
Os centros educativos deben elaborar as normas de organización e funcionamento de acordo co

establecido no Decreto 102/2010, de autonomía dos centros educativos. As NOFC deben conter

elementos relacionados coa estrutura organizativa do centro, deben regular aspectos relacionados coa

participación da comunidade escolar na vida do centro, deben concretar as normas de convivencia do

centro e a aplicación de medidas para a promoción da convivencia e dos mecanismos de mediación, e a

definición das faltas leves dos alumnos e o establecemento de medidas correctoras e sancionadoras.

Estas NOF foron aprobadas no Consello Escolar de setembro de 2021
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PREÁMBULO
De acordo coa normativa educativa vixente, o obxectivo primeiro e fundamental da

educación é o de formar aos alumnado no respecto aos dereitos e liberdades dentro dos

principios democráticos de convivencia.

Á consecución deste fin debe contribuír, moi especialmente, o réxime de convivencia

establecido no Centro. Para iso é necesario que o alumno perciba que as normas de

convivencia non lle son alleas ao Centro no que estudan, senón que son ideadas, elaboradas

e adoptadas polo conxunto da Comunidade Educativa.

O período de vida que transcorre nun Centro de Educación Secundaria é decisivo para a

formación integral do alumno e coincide cunha etapa fundamental do seu desenvolvemento

persoal. Para que esta formación integral se poida levar a cabo con éxito é necesario, entre

outros elementos, crear un bo ambiente de convivencia entre todos os compoñentes da

Comunidade Educativa coidando que prevaleza a colaboración e o respecto mutuo entre

todos o que, obviamente, repercutirá na boa marcha da actividade académica.

Polo tanto, co fin de facilitar a realización das actividades docentes da mellor maneira

posible, e, procurando eliminar os factores que distorsionen o bo funcionamento do

instituto, establécense neste documento, con carácter xeral, as normas de convivencia, de

uso das instalacións e servizos do Centro, de organización e funcionamento, así como as

competencias de cada membro da Comunidade Educativa.

Así pois, a elaboración das presentes Normas de Organización, Funcionamento e

Convivencia1 do IES Praia Barraña xustifícase en sí mesma por esta necesidade de establecer

un regulamento específico que rexa a vida escolar do Centro en todas as súas dimensións –

especialmente a da convivencia- e pola obrigatoriedade de aplicar a normativa educativa

vixente no referido aos aspectos descritos e no ámbito da nosa autonomía como Centro

Educativo. Asemade, pretenden ser o documento institucional e de referencia, xunto co

Proxecto Educativo de Centro, para toda a Comunidade Educativa no regulamento desta

convivencia escolar e da actividade académica do IES.

1 En adiante poderase denominar ás Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia coa sigla NOFC.



TÍTULO I

CAPÍTULO 1:

PRELIMINAR

1. FINALIDADE.

A finalidade destas Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia é a de

establecer as condicións necesarias para a maior eficiencia docente e educativa e a plena

convivencia de todos os membros da Comunidade Educativa coa finalidade de conseguir os

obxectivos marcados no Proxecto Educativo.

Estas Normas están baseadas na Constitución e na normativa vixente detallada no punto 3.

Pretendemos transmitir a todos os alumnos e alumnas os elementos básicos da cultura,

formalos para asumir os seus deberes e exercer os seus dereitos, e preparalos para a

incorporación á vida activa ou para acceder a estudos superiores ou á formación profesional.

Estes fins concrétanse da seguinte forma:

1. Adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo así como de

coñecementos científicos, técnicos, humanísticos, históricos e estéticos.

2. Formación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, no exercicio da

tolerancia e da liberdade dentro dos principios democráticos de convivencia.

3. O compromiso coa paz, a cooperación e a solidariedade.

4. A ampliación de horizontes persoais, culturais e sociais.

5. A preparación para participar activamente como cidadáns críticos e creativos na

vida social e cultural da comunidade.

A actividade educativa desenvolverase atendendo aos seguintes principios:

1. Formación que facilite a educación integral de cada alumno tendo en conta as súas

características singulares, capacidades e diferenzas individuais.

