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Funcións do profesorado 
 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
 

 
Artículo 91. Funciones del profesorado 
 
1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes: 
 

a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan 
encomendados. 
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la 
evaluación de los procesos de enseñanza. 
c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el 
apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 
d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en 
colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. 
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 
alumnado. 
f) La promoción, organización y participación en las actividades 
complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los 
centros. 
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 
respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los 
alumnos los valores de la ciudadanía democrática. 
h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus 
hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 
i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les 
sean encomendadas. 
j) La participación en la actividad general del centro. 
k) La participación en los planes de evaluación que determinen las 
Administraciones educativas o los propios centros. 
l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 
enseñanza correspondiente. 

 
2. Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el 
principio de colaboración y trabajo en equipo. 
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Funcións do profesorado titor 

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

de educación secundaria. 
 

Artigo 58º. 
 
1. A titoría e orientación do alumnado formará parte da función docente. A función titorial 
e orientadora do alumnado desenvolverase ó longo de tódalas etapas e ciclos 
formativos. 
 

2. Nos institutos de educación secundaria haberá un titor ou titora por cada grupo de 
alumnado. O titor ou titora será designado polo director ou directora, por proposta do 
xefe ou xefa de estudios, oído o xefe ou xefa do departamento de orientación, entre os 
profesores e profesoras que impartan docencia a todo o grupo. 
 

Artigo 59º. 
 
1. Cada profesor titor, ademais das súas tarefas docentes específicas, realizará, cando 
menos, as seguintes funcións: 
 

a) Participar no desenvolvemento do plano de acción titorial e nas actividades de 
orientación, baixo a coordinación do xefe ou xefa de estudios e en colaboración 
co departamento de orientación. 
 
b) Proporcionarlles no principio de curso, ó alumnado e ós pais e nais, 
información documental ou, no seu defecto, indicar onde poden consultar todo o 
referente a calendario escolar, horarios, horas de titoría, actividades 
extraescolares e complementarias previstas, programas escolares e criterios de 
avaliación do grupo. 
 
c) Coñecer as características persoais de cada alumno e alumna a través da 
análise do seu expediente persoal e doutros instrumentos válidos para conseguir 
ese coñecemento. 
 
d) Coñecer os aspectos da situación familiar e escolar que repercuten no 
rendemento académico de cada alumno e alumna. 
 
e) Efectuar un seguimento global dos procesos de ensino-aprendizaxe do 
alumnado para detectar dificultades e necesidades especiais, co obxecto de 
busca- las respostas educativas adecuadas e solicita-los oportunos 
asesoramentos e apoios. 
 
f) Coordinar as adaptacións curriculares necesarias para alumnos e alumnas do 
seu grupo. 
 
g) Facilitar a integración do alumnado no grupo e fomenta–la súa participación 
nas actividades do centro. 
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h) Orientar o alumnado dunha maneira directa e inmediata no seu proceso 
formativo. 
 
i) Informar ó equipo de profesores do grupo de alumnos e alumnas das súas 
características, especialmente naqueles casos que presenten problemas 
específicos. 
 
j) Coordinar o axuste das diferentes metodoloxías e principios de avaliación 
programados para o mesmo grupo de alumnos e alumnas. 
 
k) Organizar e presidir as sesións de avaliación do seu grupo. 
 
l) Favorecer o proceso de maduración vocacional orientando e asesorando o 
alumnado sobre as súas posibilidades académicas e profesionais. 
 
m) Colaborar co departamento de orientación do instituto nos termos que 
estableza a xefatura de estudios. 
 
n) Colaborar cos demais titores e co departamento de orientación no marco dos 
proxectos educativo e curricular do centro. 
 
ñ) Orientar as demandas e inquedanzas do alumnado e mediar, en colaboración 
co delegado do grupo, ante o resto do profesorado, alumnado e equipo directivo 
nos problemas que se presenten. 
 
o) Informar ó alumnado do grupo, ós pais e nais e ó profesorado de todo aquilo 
que lles afecte en relación coas actividades docentes e o rendemento 
académico. 
 
p) Facilitar a cooperación educativa entre o profesorado e os pais e nais dos 
alumnos e alumnas. 
 
q) Exercer, de acordo co proxecto curricular, a coordinación entre os membros 
do equipo docente. 
 
r) Cubrir os documentos oficiais relativos ó seu grupo de alumnado. 
 
s) Controla-la falta de asistencia ou puntualidade do alumnado, e ter informados 
os pais e nais ou titores e o xefe ou xefa de estudios. 
 
t) lmplicar as familias nas actividades de apoio á aprendizaxe e orientación dos 
seus fillos. 
 
u) Atender, xunto co resto de profesorado, os alumnos e alumnas mentres estes 
permanecen no centro nos períodos de lecer  



 

CALENDARIO ESCOLAR 2018–2019  
 

SETEMBRO  OUTUBRO  NOVEMBRO 

L M Mi X V S D  L M Mi X V S D  L M Mi X V S D 

     1 2 1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4 

3 4 5 5 6 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31     26 27 28 29 30   

                       

3,4,5 ex. ESO/BAC/FP Básica  5 san froilán  1 todos os santos 

5 av. BAC e entrega notas  12 día da hispanidade         

6 av. ESO/FPB e entrega notas  16..18 avaliación inicial         

6,7 reclamacións 2º BAC                 

7,10 reclamacións ESO /FPB                 

17 inicio curso                 

DECEMBRO  XANEIRO  FEBREIRO 

L M Mi X V S D  L M Mi X V S D  L M Mi X V S D 

     1 2  1 2 3 4 5 6     1 2 3 

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31    25 26 27 28    

31                     

6,7 Constitución – Día do ensino  1..7 vacacións de nadal    

18..20 1ª avaliación     

21 entrega de notas 1ª avaliación     

24... vacacións de nadal     

MARZO  ABRIL  MAIO 

L M Mi X V S D  L M Mi X V S D  L M Mi X V S D 

    1 2 3 1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 

25 26 27 28 29 30 31 29 30      27 28 29 30 31   

                     

4,5,6  entroido 19  s. xosé  11 av final módulos 2º fp básica e pendentes  1 día do traballo   

18..21 2ª avaliación ESO,1ºFPB,BAC,1ºCICLOS  12 entrega de notas 2º fp básica  2...9 exames pendentes ESO 

22 entrega notas  15..22 semana santa  17 día das letras galegas 20  día do centro 

26 
19..21 

avaliación 2º CICLOS ORD. e pendentes 1º  24..30 exames pendentes BAC  22 av. final 2º BAC e entrega notas 

27 entrega de notas     23,24 reclamacións 2º BAC 

28,29 Reclamacións ciclos 2ºord. e pendentes. 1º       

XUÑO                 

L M Mi X V S D    
 

 

     1 2   

3 4 5 6 7 8 9   

10 11 12 13 14 15 16   

17 18 19 20 2 1 22 23   

24 25 26 27 28 29 30                

                       

10 11 3ª av .ciclos  /  entrega notas ciclos                 
12..20 exames finais ciclos                 

2 1 fin de curso / av extraord. 2ºBAC e entrega notas                 

24,25 avaliacións finais / reclamacións av ext 2ºBAC                 

26 entrega notas                 

27,28 reclamacións          
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Conmemoracións 

Durante o curso escolar 2018/2019 celebraranse, como mínimo, as seguintes 
conmemoracións: 

20 de novembro de 2018: Día Universal da Infancia. 

