado dunha clase falta por acudir a
unha  actividade.  Falamos  de  actividades  para  os  que  quedan  (avance  na  materia,
repaso...) e para os que marchan (actividades e recuperación). Tamén é preciso que o
profesor que marche por participar nunha actividade deixe traballo preparado.

c) Utilizaranse os  medios audiovisuais dos que dispoñen as aulas para evitar ter que
xuntar ao alumnado e restar horas doutras áreas. 

d) Trasladaranse actividades a  horario extraescolar, aproveitando o trasporte escolar que
funciona os luns e os mércores pola tarde .

e)  Realizaranse  actividades  ao  inicio  de  curso  (setembro  e  outubro),  meses  que  se
caracterizaron por un número moi escaso das mesmas en cursos anteriores.

f) Concentrarase un maior número de actividades na primeira semana lectiva do segundo
e do terceiro trimestre, e na semana de realización das viaxes de duración igual ou
superior a 3 días lectivos para mitigar tamén a perda de horas lectivas pola falta de
profesorado.

g) A  participación  dun  número  mínimo  de  alumnado  por  grupo-materia  ou  nivel
educativo  segundo  corresponda  para  a  realización  dunha  actividade  non   será
inferior ao 50 %.

h) Limitarase a un máximo anual de dúas as ACeE por departamento (materia) e grupo
cando supoñan a perda de horas lectivas noutras materias.

i) Reducirase a un 10% -aprox.- (5% en 2º bac.) o número máximo de horas lectivas en cada
materia que se poden deixar de impartir por trimestre como consecuencia da participación
do alumnado e/ou do profesorado na realización de actividades complementarias. Non
serán contabilizadas as actividades que se fagan na semana designada  para facer as
actividades de larga duración. No caso de ter que reducir actividades farase un reparto
equitativo por departamentos.
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Nª horas semanais de impartición
de clase 

Diminución no nº de
horas lectivas

trimestral

Materias con 2 horas 2 horas 

Materias con 3 e 4 horas 3 horas

Cadro co nº de horas lectivas das materias que o alumnado pode deixar de percibir por participar nas
ACeE. 

a) O profesorado que teña clase cun grupo que participe nunha AceE dentro do centro
deberá acompañar ao alumnado á mesma. Se a AceE se desenvolve fóra do centro
escolar e o profesor non se despraza, deberá cumprir o seu horario de permanencia
no centro, actuando como un profesor de garda se quedou sen alumnado. 

b) No caso de AceE que impliquen a interrupción da actividade lectiva en todo o centro
(xornadas  de  fin  de  trimestre,  Corremelide...)  a  distribución  de  tarefas  entre  o
profesorado  establecerase,  de  forma  coordinada,  por  Vicedirección  e  Xefatura  de
Estudos. Esta distribución de tarefas respectará sempre as horas de permanencia no
centro dos docentes.

c) A preparación de AceE non suporá, salvo casos excepcionais e con autorización da
Dirección, perdas de clases para o profesorado e para o alumnado. 

d) O  alumnado  seguirá  puntualmente  o  programa  establecido  e  as  indicacións  dos
responsables,  debendo  cumprir  as  normas  vixentes  nas  dependencias  nas  que  se
encontren ou que visiten e respectando as instalacións, mobles e demais efectos que
se atopen nelas.

e) Se un alumno ou alumna padece algunha afección que supoña limitacións ou requira
un trato especial deberá comunicalo, antes do comezo da viaxe, aos responsables da
mesma. Procederase do mesmo xeito no caso de estar seguindo algún tratamento ou
tomando medicación.

f) Os alumnos serán individualmente responsables dos danos que causen nas instalacións
que se visiten, no autobús ou no lugar de aloxamento. En caso de se producir algún
dano ou desperfecto,  o alumnado que o causou aboará integramente o custo do
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mesmo.

g) Está terminantemente  prohibida  a posesión e  consumo de bebidas  alcohólicas  ou
substancias de efectos semellantes e, polo tanto, a introdución destas nos autocares
ou nos hoteis.

h) A participación nas viaxes e visitas implica a obriga de realizar aquelas tarefas que
fixen os responsables da actividade, segundo a dimensión formativa desta.

i) O profesorado  acompañante  velará  polo  axeitado  desenvolvemento  da  actividade,
mediando nos problemas que se presenten e atendendo á seguridade do grupo.

j) O  profesorado  organizador  e/ou  asistente  a  unha  AceE  terá  dereito  a  unha
indemnización  económica  por  razón  de  servizo  (dieta)  con  atención  á  normativa
vixente.

k) Habilitarase  no  calendario  anual  unha  semana  para  a  realización  das  viaxes  de
duración igual ou superior a 3 días lectivos.  Evidentemente, haberá actividades que
por motivos entendibles, como a semana branca ou intercambios con outros centros,
se poidan celebrar noutras datas.

l) Os/as  alumnos  e  alumnas  que  participen  en  viaxes  culturais  deberán  respectar  as
normas propostas polo profesorado organizador. Para evitar que a baixa na actividade
dalgún alumno ou alumna supoña un prexuízo para o resto do grupo ou para o
centro, establécense as seguintes condicións:

1. Cumprir rigorosamente os prazos de pagamento.

2. Comunicar  de  inmediato  ao  profesorado  responsable  calquera  baixa  e  os  seus
motivos.

3. Se algún participante decide retirarse sen argumentar causas de forza maior, deberá
cubrir os custos económicos necesarios para que o resto do  grupo non sufra un
incremento no prezo da viaxe.

4. O alumnado que  incumpra estas  normas  poderá  verse  privado  da  asistencia  a
outras viaxes culturais durante o mesmo curso escolar.

m) O alumnado ten dereito a participar nas actividades que se organicen fóra do centro
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excepto nos seguintes casos:

1. Cando  estea  sancionado  coa  privación  de  participar  nas  actividades  por
acumulación  faltas  de  asistencia  non  xustificadas  ou  por  conduta  contraria  ás
normas de convivencia.

2. Cando o  alumno/a  teña  acreditada  unha  conduta  incívica  ou  irrespectuosa  cos
responsables  da actividade.  Neste  caso,  o profesorado poderá denegarlle  a  súa
participación,  sempre que achegue o  informe correspondente  ante  a  Dirección.
Cando  esta  conduta  teña  lugar  no  momento  do  comezo  da  actividade,
comunicarase con carácter de urxencia ao cargo directivo de garda que disporá o
que proceda para a atención deste alumnado no centro.