2. Participación dos pais e nais e de toda a Comunidade Educativa no logro dos fins

propostos.

3. Igualdade de dereitos, o rexeitamento a todo tipo de discriminación e respecto a



todas as culturas.

4. Orientación persoal, educativa e vocacional do alumno.

5. O emprego da avaliación do alumnado, dos procesos de ensino - aprendizaxe e da

organización do instituto como medio para mellorar a práctica docente.

6. Fomentar un clima positivo entre todos os compoñentes da comunidade

educativa.

7. Respecto e defensa do patrimonio natural, histórico e cultural.

8. A autonomía pedagóxica dentro dos límites legais.

9. A formación do profesorado, a partir da súa práctica docente, como medio para mellorar

esta.

Estas Normas constitúen unha garantía dos dereitos de cada unha das persoas que

integran a Comunidade Educativa, á vez que unha esixencia do cumprimento dos deberes

que leva pertencer á mesma.

2. BASE LEGAL.

As normas legais que as presentes Normas de Organización, Funcionamento e

Convivencia observan son as seguintes:

1. RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación

Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o

desenvolvemento, no curso académico 2019/20, 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. (DOG

11/06/2019)

2. 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. (DOG

22/05/2018)



3. RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación

Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o

desenvolvemento, no curso académico 2017/18, 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. (DOG

08/08/2017)

4. Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e

vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica

2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 15/02/2016)

5. Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedimento Administrativo Común das

Administracioós Públicas. (BOE núm. 236, de 02/10/2015.)

6. Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

(DOG 29/06/2015)

7. 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. (DOG 27/01/2015)

8. Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro, polo que se establece o currículo

básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato.

9. Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. (BOE

núm. 295, de 10/12/2013)

10. Instrución do 31 de xullo de 2013 para a aplicación do Decreto 79/2010, tras o

pronunciamento do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

11. CORRECCIÓN de erros. Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o

procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con

fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de

educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato

reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 24/04/2013)

12. ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a

admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que



impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de

educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica

2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 15/03/2013)

13. Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de

alumnado en centros que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación

infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de

bacharelato (DOG 26/12/2012)

14. ORDE do 4 de xuño de 2012 pola que se modifica o artigo 4 da Orde do 23 de xuño

de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral

docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de

maio, de educación. (DOG 13/06/2011)

15. 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. (DOG 21/12/2011)

16. Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade

educativa. (DOG 15/07/2011)

17. Orde do 28 de xuño de 2010, pola que se modifican parcialmente as Ordes do 1 de

agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto

324/1996, polo que se aproba o regulamento orgánico dos institutosde educación

secundaria e se establece a súa organización e funcionamento, do 22 de xullo de

1997, pola que se regulan determinados aspectos de organización e

funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación

primaria e dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, e do 3 de outubro de 2000

pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 7/1999, polo

que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non

universitarias. (DOG 06/07/2010)

18. Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario

de Galicia. (DOG 25/05/2010)



19. Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establece o procedemento que cómpre

seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do

bacharelato establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG

04/05/2010)

20. 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.

(DOG do 24/07/2007)

21. DECRETO 29/2007, do 8 de marzo, polo que se regula a selección, nomeamento e

cesamento dos directores e directoras dos centros docentes públicos que imparten

as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG

12/03/2007)

22. Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (BOE núm. 106, de 04/05/2006)

23. Decreto 120/1998, de 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e

profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 27/04/1998)

24. Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se dictan instruccións para o

desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento

orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa organización

e funcionamento. (DOG 02/09/97)

25. Lei 3/1997, de 9 de xuño, reguladora da protección xurídica, económica e social da

familia, infancia e adolescencia. (DOG 20/06/97)

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

institutos de educación secundaria. (DOG 09/08/96)

27. Real Decreto 83/1996, do 26 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento

Orgánico dos Institutos de Educación Secundaria. (BOE núm. 45, de 21 de febrero

de 1996)

28. Orde do 28 de agosto de 1995 pola que se regula o procedemento para garantir o

dereito dos alumnos de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato a que o

seu rendemento escolar sexa avaliado conforme criterios obxectivos. (BOE núm.