 

25 de novembro de 2018: Día Internacional contra a Violencia de Xénero. 

 

Do 3 ao 10 de decembro de 2018: conmemoración da Constitución e do Estatuto de 

autonomía de Galicia. 

 

3 de decembro de 2018: Día Internacional das Persoas con Discapacidade. 

 

10 de decembro de 2018: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

 

30 de xaneiro de 2019: Día Escolar da non Violencia e da Paz. 

 

8 de marzo de 2019: Día Internacional da Muller. 

 

15 de marzo de 2019: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. 

 

Do 11 ao 15 de marzo de 2019: Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase 

na aula con xornais. 

 

7 de abril de 2019: Día Mundial da Saúde. 

 

Entre o 23 e o 26 de abril de 2019: Semana do libro. 

 

2 de maio de 2019: Día Internacional contra o Acoso Escolar. 

 

9 de maio de 2019: Día de Europa. 

 

Do 13 ao 17 de maio de 2019: Semana das Letras Galegas. 

 

5 de xuño de 2019: Día Mundial do Medio Ambiente. 

De conformidade co establecido no artigo 26.2 da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola 
igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e 
intersexuales en Galicia, para favorecer a visibilidade e integrar de forma transversal a 
diversidade afectivo-sexual, os centros docentes sostidos con fondos públicos 
realizarán actividades específicas próximas ás datas de celebracións internacionais 
relacionadas co recoñecemento efectivo do dereito destas persoas  
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Programacións 
 
Información básica 

 
 

ORDE do 28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2018/19 
nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Artigo 9. Actividades de programación 
 
 
4. Ao inicio de curso, o profesor ou profesora responsable de cada departamento, da 
coordinación de ciclo na educación infantil e o titor ou titora de curso elaborará a 
información básica relativa á programación didáctica, que dará a coñecer á comunidade 
educativa seguindo o procedemento establecido no centro para garantir a súa 
publicidade. Así mesmo, o profesorado informará o alumnado das programacións 
didácticas da súa área ou materia. Esta información básica incluirá: 
 

Obxectivos 
Contidos 
Criterios de avaliación 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
Criterios de cualificación do ciclo ou curso correspondente e, de ser o caso, 
Estándares de aprendizaxe avaliables e o seu grao mínimo de consecución para 
superar a materia. 

 

 

Anexo- Programacións LOMCE 
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Exención da cualificación das probas de lingua galega – ESO/BAC 

 
Decreto 79/2010, do 20 de maio 

 
Artigo 18º.-Exención da cualificación das probas de lingua galega. 
 
1. O alumnado que se incorpore ao sistema educativo de Galicia en 3º ciclo de 
educación primaria, en educación secundaria obrigatoria ou en bacharelato, procedente 
doutras comunidades autónomas ou dun país estranxeiro, poderá obter unha exención 
temporal da cualificación das probas de avaliación da materia de lingua galega durante 
un máximo de dous cursos escolares. 
 
2. A exención suporá a consignación de exento nos documentos oficiais de avaliación 
do alumnado. 
 
3. O alumnado terá que asistir ás aulas como medio de integración lingüística e coa 
finalidade de que co seu esforzo persoal, con materiais didácticos específicos e cunha 
axuda continua do seu profesorado poida ter, ao remate do prazo da exención, un 
dominio adecuado da lingua galega e seguir as ensinanzas propias do nivel en que 
estea ou vaia matricularse en igualdade de condicións ca os demais compañeiros/as de 
clase. 
 
4. O incumprimento por parte do alumno do establecido no punto anterior determinará, 
logo dos informes pertinentes e oído o interesado e, se é o caso, pais, nais, titores/as 
ou representantes legais do alumno/a, a revogación da exención. 
 
5. Tanto a revogación como a denegación da exención producirán como efecto a obriga 
para o alumnado de ser cualificado nas avaliacións parciais e finais ao final do curso en 
que se atopa. 
 
6. Nos respectivos documentos oficiais de avaliación farase constar a exención 
concedida e, se é o caso, a posible revogación e a conseguinte cualificación. 
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Validación da matería de música – ESO/BAC 

 
Orde do 7 de xullo de 2010 pola que se establecen medidas de ordenación académica 
para o alumnado que cursa as ensinanzas profesionais de música e de danza e as 
ensinanzas de réxime xeral 
 
Disposición adicional primeira da Resolución do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral 
de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan 
instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido 
no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia 
 
 
Medidas de ordenación académica para o alumnado que cursa as ensinanzas 
profesionais de música e de danza e as ensinanzas de réxime xeral. 

1º ESO  Unha materia de libre configuración: 
Oratoria ou Investigación e Tratamento da Información 

2º ESO A materia Música e unha materia de libre configuración: 
  Paisaxe e sustentabilidade ou 

3º ESO A materia Música e unha 
Cultura Clásica ou Segunda lingua estranxeira 

4º ESO A materia Música e outra do bloque de materias específicas: 
Cultura Científica 
Educación Plástica, Visual e Audiovisual 
Filosofía 
2ª Lingua Extranx.(Francés) 
TIC (Informática) 
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AbalarMóbil 
 

 

 

Trátase dunha aplicación que permite ás familias consultar a información dos seus fillos 

a través do teléfono móbil dende calquera lugar, de forma cómoda e rápida. As familias 

que descarguen abalarMóbil van a poder dispoñer das seguintes funcionalidades: 

• Acceder aos datos persoais 
• Consultar as cualificacións 
• Consultar e xustificar as faltas de asistencia 
• Consultar as faltas de conduta 
• Solicitar unha cita de titoría 
• Consultar os datos do centro educativo 
• Consultar os avisos ou notificacións por parte do profesorado ou do centro 
educativo. 
• Consultar as incidencias creadas polo profesorado 
• Modificar o idioma da aplicación 
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Axenda escolar 
 

 

 

 

Uso obrigatorio en 1º e 2º ESO 
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Normativa 18/19 

 
 
 
 
/ 

 
 
 
 

http://www.edu.xunta.gal/portal/guiadalomce 
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 
e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso 
académico 2018/19, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.edu.xunta.gal/portal/guiadalomce
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Protocolos 
 