 Artigo 87.-Financiamento das AceE

a) O financiamento dos  gastos  ocasionados  pola  realización das  actividades  farase  a
través  dos  ingresos  recadados  por  varias  fontes:  as  cantidades  aprobadas  no
Orzamento  Anual  do  Centro,  procedentes  da  asignación  que  o  centro  recibe  da
Consellería de Cultura, Educación e O.U. (en concepto de gastos de funcionamento),
as  cantidades  que  poidan  recibirse  a  tales  efectos  de  calquera  “ente”  público  ou
privado e as contribucións realizadas polo alumnado participante.

b) Elaboraranse  estratexias  de  captación  de  fondos  para  a  realización  das  diferentes
actividades co fin de que a contribución económica solicitada ao alumnado non sexa
un factor limitador: buscarase o apoio institucional e empresarial e crearase un banco
de distintos produtos de fácil venta (lotaría de Nadal, rifas, doces, almanaques, etc.).

c) O pago por parte do alumnado en concepto de desprazamento en autobús para
asistir  as  ACeE  con  duración  dunha  xornada  que  se  desenvolvan  en  Galicia  non
superará os 5,00 euros, sempre que o número de alumnado que participe sexa igual
ou  superior  a  20.  O  alumnado  farase  cargo  pola  súa  conta  de  todos  os  gastos
engadidos por conceptos varios (entradas, guías, aluguer de materiais...).

d) Na medida que o orzamento do centro o permita procurarase subvencionar o custo dun
desprazamento en autobús por trimestre (traxectos por Galicia) para 1º , 2º e 3º de ESO.
Vicedirección  con  atención  ás  solicitudes  fará  a  elección  dos  desprazamentos  a
subvencionar tratando de facer un reparto equitativo por departamentos didácticos. 
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e) O alumnado correrá coa totalidade dos gastos nas ACeE realizadas fóra de Galicia
e/ou que superen a duración dunha xornada, soportando ademais o custo derivado
dos  profesores  acompañantes.  O  profesorado  terá  dereito  a  percibir  as  dietas
económicas con cargo ao centro, conforme co ditaminado na lexislación vixente. 

f) Na medida na que o permita a dispoñibilidade orzamentaria do centro, eximirase total
ou parcialmente do pagamento destas actividades ao alumnado que solicite participar
nelas e que se encontre nunha situación social desfavorecida acreditada e así mesmo ó
que participe nunha actividade en representación do centro (acreditada polo equipo
directivo).

g) O IES de Melide  con recursos propios e alleos promocionará dúas “grandes viaxes”,
unha para o alumnado de 4º de ESO (e 3º de ESO en función do número idóneo de
prazas)  e  outra  para  o  alumnado de  1º  de  BAC co  fin  de  achegar  este  tipo  de
actividades ao maior número posible de alumnado. 

A finalidade desta promoción é  focalizar todos os esforzos de captación de fondos
para dúas únicas viaxes permitindo que máis alumnado poida acceder a elas. Co fin de
acadar  este  obxectivo  organizarase  unha  comisión  que  estará  presidida  pola
Vicedirección e da que formarán parte o/a secretario/a do centro, e representantes
das nais, pais, alumnado e profesorado. 

Esta comisión realizará unha proposta de financiación das viaxes nas que se incluirá entre
outros aspectos, o  compromiso por  parte do alumando de acadar unha porcentaxe
determinada coas actividades organizadas por eles e o listado das actividades a realizar
para a recadación de fondos.

 Artigo 88 .- Protocolo para a realización de ACeE 

 7. Antes do 1 de novembro, Vicedirección recollerá as PROPOSTAS De ACTIVIDADES por escrito

(imp.ACeE-1)  para a súa exposición no Claustro do profesorado e a súa avaliación polo Consello
escolar. Búscase a coordinación entre as actividades impulsadas desde VICEDIRECCIÓN, OS DEPARTAMENTOS

DIDÁCTICOS,  a  BIBLIOTECA,  o  EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA,  a  ASOCIACIÓN DE ALUMNADO e as
promovidas desde a ANPA para  confeccionar un programa de acordo cos criterios de idoneidade
curricular aprobados polo Claustro e recollidos no NOF. Publicaranse na páxina web nun calendario
semanal, outro mensual e outro anual. 

• Deben estar documentadas con proxectos didácticos, buscando a máxima interdisciplinariedade.
As  propostas  faranse  para  as  datas  sinalizadas  coa  cor  verde  do  CALENDARIO facilitado
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(imp.ACeE-2) e respectaranse ó máximo o número de horas lectivas que se poden deixar de
impartir por grupo e materia.

• De cada actividade farase un orzamento previo para estudar a súa viabilidade, de acordo co
Proxecto de Xestión (Orzamento Económico) aprobado no centro. O alumnado que careza de
recursos económicos poderá solicitar unha axuda do centro. 

• En  ningún  momento  as  actividades  terán  carácter  discriminatorio,  nin  se  poderá  negar  a
participación a ninguén, excepto cando o determine o equipo directivo, a petición propia ou do
profesorado responsable, debido a problemas graves de comportamento.

• Será vicedirección quen faga as autorizacións.

 8. Lémbrase a obriga de facilitarlle á vicedirección, cun mínimo de 15 días de antelación, a
información  precisa  para  facer  a  FOLLA  De  INFORMACIÓN  E  AUTORIZACIÓN
(imp.ACeE-3), imprescindible para as actividades a realizar fóra do recinto escolar. A vicedirección
colocará no taboleiro informativo unha folla impresa cunha axenda semanal e/ou mensual. 

• O profesorado encargado da actividade recollerá todas as autorizacións para entregalas en secretaria
(quedarán rexistradas no XADE) e facilitará os datos para que a Vicedirección publique, cun mínimo
de 2 días lectivos de antelación, o listado do alumnado participante e profesorado acompañante. Ao
finalizar a actividade anotarase se algún alumno/a faltou.

• É preferible que acompañen ao alumnado, ben profesores/as que lle dean clase, ou ben aqueles que
teñan relación coa actividade; a ratio é 1 profesor/a por cada 20 alumnos/as (mínimo). 