225, de 20 de septiembre de 1995)



29. Real Decreto 1532/1986, de 11 de xullo, polo que se regulan as asociacións de

alumnos. (BOE núm 180 de 29 de xullo de 1986)

30. Real Decreto 1533/1986, de 11 de xullo, polo que se regulan as asociacións de pais

de alumnos. (BOE núm 180 de 29 de xullo de 1986)

31. Orde de 27 de maio de 1987 pola que se desenvolve o disposto nos artigos 7 do

Real Decreto 1532/1986, de 11 de xullo, e 8 do Real Decreto 1533/1986, de 11 de

xullo, Reguladores das Asociacións de Alumnos e de Pais de Alumnos,

respectivamente. (BOE núm 129 de 30 de maio de 1987)

32. Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación. (BOE núm

159 de 04 de xullo de 1985)

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

As presentes Normas son de aplicación no IES Praia Barraña (Boiro) en todas as

especialidades e niveis educativos que imparte.

O alumnado, e os seus pais ou representantes legais, comprométense a aceptar as normas

establecidas neste documento desde o momento en que realicen a matrícula no Centro.

A obriga de cumprir estas normas esténdese a todas as dependencias do instituto. Fóra do

recinto estas normas terán validez na realización do servizo de transporte escolar e durante

as actividades complementarias e extraescolares.

Todas as persoas que colaboren e/ou participen en actividades do Centro en horario escolar

ou extraescolar estarán suxeitos ao cumprimento destas normas.

4. PROCEDEMENTO DE ELABORACIÓN, APLICACIÓN E REVISIÓN DAS
NOFC.

As Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia do IES Praia Barraña, e as súas

posibles modificacións, serán elaboradas polo Equipo Directivo, que recollerá as achegas de

toda a Comunidade Educativa, acordándoas, co fin de que ditas normas emerxan da vontade

xeral da mesma. Neste sentido, todos os membros que integran a Comunidade



Educativa do IES Praia Barraña comprométense a aceptar as normas recolleitas neste

documento desde o momento en que formen parte do mesmo.

Dado que os centros educativos non son elementos estáticos, como non o é a sociedade na

que se inseren e forman parte dela, estas normas poderán ser revisadas e aprobadas polo

Consello Escolar, a petición dalgunha das partes da Comunidade Educativa que leve a

proposta ao devandito Consello.

4.1. ELABORACIÓN.

O procedemento para a elaboración das Normas de Organización, Funcionamento e

Convivencia do Centro será:

a. O Equipo directivo, en colaboración co Comisión de Convivencia, elaborará un

borrador.

b. Este documento provisional presentarase aos alumnos/as, pais e nais, persoal de

administración e servizos e profesores a través dos seus representantes no Consello

Escolar do Centro, e, ademais, á Xunta de Delegados, ás Asociacións de nais e pais e

de alumnos, legalmente constituídas, e á Comisión de Coordinación Pedagóxica.

c. Fixarase un prazo para a presentación de propostas de modificación ao borrador.

d. Informarase ao Claustro e ao Consello Escolar, tanto do borrador como das

propostas presentadas, debatendo o seu contido e solicitando a opinión do mesmo.

e. Finalmente o/a Director/a aprobará o texto definitivo das Normas de Convivencia

Organización e Funcionamento.

4.2. APLICACIÓN.

a) Estas NOFC afectan a todos os membros da Comunidade Educativa: alumnos,

profesores, pais e persoal de administración e servizos e son de obrigado

cumprimento para todos eles.

b) Así mesmo, todas as persoas que poidan colaborar e participar en actividades do

Centro, deberán seguir estas Normas.

c) Estas Normas aplícanse en todo o espazo físico que abarca o recinto escolar, en

todos aqueles que se deriven das responsabilidades e actividades fóra do centro e

cando concorran circunstancias que afecten á convivencia no mesmo.



d) A validez destas Normas permanecerá ata a aprobación doutras que as substitúan.

e) O Equipo Directivo velará polo cumprimento destas Normas.

f) As Normas deben ser coñecidas por toda a Comunidade Educativa, polo que o

Equipo Directivo establecerá os medios para a súa difusión:

● Publicación na páxina web do IES.