 
 

 
 
 

http://www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gal 
 
 

Procedemento corrector de condutas contrarias ás normas de convivencia 

Protocolo xeral para a prevención, detección e tratamento do acoso e ciberacoso escolar 
 
Protocolo educativo para a prevención e o control do absentismo escolar 
 
Protocolo Atención educativa domiciliaria 
 
Protocolo Urxencias sanitarias e enfermidade crónica 
 
Protocolo de consenso sobre TDAH na infancia e na adolescencia nos ámbitos 
educativo e sanitario 
 
Protocolo Protección de datos 
 
Protocolo Identidade de xénero 
 
  

http://www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gal
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Anexos 
 
 
 
 

Programacións LOMCE 
 

Extracto das NOF 
Delegados de curso 

Consellos seguridade @edu 
 

Instrución derivación Aula de Garda 
Procedemento corrección faltas 
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Programacións didácticas 

ESO/BAC LOMCE 

 

ORDE do 28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2018/19 nos 
centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
4. Ao inicio de curso, o profesor ou profesora responsable de cada departamento, da 
coordinación de ciclo na educación infantil e o titor ou titora de curso elaborará a información 
básica relativa á programación didáctica, que dará a coñecer á comunidade educativa seguindo 
o procedemento establecido no centro para garantir a súa publicidade*. Así mesmo, o 
profesorado informará o alumnado das programacións didácticas da súa área ou materia. Esta 
información básica incluirá os obxectivos, contidos, criterios de avaliación, procedementos e 
instrumentos de avaliación, criterios de cualificación do ciclo ou curso correspondente e, de ser 
o caso, os estándares de aprendizaxe avaliables e o grao mínimo de consecución. 
 
* Procedemento: 
 

Información do profesorado ao alumnado 
Información ás familias na reunión de inicio prevista no PAT 
A criterio do departamento: Dispoñibles en XE / WEB 

 
 
RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 
e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso 
académico 2018/19, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
 
CAPÍTULO V 
Programacións didácticas 
 
Artigo 27. Programacións didácticas 
 
1. Os departamentos didácticos dos centros docentes desenvolverán o currículo establecido 
mediante a programación didáctica de cada materia de cada curso que teña encomendada na 
organización docente do centro. 
2. A programación didáctica deberá ser o instrumento de planificación curricular específico e 
necesario para desenvolver o proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado de maneira 
coordinada entre o profesorado integrante do departamento. 
3. As programacións didácticas incluirán en cada materia, polo menos, os seguintes elementos: 

a) Introdución e contextualización. 
b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla a 
relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos 
perfís competenciais. 
c) Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso. 
d) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: 
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1º. Temporalización. 
2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

e) Concrecións metodolóxicas que require a materia. 
f) Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar. 
g) Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción do alumnado. 
h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente. 
i) Organización das actividades de seguimento, de recuperación e de avaliación das materias 
pendentes. 
j) Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos 
necesarios en determinadas materias, no caso do bacharelato. 
k) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como 
consecuencia dos seus resultados. 
l) Medidas de atención á diversidade. 
m) Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda. 
n) Actividades complementarias e extraescolares programadas por cada departamento didáctico. 
ñ) Mecanismos de revisión, de avaliación e de modificación das programacións didácticas en 
relación cos resultados académicos e procesos de mellora. 
 
Plantilla aprobada CCP 2015 
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Anexo - Extracto das NOF 
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Atención a pais e nais de alumnos no seguimento educativo dos alumnos 
 
O profesorado titor debe realizar a recepción de pais/nais nos espazos destinados a tal fin, 
evitando o uso de corredores ou espazos inapropiados, para garantir unha correcta atención e 
asegurar a preceptiva confidencialidade dos asuntos tratados. 
 
É función do profesorado titor orientar e informar o alumnado e os pais/nais dos procedementos 
para concertar reunións con profesores do equipo docente ou con membros do equipo directivo. 
O procedemento debe atender á seguinte secuencia básica: 
 

 
 
 
Os acordos, propostas ou suxestións formuladas serán trasladados polo titor ao profesorado e/ou 
ao equipo directivo, de forma verbal ou cumprimentando o documento Rexistro de entrevista 
segundo a trascendencia dos asuntos tratados. 
 

Procedemento para a xestión e traslado de información de cualificacións 
 
A sesión de entrega de boletíns de cualificación ten a consideración de sesión de titoría polo que 
a asistencia é obrigatoria para o alumnado. 

 

O profesorado titor ten a responsabilidade de: 

 

Recoller previamente os boletíns na oficina e asinalos. 

Rematada a sesión de entrega de boletíns, asinar un listado de asistencia e entregalo, xunto cos 
boletíns non recollidos, na oficina. 

No réxime de adultos semipresencial e a distancia será posible remitir por medios electrónicos o 
boletín de cualificacións a partir da data e hora presencial fixada no calendario de avaliación. Neste 
suposto o profesorado titor indicará na táboa esta opción. 
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O alumnado ten a obriga de: 

 

Asistir á sesión fixada no calendario para a entrega de boletíns (1) 

O alumnado de réxime semipresencial e a distancia estará exento desta obriga debendo entender 
que admite o envío electrónico como única forma de comunicación con validez aos efectos de 
prazos de reclamación. 

 

(1) No caso de ausencia, xustificada documentalmente, deberá recollelo no seguinte día hábil en 
Xefatura de Estudos. En calquera outra circunstancia solicitará o boletín mediante instancia dirixida 
ao director do centro e acompañada da documentación que se pretenda acreditar como 
xustificación. 

 
Procedemento para a xestión e traslado de información de faltas de asistencia 
 
O profesorado introducirá as faltas do seu alumnado na aplicación Xade cunha periodicidade diaria 
co fin de que o profesorado titor teña a información actualizada. 
 
O profesorado titor encargarase de comunicar as faltas mensualmente, dentro dos primeiros cinco 
días naturais do mes seguinte, aos alumnos e/ou pais/nais/titores legais. 
 
As actividades que sexan de obrigada asistencia (conferencias, xornadas, presentacións...), 
trataranse a todos os efectos como sesións lectivas. 
 
Comunicación a través de AbalarMóbil ou do portal Espazo Abalar 
 
AbalarMóbil é unha aplicación para o teléfono dispoñible para os pais, nais e titores legais do 
alumnado. As familias que descarguen AbalarMóbil van poder consultar as faltas dos seus fillos 
dende calquera lugar, dunha forma rápida e cómoda a través dos seus dispositivos. 
 
Ademais de AbalarMóbil poderase acceder á mesma información no Portal Espazo Abalar, neste 
caso cómpre ter para identificarse DNI Electrónico ou Certificado Dixital. 
 