• O profesorado asistente, en caso de desatender a outro alumnado, deixará traballo programado.
Cando unha actividade se organice  para poucos alumnos/as de múltiples  grupos,  as  actividades
lectivas non se verán alteradas. O alumnado que non participe por calquera motivo nas actividades
está  obrigado  a  asistir  á  clase,  ou,  se  esta  non  puidese  impartirse,  a  seguir  as  instrucións  do
profesorado de garda.

• O centro fornecerá dun teléfono móbil e dunha caixa de emerxencias  por grupo e actividade a todo
o profesorado que o solicite.

• O profesorado responsable  das  viaxes  poderá,  se  o  comportamento  dalgún  alumno/a  non é  o
axeitado, impoñer as sancións que considere oportunas, e, en caso extremo, enviar ao alumno/a á
casa polo procedemento que contemple a lexislación vixente.

• En caso de enfermidade dun alumno/a  durante  a  viaxe,  o  profesorado actuará  de acordo coas
indicacións de Dirección  e sempre co consentimento do/da pai/nai/titor/a.

• O profesorado acompañante poderá alterar o plan dunha viaxe se as circunstancias o aconsellan.

• Con  respecto  ás  viaxes  de  duración  superior  a  tres  días,  faranse  reunións  informativas  con
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pais/nais/titores/as.

 7. URXENCIAS E AUTOPROTECCIÓN

 7.1. URXENCIAS E AUTOPROTECCIÓN: PROGRAMA DE ALERTA ESCOLAR
E PRIMEIROS AUXILIOS 

As persoas responsables do alumnado cumprimentarán unha ficha sanitaria do alumno/a no
momento de formalizar  a  matrícula  no centro.  Na mesma indicarán toda a información
relevante no que respecta a patoloxías, medicación que debe tomar o alumno/a ou calquera
outra situación que deba coñecer o profesorado. Unha vez revisada esta información pola
Dirección  do  centro,  nos  casos  en  que  proceda,  será  trasladada  ao  persoal  do  centro
afectado e ao persoal do comedor. 

Co obxecto de facilitarlles a asistencia sanitaria en urxencias aos alumnos/as  do centro non
cubertos polo seguro escolar e que sufran algún tipo de accidente durante a actividade
lectiva,  solicitaráselle  aos/ás   pais/titores/as  unha  fotocopia  da  tarxeta  sanitaria  na  que
estean inscritos os/as alumnos/as. 

Haberá na oficina de Administración un arquivo accesible das tarxetas sanitarias e de datos
médicos relevantes con acceso ao persoal que poida precisalos en cada acción a tomar.

 Artigo 89 .- Programa de alerta escolar e administración de medicación

Alerta Escolar  é un conxunto organizado de accións  administrativas,  informativas  e
operativas  que pretende achegar  unha atención sanitaria  inmediata e eficaz  a  todas  as
nenas e nenos escolarizados entre os O e os 16 anos, que padecen patoloxías crónicas
susceptibles de descompensación con compromiso vital.

Funcionamento do programa ALERTA ESCOLAR:

Tras recibir  unha alerta,  identifícase ao alumno ou alumna inscrito na base de datos do
programa,  o  que  lles  dá  aos  facultativos  acceso  inmediato  ao  seu historial  clínico.  Isto
posibilita acadar un alto nivel de eficacia e unha utilización racional dos recursos dispoñibles
para a atención da urxencia.  O profesorado comprometido co programa é,  deste xeito,
dirixido  na  asistencia  ao  alumnado  afectado  por  un  médico  desde  a  Central  de
Coordinación,e  poderá,  se  a  necesidade  é  vital,  administrarlle  de  maneira  precoz  unha
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medicación pautada de antemán, que é conservada e custodiada no centro escolar. 

No centro poderanse administrar medicamentos previamente autorizados e achegados
por  parte  dos  responsables  do  alumnado  cando  vaian  acompañados  da  receita  e  do
informe médico  que  especifique  a  dose,  a  frecuencia  e  a  necesidade  de  administrar  o
fármaco en horario escolar. O membro do equipo directivo que estea de garda será quen se
encargue desta continxencia. En todo caso só se procederá á dita administración por vía oral
(pílulas, xaropes, etc.) e non por vía parenteral nin rectal, que quedará reservada a pais/nais
ou a persoal sanitario.

Tampouco se realizarán curas ou o cambio de vendas, salvo que sexan actuacións simples
(colocar un apósito adhesivo, desinfectar unha ferida superficial).

 Artigo 90 .- Programa de primeiros auxilios 

Promoveranse  programas  no  centro  de  formación  básica  en  primeiros  auxilios  (co
asesoramento de especialistas) para que o profesorado e o resto da comunidade educativa
sexan capaces de recoñecer unha  emerxencia médica  e de prestar unha primeira
atención á mesma, tras alertar á Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias 061.

O  plan  de  emerxencia  do  centro  incluirá  na  súa  redacción  orientacións  acerca  das
actuacións precisas nos primeiros auxilios (PPAA) e nas urxencias. Non obstante, co obxecto
de facilitar unha atención inmediata e coordinada, de unificar criterios cos servizos de saúde
pública e protección civil, e de fomentar a cultura da autoprotección en todos os sectores da
comunidade educativa,  estableceranse unhas pautas básicas de actuación, que serán dadas
a coñecer a toda a comunidade escolar.

Resulta importante tamén a realización de simulacros, tal e como establecen os plans de
autoprotección. Cando nestes simulacros se inclúa a simulación de actuacións ante urxencias
de saúde, solicitarase a colaboración da Fundación Pública Urxencias sanitarias de Galicia-
061, tal e como establece o procedemento para a solicitude de colaboración do CAE 112
Galicia e a Fundación 061 en exercicios e simulacros realizados por terceiros. 

 Artigo 91.- Caixa de emerxencias para os primeiros auxilios 

Haberá no centro unha caixa de emerxencias que estará localizada na conserxería. A persoa
responsable da mesma será o secretario, quen verificará as datas de caducidade do material
ou  medicamentos  incluídos  nel  e  supervisará  a  súa  reposición  antes  de  esgotar  as
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existencias. O contido mínimo que deberá incluír a caixa de emerxencias será o seguinte:
auga  osixenada,  alcohol,  analxésicos,  material  para  picaduras  de  insectos,  antiséptico,
mercurio-cromo, iodo,  esparadrapo, gasas estériles,  pinzas e tesoiras,  apósitos,  vendas e
luvas desbotables.

