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CONSIDERACIÓNS XERAIS NAS ACTUACIÓNS DO PROFESORADO 

 

 

 É imprescindible a puntualidade do profesorado tanto nas entradas coma nos 

cambios de clase. 

 Evitarase que o alumnado saia da aula durante o período de clase agás casos 

excepcionais ou urxentes.  

 Antes de abandonar o centro(conforme ao protocolo de gardas) o alumnado de 

Bacharelato debe comunicarllo ao profesorado de garda.  

 Αs aulas son de uso compartido polo que o profesorado debe asegurarse de que as 

mesas e cadeiras quedan colocadas tal e como estaban no momento da súa entrada, 

así como comunicar calquera estrago que coñezan.  

 Ningún membro da comunidade educativa poderá utilizar móbil dentro do recinto 

educativo, excepto nos departamentos e  na sala de profesorado. 

 O profesorado ten a obriga de retirarlle o móbil ao alumnado que o estea 

usando sen motivo pedagóxico ou sen o seu permiso. O alumno/a entregaralle 

o móbil apagado ao profesor/a e este entregaralo en dirección para a súa 

custodia ata que un representante legal do alumna/o acuda a recollelo. 

 Procurarase que ningún grupo teña máis de dous exames por día.  

 O profesorado deberá rexistrar os exames no libro-calendario que se atopa na sala do 

profesorado. Tamén se anotarán as saídas extraescolares. 

 Ao inicio da clase, o profesorado realizará o rexistro das faltas do alumnado, 

cualificacións e outras incidencias en XADE para que a familia o reciba por ABALAR. 

Será responsabilidade do titor/a xustificar as devanditas faltas conforme as normas 

de organización e funcionamento do centro. 

 A falta de puntualidade do alumnado,  deberá ser recollida no XADE. No caso de ser 

unha actitude reiterada deberá ser comunicada ao titor á maior brevidade posible.  

 É fundamental que o profesorado  espere ao grupo correspondente na aula. 

 Non se pode abandonar a aula ata que soe o timbre nin deixar saír ao alumnado antes 

de tempo. 

 O profesorado que teña clase a última hora será o responsable de apagar o ordenador 

e as luces da aula. 

 O profesorado de garda da última serán @s encargad@ de apagar os ordenadores da 

sala de profesorado. 
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