Enténdese que aqueles responsables que se rexistren por calquera destes dous métodos 
(AbalarMóbil ou EspazoAbalar) aceptan este medio como vía de comunicación. 
 
Tamén poderán acceder os estudantes cando estes sexan legalmente responsables de si mesmos. 
 
Faltas xustificables 
 
Con carácter xeral, teñen a consideración de xustificables as seguintes faltas de asistencia a clase 
do alumnado: 
 
a) Citacións que impliquen un deber inescusable, sendo xustificable o tempo necesario. 
b) Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao. 
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c) Tramitación de documentos oficiais, presentación a exames e probas oficiais ou similares, 
sendo xustificable o tempo necesario. 
d) Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de 2 días lectivos. 
e) Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica. 
 
No caso de faltas de asistencia a clase do alumnado non contempladas no apartado anterior, 
quedará a criterio da dirección do centro educativo a consideración das excepcionais 
circunstancias que concorran para a súa xustificación ou non. 
 
Xustificación das faltas de asistencia a clase do alumnado 
 
O alumnado deberá entregar ao profesorado titor o xustificante que exprese os motivos da súa 
ausencia no prazo máximo de 5 días. A aceptación dos xustificantes así como a súa validez 
corresponderalle, en primeiro lugar, ao/a titor/a, que poderá solicitar colaboración, se é o caso á 
Xefatura de Estudos. 
 
Coa xustificación achegarase, segundo proceda: 
 
1. Xustificante médico, no caso de enfermidade propia ou grave dun familiar de primeiro ou 
segundo grao. 
2. Documento acreditativo, no caso de deberes inescusables, presentación a exames ou morte 
de familiares de primeiro ou segundo graos. 
3. Calquera outro documento acreditativo da circunstancia que xustifique a ausencia. 

 
 
Xustificación a través de AbalarMóbil ou do Portal Espazo Abalar 
 
Tanto a aplicación AbalarMóbil como o Portal EspazoAbalar dispoñen da posibilidade de xustificar 
as faltas, sempre que o profesorado teña habilitada esta funcionalidade. 
 
Achegarase coa xustificación a mesma documentación que se se fixera polo método anterior; a 
aplicación permite achegar arquivos. O profesorado poderá requirir o xustificante orixinal en 
determinados casos. 
 
Seguimento das faltas de asistencia a clase do alumnado e a súa comunicación 
 
O profesorado titor deberá comunicar ás nais, aos pais ou ás persoas titoras legais ou gardadoras 
do alumnado todas as faltas de asistencia a clase de cada mes, dentro dos primeiros cinco días 
naturais do mes seguinte e diferenciando as faltas xustificadas das non xustificadas. 
 
Os procedementos para a comunicación das faltas serán: 
 
 A través do propio alumnado, esixindo e conservando sempre resgardo 
 A través da aplicación AbalarMóbil ou o portal EspazoAbalar 

A través de correo certificado 
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Cando as faltas de asistencia a clase do alumnado presenten dificultades para a súa xustificación 
ou cando se incremente de forma significativa o número de faltas sen xustificar, o profesorado titor 
convocará a nai, o pai ou as persoas titoras legais ou gardadoras da alumna ou do alumno a unha 
reunión, coa finalidade de analizar a situación que se está a producir e tratar de corrixila, evitando 
que se produza a apertura do expediente de absentismo. Cando se trate de alumnado de 
educación secundaria obrigatoria ou de ciclos de formación profesional básica, a propia alumna 
ou o propio alumno poderá asistir á referida reunión. Desa reunión levantará acta o profesorado 
titor. 
 
Cando o profesorado titor verifique que unha alumna ou un alumno presenta un número de faltas 
de asistencia a clase sen xustificar superior ao dez por cento (10 %) do horario lectivo dun 
determinado mes proporá, co visto e prace da dirección do centro educativo, o inicio dun 
expediente de absentismo e comunicará a situación á Xefatura de Estudos. 
 

Absentismo escolar 
 
Os alumnos en idade de escolaridade obrigatoria, ata os 16 anos, teñen o deber de asistir 
regularmente ao centro. 
 
Cando o profesorado titor verifique que unha alumna ou un alumno presenta un número de faltas 
de asistencia a clase sen xustificar superior ao dez por cento (10 %) do horario lectivo dun 
determinado mes proporá, co visto e prace da dirección do centro educativo, o inicio dun 
expediente de absentismo e comunicará a situación á Xefatura de Estudos. 
 

Regulación das ausencias colectivas 

 
As faltas de asistencia colectivas a clase ou outras actividades obrigatorias que se produzan como 
consecuencia do exercicio do dereito á folga, a partir de terceiro curso de ESO, non serán 
consideradas conduta contrarias ás normas de convivencia sempre que se axusten ao seguinte: 

A proposta de falta a clase deberá ser aprobada inicialmente pola xunta de delegados do centro, 
ou estar convocada ou apoiada por asociacións, organizacións ou sindicatos de ensino. 

 
Protocolo para a solicitude de falta de asistencia a clase por convocatorias de folgas, 
concentracións ou manifestacións 
 
Os delegados dos grupos, a partir de 3º ESO, que decidan participar nunha folga, manifestación 
ou concentración colectiva de estudantes, presentarán un escrito dirixido á dirección do centro, 
onde expliquen os motivos da falta de asistencia a clase, a súa duración e o alumnado que vai 
participar. 
 
O alumnado menor de idade que desexe participar na convocatoria, debe presentar en Xefatura 
de Estudos unha autorización expresa do seu pai/nai ou representante legal con 24 horas de 
antelación á data prevista. 
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O escrito de comunicación de cada grupo terase que presentar, como mínimo, con 48 horas de 
antelación á data prevista. 
 
Aqueles alumnos que non manifesten o seu interese por participar na convocatoria terán garantido 
o desenvolvemento de actividades durante todos os períodos lectivos e seralles de aplicación o 
control de asistencia e a xustificación de faltas. 
 
As faltas xeradas, pola participación colectiva en folgas, manifestacións ou concentracións, serán 
computadas a todos os efectos como xustificadas, naquelas convocatorias que se axusten a estas 
instrucións. 
 
Na aplicación Xade rexistraranse as faltas de asistencia do alumnado como xustificadas ou non, 
segundo proceda. 
 
As faltas colectivas a clase, sen mediar convocatoria xustificada delas, terá a consideración de 
conduta leve contraria á convivencia, o que implicará a aplicación da sanción ou medida 
correctora. 
 

Realización de probas e exames 
 
Corresponde á xefatura de estudos a organización dos calendarios de probas finais e a asignación 
de espazos para a súa realización, logo de escoitadas as propostas e suxestións dos docentes ou 
responsables das mesmas. 
 