 Artigo 92.- Protocolo básico de actuación en caso de accidente escolar

PROTOCOLO BÁSICO DE ACTUACIÓN EN ACCIDENTES ESCOLARES
• O profesor/a que estivese a cargo do accidentado/a comunicará ó/á profesor/a de garda e á

persoa  que  estea  de  garda  de  Dirección  o  suceso  acontecido  e  conxuntamente  valorarán  a
situación. 

•  Se a situación non parece grave, o profesor/a de garda deberá: 

◦ Avisar ó/á pai/nai do/a alumno/a.

◦ Cando un pai/nai/titor/a ou persoa autorizada veña recoller a un/ha alumno/a menor de idade,
pediráselle a súa identificación (DNI, Tarxeta de Residencia...) e debe cubrir e asinar o documento
que para tal efecto hai na conserxería.

◦ Se é o caso, chamarase a un taxi para levalo ao centro de saúde de Melide. O/A alumno/a irá
acompañado/a do/a profesor/a de garda. 

◦ Cando  o/a  profesor/a  de  garda  acompañe  a  un/ha  alumno/a  fóra  do  centro  para  recibir
asistencia sanitaria anotará tal incidencia no apartado correspondente do libro de garda. 

• En situacións de maior gravidade:

◦ Chamarase ó (0) 112 e seguiranse as súas instrucións. 

◦ Se a gravidade do incidente fixese necesario o traslado do/a accidentado/a en ambulancia a un
centro médico, comunicarase inmediatamente esta circunstancia á familia do/a alumno/a para
que se fagan cargo deste.  Tratarase na medida do posible de que o acompañe un profesor ou
profesora do centro en caso de non chegar a tempo un familiar.

• En tódolos casos nos que o/a alumno/a precise asistencia médica o/a  profesor/a de garda de
Dirección cubrirá o parte de accidentes correspondente no que se detallarán as circunstancias do
accidente e o impreso do seguro escolar que deberá presentarse no centro médico, a excepción do
alumnado de 1º e 2º de ESO, que non necesitan seguro escolar.  Estes/as alumnos/as,  para ser
atendidos, deberán presentar a fotocopia de Tarxeta Sanitaria da Seguridade Social. 

• Se as familias non poden facerse cargo nese momento do/a alumno/a accidentado/a, intentarase
colaborar na medida do posible coa familia, podendo neste caso o alumno/a ser acompañado por
un profesor de garda ao centro médico ata que os seus familiares poidan presentarse. No caso no
que esta circunstancia non se produza e o/a profesor/a de garda perciba que os pais poden estar a
incorrer en renuncia das súas responsabilidades, comunicarase este feito aos Servizos Sociais do
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concello ou á Policía local, que deberán facerse cargo do/a alumno/a ata que localicen os seus pais.

 8. DIFUSIÓN, REVISIÓN E APROBACIÓNS DAS NOF

 8.1. PROCEDEMENTO DE DIFUSIÓN, REVISIÓN E DE APROBACIÓN DAS
NOF.

 Artigo 93 .- Difusión das NOF

O Plan de convivencia  e as  NOF serán difundidos entre toda a comunidade educativa.
Elaboraranse extractos para facilitar a súa lectura e traballo.

a) Realizarase  un  depósito  de  copias  dilixenciadas  en  dependencias  do  centro  e
entregaranse  exemplares a tódolos /as representantes dos sectores educativos.

b) Entregaráselle unha copia ao profesorado no claustro de inicio de curso.

c) Estudaranse nas titorías baixo o Plan de Acción Titorial (PAT).

d) Informarase dos aspectos máis salientables das mesmas ás familias na reunión inicial
de curso. Os profesorado titor entregaralles unha copia.

e) O secretario do centro fará entrega dunha copia das normas ao persoal non docente.

f) Publicaranse na páxina web e daranse a coñecer a través dun programa en base a
diferentes  proxeccións  (consellos  claves  para  a  boa  convivencia)  na  pantalla  do
corredor da planta baixa á hora de entrada e nos recreos. 

g) Publicarase  un  resumo  en  formato  tríptico  para  achegalas  a  toda  a  comunidade
educativa.

 Artigo 94 .- Revisión das NOF

A Comisión de Convivencia do IES de Melide realizará unha avaliación do Plan de Convivencia
e  das  NOF  para  introducir  as  modificacións  oportunas.  Este  basearase  sobre  todo  na
memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no centro, no que se reflictan
as iniciativas a nivel  de centro sobre a materia.  Nesta memoria terá a oportunidade de
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participar toda a comunidade escolar.

Os órganos colexiados de goberno do centro teñen unha gran responsabilidade na acción
de detectar as necesidades de mellora e propoñer emendas que revertan nunha mellora
constante do clima de convivencia escolar.

A través da Xunta de Delegadas e Delegados, o equipo directivo recollerá as suxestións do
alumnado de cada grupo relativas á convivencia. Será entón o equipo directivo o encargado
de propoñer as correccións que se acorden aos demais membros da comunidade educativa
nos órganos pertinentes.  A Xunta de Delegados /as será tamén fonte de información e
debate naqueles aspectos que afecten ao conxunto do alumnado.

O claustro servirá tamén para a presentación e debate das suxestións do profesorado en
relación  coa  convivencia.  O  equipo  directivo  encargarase  entón  de  informar  dos  seus
acordos aos demais órganos de goberno do centro.

Ademais, os membros da comunidade educativa terán en todo momento a posibilidade de
trasladar as súas suxestións sobre a convivencia por medio dos seus voceiros nos órganos
de goberno e a través doutras canles de comunicación como caixa de correo.

O equipo directivo dará conta á Comisión de Convivencia das decisións disciplinarias que
tome. 

En  base  a   toda  esta  información,  a  Comisión  redactará  o  seu  informe  anual  sobre  a
situación da convivencia no centro, propoñendo cantas medidas estime oportunas para a
súa  mellora.  O  equipo  directivo  trasladará  as  conclusións  deste  informe  á  Xunta  de
Delegados/as, ó Claustro e ó Consello Escolar, sendo este último quen avaliará o informe
(que será incluído na Programación Xeral Anual) para que o director faga as aprobacións
oportunas, e quen estimará a conveniencia de realizar modificacións no Plan de Convivencia,
nas NOF ou en calquera outro documento do centro, sempre co obxectivo de mellorar a
convivencia escolar.

 Artigo  95 .- Aprobación das NOF

Estas Normas serán de obrigado cumprimento para todos os sectores da comunidade educativa
e entrarán en vigor ao día seguinte de ser aprobadas polo Director do IES de Melide, unha vez
sexan avaliadas polo Consello Escolar.
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	1.3. FINS, PRINCIPIOS E OBXECTIVOS EDUCATIVOS
	O presente NOF diríxese á comunidade escolar e pretende regular o funcionamento interno do IES de Melide baseándose no respecto polos dereitos e liberdades fundamentais dentro dos principios democráticos, e procurando a adquisición de hábitos intelectuais no marco dunha actitude humanística.
	Artigo 1.- Son fins do presente NOF:
	a) Precisar de forma clara os dereitos e deberes dos membros da comunidade escolar e establecer as normas de convivencia no centro.
	b) Dotar ao centro de marcos de referencia para a súa organización e funcionamento.
	c) Estruturar, definir e repartir responsabilidades.
	d) Establecer e desenvolver os mecanismos de participación de todos os membros da comunidade educativa.
	Artigo 2.- Son principios do presente NOF:
	a) A comunidade escolar está formada por alumnos/as, profesores/as, pais/nais ou titores/as, persoal non docente, representante do Concello, asociacións do alumnado e asociacións de pais/nais do alumnado.
	b) Todos os membros do centro están obrigados a coñecer este regulamento. O seu descoñecemento non exime do seu cumprimento.
	c) Correspóndelle ao equipo directivo cumprir e facer cumprir este regulamento. O Claustro do profesorado e o Consello escolar velarán para que isto sexa así.
	d) Prohíbense terminantemente os castigos físicos e humillantes, así como calquera manifestación de violencia e coacción física ou moral, as ameazas e os insultos persoais.
	e) Todos os membros da comunidade escolar deberán respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a dignidade e a intimidade dos demais.
	f) Ningún membro da comunidade educativa poderá discriminar aos demais por razón de nacemento, raza, sexo ou por calquera outra circunstancia.
	g) Todos os membros da comunidade escolar deberán empregar as canles establecidas pola normativa vixente e por este regulamento para solucionar os problemas que se presenten.
	h) Queda garantida a liberdade de reunión e expresión dentro das canles establecidas neste NOF.
	i) As normas superiores que vertebran este regulamento son o Real Decreto 732/1995 de 5 Maio (BOE do 2 de Xuño de 1995) e Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar.
	Artigo 3.- Son obxectivos do presente NOF:
	a) O desenvolvemento da capacidade crítica e participativa dos seus protagonistas, como suxeitos activos dunha comunidade implicada na cultura dos valores propios e universais.
	b) Respectar os dereitos e deberes baseados na convivencia e nas liberdades.
	c) Participar activa e criticamente na vida social e educativa.
	d) Educar para a paz, a cooperación e a solidariedade.
	Respectar e conservar o medio.
	Artigo 51.- O coidado dos espazos e do equipamento
	Con atención ao coidado dos espazos e dos recursos materiais teranse en conta os seguintes aspectos:
	a) Os membros da comunidade escolar deberán coidar que o recinto do centro e as súas dependencias estean limpos e evitarán toda acción que poida ser contraria á hixiene e á estética. Do mesmo xeito, procurarase que o mobiliario, os equipos audiovisuais e informáticos e o instrumental empregado quede ordenado ao remate de cada xornada, seguindo as instrucións que a tal fin dea o equipo directivo ou o profesorado correspondente.
	b) Os membros da comunidade escolar deberán contribuír ao aforro no centro e manterán posturas ecolóxicas no uso de recursos e materiais.
	c) O profesorado será responsable de comunicar calquera tipo de incidencia que se produza ou se detecte no uso das aulas. Así mesmo, o alumnado tamén ten a responsabilidade de comunicar ao titor/a calquera desperfecto que se detecte.
	Artigo 52 .- Uso das aulas
	O uso das aulas rexerase polas seguintes normas:
	a) Todos os alumnos/as teñen dereito ao seu posto escolar, dereito que leva consigo o deber de asistencia á clase, o de aproveitamento na aula e o de respecto aos demais.
	b) O alumnado disporá dunha aula limpa e ordenada. É tarefa do grupo que ocupa habitual ou ocasionalmente unha aula, mantela limpa e ordenada.
	c) Calquera dano (pintadas, agarradoiras rotas, etc.) que se produza na aula ou no seu mobiliario, deberá ser reparado por quen o causara ou deberá correr cos gastos de reparación. Se o dano é intencionado provocará a aplicación das medidas correctoras estipuladas.
	d) Terase especial coidado coas pertenzas e os traballos individuais ou colectivos que se atopen nunha aula. En caso de dano actuarase como no parágrafo precedente.
	e) Cada titor/a de xeito xeral ou calquera profesor/a na súa sesión de clase, establecerá o lugar que deba ocupar cada alumno ou alumna.
	f) O alumnado permanecerá dentro da aula entre unha clase e a seguinte, se non debe acudir a unha aula específica ou de desdobre.
	g) No caso de que o/a profesor/a tivera que abandonar a aula de xeito inesperado durante a clase, este/a enviará a un/ha alumno/a na procura do/a profesor/a de garda ou no seu defecto do membro do equipo directivo de garda.
	h) O procedemento de autorización das saídas voluntarias entre clases ou en períodos de lecer será o seguinte:
	1. No período de cambio de clase o alumno/a deberá permanecer, como norma xeral, na súa aula.
	2. Cando por razóns xustificadas o alumnado deba ausentarse momentaneamente da aula, deberá contar coa autorización do profesor ou profesora entrante. No caso de non contar con tal autorización o profesorado deberá contabilizala coma unha falta de puntualidade.
	3. O alumnado deberá abandonar a aula nos períodos de lecer, permanecendo, durante estes, dentro do recinto educativo. Exceptúanse na obrigatoriedade de permanencia no recinto escolar durante os períodos de lecer os alumnos e alumnas, de bacharelato e dos ciclos formativos segundo os condicionantes avaliados polo Consello escolar e aprobados polo director.
	4. Para previr un uso incorrecto das instalacións e a subtracción de pertenzas, o alumnado abandonará necesariamente as aulas durante o recreo e non poderá voltar a elas ata que este remate.