Os titores e os delegados de curso, coa debida antelación, poderán propoñer á Xefatura de 
Estudos aqueles criterios  que consideren oportunos para o deseño dos calendarios das probas 
finais. 
 
O profesorado fixará, de acordo co alumnado, o calendario de probas para cada avaliación parcial. 
O profesorado titor supervisará, se fose necesario, a petición do alumnado, o calendario para 
lograr a distribución máis idónea e favorable para o bo rendemento e valoración do traballo dos 
alumnos. 
 
A convocatoria de exames é única para todos os alumnos nas mesmas circunstancias, tanto 
durante o curso académico coma na convocatoria final de xuño e, no seu caso, de setembro. 
Corresponde ao centro facer públicas as convocatorias correctamente. 
 
O alumno que, por enfermidade ou causa de forza maior, non se presente a probas ou exames 
finais nas datas fixadas, da convocatoria ordinaria, deberá achegar un xustificante oficial, á maior 
brevidade posible para que o profesorado busque, de ser o caso, a solución máis axeitada. 
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Permanencia do alumnado no centro 

 
O alumnado dos niveis de ensino obrigatorio e FPB ten a obriga de permanecer no centro durante 
toda xornada lectiva e os períodos de lecer 
 
En calquera suposto no que alumnado de ESO ou FPB teña que saír do centro (indisposición, 
enfermidade, asuntos familiares,...) acudirá aos despachos de Dirección co fin de que dende alí 
se realice unha chamada á súa casa para que o veñan recoller. 
 
A persoa autorizada que o veña recoller asinará en conserxería un documento no que se indicará 
a data e a hora na que o/a alumno/a sae do centro. 
 

 
Actuación en caso de accidentes no centro 
 
Alumnos de 1º e 2º da ESO 
 
O alumno/a, ou a persoa que lle preste atención, comunicará o accidente ao seu titor/a que 
procederá a chamar á súa casa para que o veñan a recoller coa fin de achegalo, de proceder, a 
un centro médico. Comunicalo en Xefatura de Estudos. De non atoparse o titor no centro ou estar 
en clase, o alumno acudirá aos despachos de dirección. 
 
Alumnos de 3º da ESO e cursos seguintes 
(menores de 28 anos, que son os que aboan o seguro escolar). 
 
O alumno/a, ou a persoa que lle preste atención, achegarase á secretaría do centro, onde lle 
cumprimentarán os documentos necesarios para poder acudir ao centro sanitario POLUSA ou 
SANATORIO VIRXE DOS OLLOS GRANDES, de proceder. A continuación en secretaría 
chamarán á súa casa para que o veñan recoller e trasladar aos citados centros sanitarios. 
 
En situacións de gravidade solicitarase axuda aos servizos de emerxencia sanitaria 061 e 
comunicarase á dirección. En ningún caso o profesorado realizará o traslado a centros sanitarios. 
 

Atención do alumnado suspendido do dereito de asistencia ao centro 
 

A Xefatura de Estudos solicitara ao profesorado do grupo que programe as actividades a 
desenvolver polo alumnado no periodo que dure a suspension do dereito de asistencia ao centro 
ou a determinadas clases. 
 
No caso da suspension temporal do dereito de asistencia ao centro sera o profesorado titor o 
encargado de coordinar as actividades a fixar para o alumnado entre o equipo docente, o 
calendario de recollida e entrega e o procedemento para a avaliacion das actividades 
programadas. No caso da suspension do dereito de asistencia a determinadas clases, o 
responsable sera o docente da materia. 
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En ambos casos, os responsables emitiran o correspondente informe a Xefatura de Estudos 
indicando o grao de cumprimento das actividades programadas. 
 

No suposto de derivación á Aula de garda ou á Aula de Convivencia Inclusiva (Auci) seguirase o 

procedemento especifico. 
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Vestimenta 
 
“O profesorado sempre poderá dar indicacións ao alumnado para restrinxir o uso en calquera 
espazo do centro de vestimenta que impida, dificulte ou limite a identificación e/ou poda ocultar a 
utilización de dispositivos non autorizados e/ou dificulte a normal participación do alumnado nas 
atividades educativas”. 
 

PXA 16/17: Incorporado ao apartado 4.2.3. das NOF: Normas xerais de uso dos espazos e recurso 

 

Uso de móbiles 
 

/ 
Decreto 8/2015 que desenvolve a Lei de convivencia e participación da comunidade 
educativa 
 
Artigo 19.4. Así mesmo, prohíbese o uso de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos como 
mecanismo de comunicación durante os períodos lectivos. Excepcionalmente, os centros poderán 
establecer normas para a correcta utilización como ferramenta pedagóxica. 
 

Protección do dereito ao honor, á intimidade e propia imaxe 
 
O uso de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos como mecanismo de comunicación 
e/ou rexistro de imaxe e son non está permitido dentro dos espazos de uso educativo. 
Excepcionalmente, o profesorado poderá sinalar na programación didáctica a súa utilización como 
ferramenta pedagóxica, motivando a conveniencia e responsabilizándose do uso exclusivo para 
as finalidades sinaladas. 
 
Nos restantes espazos do centro queda totalmente prohibida a sua utilización como mecanismo 
de rexistro de imaxe e son, tanto para persoas alleas ao centro como para os membros da 
comunidade educativa. Calquera excepción deberá contar coa autorización da dirección do centro. 
 
En todos os casos está prohibido fotografar ou gravar a ningún membro da comunidade educativa 
sen o seu consentimento expreso, así como facer uso non autorizado expresamente das imaxes 
ou gravacións realizadas con permiso 
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Aulas 
 
As aulas son o espazo destinado a impartir as clases de cada un dos grupos; como norma xeral, 
cada grupo ten asignada unha aula. 
 
a) Na aula, o alumnado é responsable do coidado e mantemento do mobiliario e do material, 
quedando obrigado a reparar ou facerse cargo do custo económico da súa reparación cando, 
individual ou colectivamente, se causen danos de forma intencionada ou neglixente. 
 
b) Todo o persoal, docente e non docente, coidará de que as aulas se manteñan en bo estado de 
limpeza e conservación, avisando o antes posible ao persoal subalterno e, no seu caso, ao 
secretario ou calquera outro membro directivo, de calquera incidencia ou dano que se observe. 
 
c) O profesorado asegurarase de que a aula quede pechada cando non haxa clase na seguinte 
hora á súa. 
 
d) O alumnado non poderá permanecer na aula durante o recreo. O profesorado que se encontre 
nunha aula ao iniciarse o recreo sairá o último, asegurándose de que o alumnado o teña todo feito  
e de que a aula quede pechada. 
 

Normas xerais de aula 
 
Non está permitido: 
 
Maltratar ou alterar o material da aula. 
Usar o material da aula para fins distintos dos académicos. 
Comer e beber na aula. 
Empregar obxectos perigosos para a saúde. 
Ter móbil ou aparellos similares acendidos; se non, poderán ser confiscados polo profesor. 
 