	5. Dado que é o/a último/a en abandonalas, nos tempos de lecer e nas últimas horas o/a profesor/a velará para que as aulas queden baleiras, coa luz apagada e as ventás pechadas. Ademais, comprobará que os equipos informáticos (ordenadores, proxectores, altofalantes...) queden apagados. As aulas de desdobre pecharanse sempre ó rematar a clase que se impartiu nelas.
	i) Ao rematar a xornada diaria o alumnado levará consigo todo o seu material.
	j) O centro non se fará responsable da perda ou subtracción de obxectos en caso de incumprimento destas normas.
	k) Para facilitar o traballo do persoal de limpeza ao termo da xornada escolar o alumnado deixará todas as mesas colocadas en orde, e sobre estas, as cadeiras. O profesor/a que imparte a última sesión na aula é o responsable do cumprimento desta norma.
	l) Se unha aula quedase especialmente sucia ou non colaborase un grupo na súa limpeza colocando as mesas e as cadeiras ao final da xornada, non será atendida polo persoal de limpeza.
	m) Non se pode comer, nin beber, nin mastigar chicle nas aulas, facendo as oportunas excepcións baixo prescrición médica.
	Artigo 53.- Uso dos corredores
	O uso dos corredores rexerase polas seguintes normas:
	a) alumnado utilizará os corredores do centro unicamente para desprazarse á súa aula ou desde a mesma cara a outra aula específica ou de desdobre.
	b) O desprazamento polos corredores do centro farase sen correr nin berrar.
	c) O alumnado non deberá permanecer neles nos intercambios de clase ou durante os recreos.
	d) Non se tirarán papeis ou outros obxectos ao chan. A este respecto cumprirá poñer especial atención nos períodos de lecer.
	Artigo 54.- Uso da sala de profesorado
	O centro conta cunha sala de profesorado dotada con mobiliario de oficina para compartir, casilleiros persoais e ordenadores con acceso á internet para uso profesional do profesorado.
	Na sala de profesorado estarán os libros de carácter pedagóxico e curricular, as revistas destinadas ao profesorado, publicacións e o taboleiro de anuncios para consulta e información do profesorado. Haberá tamén un exemplar de cada un dos documentos organizativos do centro en formato escrito e en formato dixital en cada un dos ordenadores.
	Coma no caso de calquera espazo común habilitado para o uso de varias persoas, procurarase en todo momento respectar a orde establecida dos elementos da sala e evitar deixar obxectos e/ou material de consulta persoal e/ou dos departamentos nas mesas ou no mobiliario da mesma (non sendo dentro dos casilleiros).
	Artigo 55.- Uso dos departamentos didácticos
	No centro haberá un espazo para cada departamento didáctico para facilitar as funcións dos mesmos. Cada un deles que, por necesidades de espazo, poderá ser compartido, estará dotado de mobiliario de oficina e dun ordenador.
	A última persoa en saír apagará os equipos e pechará as ventás e as portas.
	Artigo 56.- Uso das aulas de informática e do material informático
	a) Será o coordinador ABALAR (ou un responsable específico nomeado polo director/a do centro) o responsable da xestión, administración e custodia destas aulas, así como de darlle instrucións ao resto do profesorado para o mantemento adecuado da mesma.
	b) Manterase actualizado o inventario en todo momento.
	c) Só se poderán instalar nos equipos software libre ou programas de pago coa licenza correspondente. Neste último caso entregarase ao profesor responsable unha fotocopia da mesma.
	d) Nesta aula, o alumnado estará sempre acompañado por un profesor, que será o responsable de velar polo uso correcto do equipamento.
	e) Para evitar interferencias e imprevistos, o profesorado que desexe impartir clase ou utilizar o material informático nesta aula tanto de xeito sistemático como descontinuo, deberá anotarse no horario mensual exposto en consexería.
	f) De forma puntual, o profesorado que non fixo reserva previa das aulas de Informática, poderá facer uso delas sempre e cando se anote no libro do horario mensual no momento de utilizar a aula.
	g) Ao final da clase, a aula debe quedar en perfecto estado, cos ordenadores debidamente apagados.
	h) É responsabilidade do alumnado o coidado e bo uso do material informático e de calquera outro tipo que constitúe a dotación desta aula, para o que deberán observar as normas seguintes:
	1. O alumnado que utilice a aula deberá anotar na folla de rexistro que ten á súa disposición o seu nome e a situación do equipo nada máis entrar na aula e en caso dalgunha incidencia faralla constar ao profesor responsable.
	2. Ó alumnado que utilice a aula de Informática de forma sistemática, crearáselle unha conta de usuario/a persoal ao inicio de curso e empregará sempre o mesmo equipo no que se creou a dita conta.
	3. Deberanse respectar todos os elementos de hardware asignados a cada posto. En caso de precisar cambialos de posto farase a correspondente anotación no rexistro de incidencias.
	4. Deberase respectar a configuración preestablecida nos ordenadores e só se poderá modificar coa autorización e supervisión do profesorado responsable do mantemento de equipos, especialmente no que se refire á configuración da rede, aparencia visual (fondos do escritorio, salvapantallas), ocultación de barra de tarefas, etc.
	5. O alumnado só poderá introducir nos ordenadores información externa á aula en soportes magnéticos, ópticos ou de calquera outro tipo, cando conte coa autorización do profesorado.
	6. As descargas desde internet estarán relacionadas cos contidos das materias que se estudan no centro, e sempre contando coa autorización do profesorado.
	7. Para realizar instalacións nos equipos, terá que contar co permiso expreso do profesorado e sempre atendendo ás indicacións deste.
	8. Calquera incumprimento destas normas será motivo de falta coa súa correspondente sanción.
	9. Os usuarios serán responsables do deterioro do material ou do mal tratamento da información (virus, discos alleos, páxinas pornográficas, etc.).
	10. Poñerase en coñecemento do xulgado calquera violación das normas recollidas no Código Penal en materia de protección de datos e da violación do segredo das comunicacións (artigo 18 da Constitución española), especialmente no referente ao acceso non autorizado a arquivos alleos utilizando calquera técnica de ataque como busca de claves, escaneo de vulnerabilidades, interceptación de tráfico de redes, etc.