Débese: 
 
Chegar puntualmente á clase e non levantarse para saír antes de tempo. 
Comunicar ao profesorado, ao empezar a clase, as anomalías e estragos que aparezan nos postos 
de traballo; noutro caso, o alumno pasará a ser o responsable. 
Ao rematar as clases procurar que as cadeiras, mesas e outros aparellos queden colocados 
correctamente. Baixar as persianas á última hora. 
Non deixar nos postos papeis nin outro material alleo á aula. 
Evitar traer máis diñeiro do preciso. 
Non permanecer na aula durante o recreo. 
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Aula de garda 
 
É o espazo destinado para a atención do alumnado que mantén condutas disruptivas na aula e 
precisa ser derivado a outros espazos para asegurar o desenvolvemento das actividades lectivas. 
 
Estará atendida, no horario fixado pola xefatura de estudos, por un docente de garda. 
 

Aulas específicas 
 
Existe unha diversidade de aulas específicas: Música, Plástica, Tecnoloxía, Laboratorios e Aulas-
taller de distintas materias ou módulos. Estas aulas permanecerán pechadas sempre que non 
estean ocupadas. 
 
a) Os departamentos que fan uso delas deberán regulamentar, de acordo co establecido nas 
normativa do centro, o uso e coidado tanto da aula coma do material e facelo público nalgún lugar 
visible. Ademais, ao comezo do curso, deberase informar ao alumnado das normas de utilización 
e das consecuencias que pode carrexar non as cumprir; o profesorado deberá revisar e actualizar 
as devanditas normas, axeitándoas ás novas circunstancias de cada curso escolar. 
 
b) O profesorado que as utilice debe promover, no seo do departamento correspondente, a 
reposición, reparación e modernización do mobiliario ou útiles da aula, e procurar que o persoal 
de servizos xerais retire o material ou mobiliario inservibles para unha posible reparación ou baixa 
no inventario. O departamento seguirá o procedemento establecido no Proxecto de Xestión. 
 

Aulas-taller e laboratorios 
 
O bo funcionamento das aulas-taller, laboratorios e aulas específicas é responsabilidade, en 
primeira instancia, do xefe/a de departamento ao que estean asignados. 
 
A principio do curso académico, e a proposta do departamento correspondente, a Dirección 
nomeará un titor/a de cada aula-taller 
 
As funcións deste titor/a serán: 
 
Revisar ao comezo de cada curso o inventario da aula-taller entregando copia ao xefe/a de 
departamento. 
 
Revisar o inventario ao rematar o curso, engadindo as altas e propoñendo equipos para baixa, que 
seguirán aparecendo ese ano coa proposta de baixa e desaparecendo do inventario no curso 
seguinte. 
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Revisar ou establecer as normas de funcionamento da aula-taller que, unha vez revisadas polo 
departamento, deberán figurar expostas en lugar visible dentro da aula. 
 
Promover a reparación dos equipos avariados ou a retirada do material inservible. 
 
Cando o taller se utiliza en quendas de mañá e tarde, ante a falta de material, ferramenta ou 
calquera outra anomalía, comunicarase ao profesorado da outra quenda, e investigarase na 
medida do posible o incidente. 
 

Aulas de Informática 
 
Para o correcto funcionamento das aulas de informática, é conveniente que o profesorado que as 
utiliza teña un control rigoroso do material informático da aula e dos programas que se utilizan 
durante as clases, sobre todo co uso de Internet. Para levar a cabo este control, deberanse seguir 
as seguintes pautas: 
 
a) Ao comezo do curso, deberase informar ao alumnado das normas de utilización das aulas e das 
consecuencias que pode carrexar non as cumprir. 
 
b) Nas prácticas de Internet, débese evitar que o alumnado entre en páxinas alleas aos obxectivos 
da actividade educativa, en especial aquelas de carácter violento ou que atenten contra os valores 
democráticos e as normas de convivencia. 
 
c) No momento que se detecte unha incidencia nalgún ordenador da aula,  deberá ser comunicada 
ao responsable das aulas informáticas. 
 

Instalacións deportivas 
 
As instalacións deportivas son todos os espazos e edificios destinados á práctica de actividades 
físico-deportivas e que se encontran no recinto educativo, así como os bens e mobles incorporados 
a calquera deles. 
 
En cada unha das instalacións figurará, con carácter preceptivo e en lugar visible, un cartel coas 
normas de uso das instalacións. 
 
O uso ou a cesión das instalacións fóra do horario lectivo aterase ao disposto nas normas 
establecidas no Proxecto de Xestión 
 

Biblioteca 
 
É o lugar onde se encontran dispoñibles os fondos bibliográficos para a súa consulta ou servizo 
de préstamo e uso de medios informáticos para a realización de traballos e busca de información 
en Internet. 
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Delegados/as de curso

Delegado/a e subdelegado/a

Cada grupo de estudantes elixirá, por sufraxio directo e secreto, durante o primeiro
mes  de  curso  escolar  un  delegado/a  de  grupo  que  formará  parte  da  Xunta  de
delegados/as.  Elixirase tamén un subdelegado/a,  que substituirá ao delegado/a en
caso de ausencia e o apoiará nas súas funcións.

Funcións do delegado.

Corresponde aos delegados/a de grupo:

a) Expoñer as suxestións e reclamacións do grupo ao que representan.
b) Fomentar a convivencia entre os alumnos do seu grupo.
c)  Colaborar  cos  profesores  e  coas  autoridades  do  Instituto  para  o  bo
funcionamento deste.

Elección de delegado/a e subdelegado/a

As  eleccións  de  delegados/as  serán  organizadas  pola  xefatura  de  estudos,  en
colaboración co profesorado titor dos grupos.

Antes da convocatoria de eleccións iniciarase o seguinte proceso:

a)  O  profesorado  informará  á  clase  das  funcións  e  responsabilidades  do
Delegado/a.
b) Os/As interessados/as en ser elixidos/as presentarán as súas candidaturas á
clase.  En  caso  de  ausencia  de  candidatos/as,  a  clase  propoñerá  os  seus
propios. Todo o alumnado son electores e elixibles.
c) A continuación procederase á votación e será designado como Delegadoa o
que obteña maior número de votos, quedando como Subdelegado/a o segundo
máis votado/a.
d) No caso de empate procederase a unha segunda votación na que so eles
serán  candidatos/a.  Se  nesta  segunda  votación  persiste  o  empate,  o
professorado titor efectuará un sorteo entre estes últimos.