	11. Vixiarase de xeito constante o seguimento das normas e informarase de inmediato do incumprimento das mesmas á dirección do centro e ás autoridades competentes, no caso de incorrer en responsabilidades penais.
	Artigo 57.- Uso dos portátiles das aulas Abalar
	Estes equipos son propiedade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. O depositario dos mesmos por delegación é o IES de Melide. Son un instrumento de traballo escolar ao que se ten acceso polo feito da participación do centro no Proxecto Abalar. O alumnado ao que vai dirixido deberá cumprir e respectar en todo momento esta normativa de uso sabendo que o incumprimento da mesma, levará as sancións que se establecen nestas NOF e mesmo sancións económicas se chegara o caso.
	Estes ordenadores están suxeitos, dada a súa especificidade, á seguinte normativa propia que aquí se presenta:
	a) Antes de coller o portátil dos carriños establecidos para gardalos, o alumnado deixará nas súas mesas o espazo libre necesario para evitar ter que colocalo en situacións de equilibrio precario.
	Os portátiles serán distribuídos entre o alumnado segundo a consigna dada polo profesor.
	b) Sempre se collerá o computador tendo moito coidado de non tirar del antes de desenchufar o cable de alimentación.
	c) Cada ordenador ABALAR está identificado cun número. No comezo do curso, na primeira sesión de titoría, asignaráselle un equipo a cada alumno/a e colocarase o listado coa asignación no carriño de portátiles ABALAR.
	d) Nas materias e desdobres que se impartan fóra da aula de referencia do alumnado, o profesor poderá facer unha asignación dos portátiles ABALAR dispoñibles na súa aula e deixar copia da asignación no carriño de portátiles ABALAR.
	e) Non se colocarán obxectos de ningunha clase sobre o portátil nin cando estea aberta nin cando estea pechada a tapa.
	f) A pantalla é táctil polo que o alumnado debe tratala dunha maneira adecuada en caso de ser necesaria a súa manipulación.
	g) Cada alumno será responsable do correcto mantemento do escritorio, carpetas e arquivos do seu portátil, velando pola súa orde e a súa conservación. A información almacenada nestes equipos estará sempre relacionada con tarefas educativas.
	h) Cada alumno e alumna será responsable tamén de gardar o traballo así como de facer as copias de seguridade necesarias, e se é o caso, de apagar correctamente o portátil ao finalizar a clase.
	i) O alumnado devolverá o portátil ao lugar que lle correspondente no carro de carga seguindo as consignas dadas polo profesorado.
	j) Se algún alumno ou alumna tivese que ausentarse temporalmente da aula baixará totalmente a tapa do portátil para evitar posibles golpes e aforrar batería chegando incluso a gardalo se o profesor así llo demandase.
	k) O equipo é responsabilidade do alumno/a para o traballo de clase. Ante calquera incidencia co mesmo, deberán dirixirse ao profesorado responsable da aula (procurando non interromper o traballo nin as explicacións que estea a desenvolver na aula), quen, de ser o caso, rexistrará en conserxería a incidencia para ser comunicada ao coordinador/a Abalar. Cando o portátil estea avariado, o/a alumno/a deberá seguir a clase con outro/a compañeiro/a ou poderá empregar outro equipo en caso de estar dispoñible.
	l) Cando se detecte que a avaría do portátil ten a súa orixe nun uso indebido do mesmo arbitraranse as medidas correctoras que se estimen oportunas segundo as NOF do Centro.
	m) As avarías provocadas que non estean cubertas pola garantía, serán aboadas polo alumno ou alumna sempre e cando que o servizo técnico comprobe que a avaría non foi fortuíta.
	n) Será obrigatorio entregar o portátil ao profesorado sempre e cando este o solicite para a súa revisión. En caso de detectar un mal uso do equipo ou da rede este poderá serlle momentaneamente retirado e aplicarlle a sanción que se determine no NOF do centro.
	o) Cada alumno e alumna debe controlar o nivel de carga da batería do seu portátil tendo que tomar as medidas necesarias, de acordo co profesorado da aula, para o seu correcto mantemento.
	p) O uso do portátil limítase única e exclusivamente á aula á que está destinado, polo que queda totalmente prohibido sacalos da dita aula sen o permiso do profesorado. Ao finalizar a clase, os portátiles deberán quedar gardados no correspondente carro de carga e baixo chave.
	q) O feito de non aceptar estas normas ou de non as respectar trae consigo a correspondente sanción de acordo coas NOF do centro.
	Artigo 58.-Responsabilidades derivadas do uso dos ordenadores e dos portátiles ABALAR
	Cada alumno/a é totalmente responsable do que faga co seu portátil. Terán consideración de faltas graves ou moi graves, en función das circunstancias nas que se producen os feitos e as súas consecuencias, as seguintes:
	a) Modificar a configuración do sistema operativo e violar as restricións que teña o portátil.
	b) A utilización da conta doutra persoa estará suxeita a accións disciplinarias e a aqueloutras que a lexislación vixente determina para estes casos.
	c) Calquera intento de danar equipos, materiais, datos ou programas, será sancionado conforme ao NOF do entro e a obriga de reposición dos custos orixinados pola reparación do hardware, do software ou do sistema.
	d) Os intentos de ver, copiar, modificar ou interferir no correo electrónico ou nos ficheiros doutros usuarios. O incumprimento desta norma será obxecto das sancións disciplinarias que se contemplan no NOF.
	e) O emprego dunha linguaxe inapropiada (palabras malsoantes, insultos racistas…). Calquera expresión deste tipo estará prohibida.
	f) Transmitir ou ver imaxes obscenas ou material ilegal.
	g) Revelar información persoal.
	h) A falsificación ou o seu intento.
	i) Os intentos de degradar ou interferir no sistema, serán contemplados como unha violación das directrices e/ou coma unha actividade criminal suxeita á lexislación vixente.
	j) Trasladar o portátil ao recreo fóra dos espazos creados para tal fin.
	k) Finxir ser outra persoa cando se envían ou reciben mensaxes.
	l) O sistema/rede non poderá ser utilizado con propósitos ilegais
	Artigo 59.- Protocolo de uso do equipamento TIC
	Artigo 61.- Uso do Pavillón Polivalente
	O funcionamento do pavillón polivalente do centro regúlase da seguinte maneira:
	a) O pavillón polivalente destínase preferentemente ás clases de educación física e ao desenvolvemento de actividades deportivas, culturais, e conmemorativas .