Renuncia e revogación de delegado/a e/ou subdelegado/a

Os/As delegados/as e subdelegados/as poderán ser revogados/as, logo de informe
razoado dirixido ao professorado titor, pola maioría absoluta do alumnado do grupo
que os elixiron e perderán o seu cargo se, por acumulación de amoestacións ou falta
grave, debe ser expulsado do Centro por un ou máis días. Nestes casos, procederase
á  convocatoria  de  novas  eleccións,  nun  prazo  de  quince  días  e  de  acordo  co
establecido no punto anterior, sempre e cando non exista na lista da primeira votación
un terceiro candidato/a votado.
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Acta de elección de delegado ou delegada

Segundo o  disposto no Regulamento Orgánico dos IES,  ás  …………… horas  do día  .......  de ……………..
………………..  de  ………….……  ,  baixo  a  presidencia  do/a  profesor/ora  titor/ora  D/Dª  ...........................
……………………………………………………………………………… , procédese á elección de delegado ou delegada do
grupo-clase ……………………………………………………............…………………………………………………………………………… ,
no que o número total de alumnado é de ……………..

Compoñentes da mesa electoral:

 D/Dª …………………………………………………… , en calidade de vogal1.

 D/Dª …………………………………………………… , en calidade de secretario/a2.

 D/Dª  ……………………………………………………  ,  profesor/ora  titor/ora  do  grupo-clase,  como
presidente/a.

Proclamadas as candidaturas e realizadas as votacións secretas, prodúcense os seguintes resultados:

 Total de votos emitidos: ………. .

 Votos en branco: ………. .

 Votos nulos: ………. .

 Candidaturas votadas:
1. 1º ………………………………………………… , ………. votos recibidos.
2. 2º ………………………………………………… , ………. votos recibidos.
3. 3º ………………………………………………… , ………. votos recibidos.
4. 4º ………………………………………………… , ………. votos recibidos.
5. 5º ………………………………………………… , ………. votos recibidos.

A  partir  destes  resultados  resultan  elixidos/as  como representantes  do  grupo-clase  os/as  seguintes
alumnos/as:

 Delegado/a: …………………………………………………… .

 Subdelegado/a: …………………………………………………… .

E para que conste, para os efectos oportunos, redáctase esta acta coa aceptación de funcións por parte
das persoas candidatas elixidas.

……………………. ,  ………. de ……………….. de ………. .

O/a presidente/a O/a secretario/a O/a vogal

1 Alumno ou alumna de maior idade dentro do grupo-clase.

2 Alumno ou alumna de menor idade dentro do grupo-clase.
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Consellos de seguridade correo corporativo 

 

 

 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazo/seguridade 

 

 

 Que debo ter en conta á hora de empregar o correo corporativo 

@edu.xunta.es 

 

A continuación recóllense algunhas recomendacións que se deben ter en conta á hora de 

empregar o servizo de correo electrónico corporativo @edu.xunta.es 

 

• É importante fixarse ben á hora de escribir ou seleccionar os destinatarios dun correo 
electrónico, asegurándose de que se indicaron correctamente para evitar o envío 
involuntario de información sensible a destinatarios non desexados. 

• Cómpre valorar evitar facer visibles outras contas de correo electrónico internas 
cando se envíen correos electrónicos a destinatarios externos á organización. 
Pódese utilizar o campo CCO para incluír destinatarios de correo sen revelar os 
seus enderezos. 

• Cando se reenvíen correos electrónicos que foron dirixidos a varios destinatarios 
inicialmente, valorar se é preciso incluír as direccións dos destinatarios da mensaxe 
orixinal na mensaxe redirixida, borrando se é necesario esta información do corpo 
da mensaxe reenviada. 

• Co fin de evitar o correo masivo non solicitado evitarase facilitar a dirección de correo 
electrónico a descoñecidos, darse de alta en foros ou páxinas web non 
institucionais, ou contestar a correos non solicitados ou de descoñecidos que 
resulten sospeitosos. 

• Non está permitido o envío e recepción de correos electrónicos que conteñan 
arquivos executables adxuntos (.EXE), estean estes comprimidos en ficheiros .ZIP 
ou non. 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazo/seguridade
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazo/seguridade/nova/que-debo-ter-en-conta-hora-de-empregar-o-correo-corporativo-eduxuntaes
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazo/seguridade/nova/que-debo-ter-en-conta-hora-de-empregar-o-correo-corporativo-eduxuntaes
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• Debese evitar o envío de ficheiros adxuntos e substituílo polo uso de ligazóns aos 
ficheiros correspondentes. 

• O correo electrónico non garante a autenticidade do remitente, polo que se 
recomenda verificar por outros medios a validez dos correos sospeitosos. 
Desconfiar sempre dos correos electrónicos inesperados, mal redactados ou 
enviados por descoñecidos. 

• No caso de ter dúbidas sobre a orixe ou posible natureza do correo electrónico, 
aconséllase proceder á súa eliminación. Se coñecemos á persoa que nos remite o 
correo, é preferible contactar con el/ela para confirmar a autenticidade do correo 
antes que arriscarse a abrilo e sufrir os efectos dun software malicioso. 

• Debese evitar abrir ligazóns a páxinas web externas desde o propio correo. 

 

 

 Consellos de seguridade sobre o correo @edu.xunta.es 

 

No uso dos sistemas de información corporativos de Educación, é importante coñecer que o 

usuario/contrasinal empregado no acceso ao correo @edu, xade, datospersoais.... é o mesmo 

en todos os sistemas, polo que hai que ser especialmente coidadoso para evitar un posible 

problema de seguridade coa conta de usuario de Educación. 

Por iso é moi importante que se garden todas as medidas posibles de prevención no uso ordinario 

dos sistemas de Educación: 

 

• Acceder dende equipos cun antivirus actualizado, co sistema operativo actualizado, 
e con todas as actualizacións de seguridade instaladas 

• Non empregar a conta de Educación para darse de alta noutros servizos de uso 
particular. 

• Non reutilizar o contrasinal de Educación no acceso a calquera outro sistema externo 
(Facebook, Gmail, Instagram, etc) 

• Non compartir con ninguén as credenciais, nin configurar a conta de Educación nunha 
plataforma de correo allea á consellería (Gmail, Hotmail, etc.) 

• No momento de acceder, comprobar que ninguén está vendo como se teclea o 
contrasinal 

• Procurar non acceder dende equipos compartidos non confiables, e menos aínda 
dende cibercafés, equipos en hoteis, aeroportos, etc. 

• No caso de acceder por redes sen fíos, empregar soamente redes protexidas, 
preferiblemente con WPA2 ou similares. 

• No caso de empregar por necesidade algún medio de acceso potencialmente 
inseguro, en canto sexa posible hai que actualizar preventivamente o contrasinal de 
Educación, non agardando a que caduque. 
  

Aplicando os consellos anteriores estarase reducindo a posibilidade de que ocorran situacións 

nas que persoas non autorizadas obteñan o usuario e contrasinal e fagan un uso indebido del, 

minimizando o risco dun mal uso posterior das credenciais, ou a que alguén se faga pasar por 

outra persoa para acceder ao correo, as aplicación de Educación ou calquera outro uso indebido 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/seguridade/nova/consellos-de-seguridade-sobre-o-correo-eduxuntaes
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Para que podo usar o correo electrónico @edu.xunta.es 

 

O servizo de correo electrónico corporativo @edu.xunta.es debe utilizarse con fins profesionais. 

Sen tratarse dunha lista exhaustiva dos usos indebidos, a continuación se indican varios usos 

que para os que en ningún caso se poderá utilizar o servizo indicado: 

 

• A difusión de mensaxes ofensivos ou discriminatorios. 

• Para expresar opinións persoais en foros temáticos fóra do ámbito das administracións. 

• Para darse de alta en portais ou aplicacións alleas ás tarefas propias do exercicio das 
funcións encomendadas (redes sociais, xogos en liña, foros, etc.). 

• Para a difusión masiva non autorizada; subscrición indiscriminada a listas de correo ou 
calquera ataque co obxecto de impedir ou dificultar o servizo de correo. 

• O inicio ou reenvío de mensaxes de tipo cadea (como aqueles que solicitan a súa 
difusión a outros destinatarios). 

• A distribución intencionada de código malicioso. 

• Gardar información relevante da organización soamente nos cartafois  do correo. Sobre 
este uso, recalcar que toda a información relevante debe ser extraída do correo e 
incorporada aos sistemas de ficheiros, aplicacións, portais de colaboración, sistemas 
de xestión documental ou outros puntos de almacenamento en rede habilitados ao 
efecto. 

• Non se poden usar plataformas de correos externas (Gmail, Hotmail,…) para xestionar 
ou redirixir a contas de correo corporativo @edu.xunta.es 

• Non está permitido o envío de información confidencial a contas de correo persoais que 
poida ter a persoa usuaria en plataformas non xestionadas pola Administración Xeral e 
do sector público autonómico de Galicia, por exemplo contas de correo persoais da 
persoa usuaria en provedores de servizo de correo en Internet (Google, Microsoft, 
Yahoo, etc.). 

• Débese respectar a normativa de protección de datos de carácter persoal, 
especialmente cando se envían datos persoais de nivel alto, que deberán cifrarse antes 
do seu envío por correo electrónico, sendo en todo caso responsabilidade do usuario 
facelo. 

 

 

 

 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazo/seguridade/nova/para-que-podo-usar-o-correo-electronico-eduxuntaes
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Normas de Organización e Funcionamento

Plan de Convivencia

Derivación de alumnado á Aula de garda

Cando un docente precise que un alumno ou alumna abandone a aula para poder
desenvolver con normalidade a súa actividade docente poderá derivalo á aula de
gardas.

O profesorado antes de derivar ao alumnado, esgotará todos os recursos de que
dispoña para  que  participe  na  clase  atendendo ás  explicacións e  realizando as
tarefas  encomendadas.  De  non  conseguir  o  obxectivo  solicitará  a  presenza  do
profesorado de garda para que se faga cargo do alumno ou alumna, recolla as
actividades que debe realizar e o acompañe á aula de garda.

Nestes casos será o profesorado de garda o que atenderá ao alumnado seguindo as
indicacións do docente que o remite, sendo este último quen  cubrirá o parte de
incidencias,  rexistrará  a  corrección  en  Xade e  comunicará  aos  pais/nais  a
corrección dentro do apartado  c) Realización de traballos específicos en horario
lectivo. Desta corrección dará conta por escrito á xefatura de estudos.

doc. Rexistro de correccións 

O alumnado non pode abandonar  a súa aula sen traballo,  sen informe e sen o
rexistro  na  aplicación  Xade  da  medida  de  corrección  adoptada.  Nese  caso,  o
profesorado de garda acompañará de novo ao alumno ou alumna ao seu grupo de
referencia.

O  profesorado  de  garda  só  derivará  ao  alumnado  á  xefatura  de  estudos  ou  á
dirección no caso de que a conduta poda ter a consideración de grave (agás no
caso da reiteración de condutas leves).

doc. c) Realización de traballos específicos en horario lectivo



Rexistro en XADE da corrección

No apartado observacións deixarase constancia da data de comunicación ás familias



COMUNICACIÓN DE CORRECCIÓN
c) Realización de traballos específicos en horario lectivo

D/Dª__________________________________

Comunícolle que con data _____ de ____________ de 201__ amoestouse verbalmente ao

seu  fillo/a  ____________________________________________________________ ,

curso_____________, por manter condutas contrarias ás normas de convivencia,  que

figuran nos rexistros de correccións deste centro, e tipificadas no artigo 42 do Decreto

8/2015  polo  que  se  desenvolve  a  Lei  4/2011,  do  30  de  xuño,  de  convivencia  e

participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar.

Como  medida  correctora  da  súa  conduta  acórdase  aplicar  a  fixada  no  artigo  43

apartado  c)  Realización de traballos específicos en horario lectivo sendo derivado á

Aula de garda.

A presente corrección queda rexistrada en xefatura de estudos,  advertíndolle  que a

reiteración durante o curso escolar de tres ou máis condutas contrarias á convivencia do

centro constitúe unha conduta gravemente perxudicial para a convivencia no centro.

En caso de desacordo contra esta corrección poderá vostede presentar reclamación

ante o director no día lectivo seguinte ao da súa notificación.

Lugo, _______ de _______________ de 201__

O/A PROFESOR/A

Asdo: ____________________________

Recibín,

Lugar, data e sinatura



REXISTRO DE CORRECCIÓNS 
PARTE DE INCIDENCIAS FALTAS LEVES

Xefatura de Estudos 

1. DATOS DO ALUMNO/A

Nome

Curso Grupo

2. INCIDENCIA

Data Hora

Profesor/a

Materia/Módulo

¿Que sucedeu?

¿Que corrección se aplicou?

                                 Amoestación verbal ou escrita

                                 Realización de traballos específicos en horario lectivo

3. ACTUACIÓNS

1 Derivación á Aula de garda si non
2 Rexistro en Xade si non
3 Comunicación á familia (1) data
4
5

(1) AbalarMobil/Telefóno/Correo/Presencial

O/A PROFESOR/A

Asdo:………………………


	1. 1º ………………………………………………… , ………. votos recibidos.
	2. 2º ………………………………………………… , ………. votos recibidos.
	3. 3º ………………………………………………… , ………. votos recibidos.
	4. 4º ………………………………………………… , ………. votos recibidos.
	5. 5º ………………………………………………… , ………. votos recibidos.