	b) O alumnado que estea participando nalgunha actividade no pavillón, deberá estar acompañado do responsable desta, quen actuará por delegación da Dirección para a toma das decisións que estime oportunas.
	c) Os usuarios/as do pavillón polivalente deberán cumprir estritamente as normas para a utilización e conservación do material, expostas no mesmo pavillón.
	d) O pavillón polivalente poderá ser usado fóra das súas horas de ocupación polo profesorado que o desexe, coa autorización da Dirección do centro. Unha vez rematado o período de uso, será o/a responsable de apagar as luces e pechar a porta do mesmo.
	e) No uso do pavillón fóra das horas de educación física, non poderá utilizarse o material de educación física nin o audiovisual, salvo permiso expreso do departamento de educación física e/ou da Dirección.
	f) O uso externo do pavillón, fóra do horario lectivo, verase condicionado pola dispoñibilidade de persoal subalterno e o compromiso escrito de asumir os gastos de funcionamento ocasionados e a limpeza e coidado do local e baixo a autorización expresa do Director/a do centro.
	g) O Concello de Melide terá mediante convenio certos dereitos de uso, en función do seu investimento anual nas instalacións, no equipamento do centro e na organización de actividades complementarias e extraescolares.
	Artigo 62.- Uso da cafetería
	a) Trátase dun espazo do centro no que se debe ter o mesmo comportamento que nos demais e polo tanto débese garantir o cumprimento das normas xerais, procurando mantelo o máis limpo posible.
	b) Os usuarios deben respectar as indicacións do concesionario e este fará o mesmo coas normas de funcionamento recollidas na concesión.
	c) O alumnado soamente poderá acceder a cafetería nos períodos de lecer e antes do comezo das clases, exceptuando o alumnado do ciclo formativo e o que cursa bacharelato (con autorización para saír do centro) cando non teña clase ás primeiras e/ou últimas horas por ausencia dalgún/ha profesor/a.
	d) Está prohibida a venda de alcohol e tabaco.
	e) O horario da cafetería estará recollido na concesión, cunha apertura mínima de 8:30 a 13:00, de 16:00 a 18:00 nas tardes do luns e mércores, e deberá incluír o 50% das horas adicadas ás xuntas de avaliación.
	f) A relación da concesionaria do servizo co centro, no referente aos seus dereitos e obrigas, será a que recolla o correspondente contrato de concesión.
	g) Calquera queixa ou suxestión sobre este servizo será dirixida por escrito ao Director/a do centro para que este a traslade ante o Consello Escolar para o seu estudo e aprobación de posibles medidas.
	Artigo 63.- Uso dos taboleiros
	Cada taboleiro terá un uso específico que se indicará ao comezo de cada curso. Procurarase que todos os colectivos da comunidade escolar teñan reservado un espazo que todos e todas debemos respectar.
	Artigo 64.- Uso do patios
	Trátase dun espazo do centro no que se debe ter o mesmo comportamento que nos demais espazos do mesmo. As persoas alleas ao centro non poderán facer uso deste espazo, sen previa autorización.
	Artigo 65.- Recursos materiais
	Todos os instrumentos ou materiais existentes no centro que fosen mercados con fondos públicos, así como aqueles que lles fosen dados ao profesorado, ao alumnado e/ou aos pais, como membros da comunidade escolar, son propiedade do centro. Deberanse manter cos seus orzamentos e poderán ser empregados por calquera dos demais membros da comunidade que os precise para o desenvolvemento do seu labor educativo dentro do instituto, sen prexuízo do que se dispón nos artigos seguintes. A Dirección promoverá o inventariado destes materiais. Os libros en préstamo entregados ao alumnado ao comezo de curso considéranse material do centro, polo que en caso de deterioro intencionado ou perda deberá ser reposto. Aplicarase o que este regulamento recolle para as correccións por maltrato de material.
	Os departamentos poderán mercar material didáctico en función das súas necesidades e das partidas do orzamento.
	Os materiais utilizaranse tendo en conta as seguintes directrices:
	a) Terán prioridade absoluta para o uso de determinados recursos materiais aqueles departamentos que os mercasen cos fondos que o centro lles tivese asignado para o desenvolvemento do seu labor ou que os recibisen como doazón de entidades ás que os solicitaron.
	b) Terán dereito preferente de uso sobre determinados recursos materiais aqueles departamentos que solicitasen a súa adquisición por parte do centro por consideralos necesarios para o desenvolvemento das actividades docentes nas materias que lles corresponde impartir.
	c) Nos casos anteriores, o uso dos materiais por parte doutros profesores/as require a autorización por parte dos xefes/as de departamento que os tivesen asignados. Se tal autorización fose denegada, deberanse facer constar por escrito as causas que motivan a negativa. A Dirección resolverá a procedencia de tal resposta.
	Para a custodia de materiais teranse en conta as seguintes directrices:
	1. Os materiais asignados a determinados departamentos ou colectivos quedarán baixo a súa custodia e será responsabilidade súa informar do seu deterioro.
	2. Os libros adquiridos a petición dos departamentos poderanse custodiar nos locais destes cando se trate de material de consulta para o profesorado. En todo caso, deberán estar fichados na biblioteca, con mención expresa da súa localización.
	3. Os materiais que sexan propiedade do centro non se poderán sacar deste sen o coñecemento e a autorización expresa da Dirección.
	Artigo 66.- Libros de texto
	Os libros de texto e materiais curriculares terán que contar coa autorización da Consellería de Cultura, Educación e O.U. que deberá figurar nos mesmos.
	Corresponde aos departamentos didácticos facer a proposta dos libros de texto e materiais curriculares con atención á normativa vixente.
	Cando por razóns pedagóxicas ou científicas sexa conveniente cambialos, o departamento correspondente fará a súa proposta ao secretario/a do centro antes de finais de abril para solicitar o cambio á Xefatura Territorial.
	A lista de libros de texto será comunicada á ANPA, exposta no taboleiro de anuncios do centro e publicada na páxina web con antelación ao 15 de xuño.
	Cadro co nº de horas lectivas das materias que o alumnado pode deixar de percibir por participar nas ACeE.