● Organización, coa coordinación do orientador e a Xefatura de Estudos, de varias

sesións de titoría para que sexan coñecidas polos alumnos/as.

● Publicidade nas reunións iniciais de pais e nais.

● Presentación á ANPA para o seu coñecemento e difusión entre os seus membros.

4.3. REVISIÓN.

As NOFC poderán ser modificadas coas seguintes condicións:

● A proposta de modificación debe partir dun membro da Comunidade Educativa

deste instituto, que estará referendada polo estamento ao que pertenza. Dita

proposta será presentada por escrito á Dirección do Centro.

● Será debatida en todos e cada un dos estamentos do Centro.

● Finalmente, deberá ser aprobada polo Director/a do Centro, que determinará o

momento da entrada en vigor das devanditas modificacións.

TÍTULO II:

ÓRGANOS DE GOBERNO, COORDINACIÓN E PARTICIPACIÓN

CAPÍTULO I: ÓRGANOS DE GOBERNO

Os órganos de goberno do Instituto velarán por que as actividades deste se desenvolvan

de acordo cos principios e valores da Constitución, pola efectiva realización dos fins da

educación, establecidos nas leis e nas disposicións vixentes, e pola calidade do ensino.

Ademais, os órganos de goberno do Centro garantirán, no ámbito da súa competencia,

o exercicio dos dereitos recoñecidos aos alumnos, profesores, pais de alumnos e persoal de

administración e servizos, e velarán polo cumprimento dos deberes correspondentes. Así



mesmo, favorecerán a participación efectiva de todos os membros da Comunidade Educativa na

vida do Centro, na súa xestión e na súa avaliación

Segundo o disposto no Art. 4 do Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba

o Regulamento Orgánico dos Institutos de Educación Secundaria, ao Centro correspóndelle ter

os seguintes órganos de goberno:

a) Unipersoais: Dirección, Xefatura de Estudos, Secretaría e Vicedirección.

b) Colexiados: Consello Escolar e Claustro de profesores.

1. ÓRGANOS DE GOBERNO UNIPERSOAIS.

A súa elección, nomeamento e competencias están reguladas no Capítulo II do

Decreto 324/1996, modificado parcialmente neste apartado polo Decreto 29/2007, do 8

de marzo e no Título V, Capítulo IV da Lei orgánica 2/2006 de Educación, de 2 de maio

de 2006, modificado parcialmente pola Lei 8/2013 de Mellora da Calidade Educativa, de

9 de decembro.

A Vicedirección, segundo o disposto no Art. 64 do Decreto citado, asumirá a

xefatura do departamento de actividades complementarias e extraescolares, polo que

tamén terá as funcións que se recollen no Art. 66 do mesmo Decreto.

Os órganos unipersoais celebrarán un mínimo dunha reunión á semana, que

figurará no horario semanal individual. A persoa responsable da Dirección encargarase

de levantar acta de cada reunión e arquivala.

2. ÓRGANOS DE GOBERNO COLEXIADOS.

A composición e atribucións destes órganos de goberno regúlanse no Capítulo III

do Decreto 324/1996 e no Título V, Capítulo III da Lei orgánica 2/2006 de Educación, de

2 de maio de 2006, modificado parcialmente pola Lei 8/2013 de Mellora da Calidade

Educativa, de 9 de decembro.

A. No seo do Consello Escolar constituiranse as seguintes comisións:

Comisión económica: regulada no Art. 45 do Decreto 324/1996, dánselle

atribucións no Decreto 201/2003, do 20 de marzo, polo que se desenvolve a

autonomía na xestión económica dos centros docentes públicos non



universitarios.



a) Comisión de convivencia: a súa composición, competencias e

funcionamento regúlanse no Art. 6 do 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.

B. As reunións dos órganos colexiados rexeranse polos seguintes criterios:

1. Os órganos colexiados reuniranse como mínimo unha vez ao trimestre.

2. A convocatoria de reunión terá carácter oficial e poderá facerse en papel

ou por correo electrónico, sendo responsabilidade do receptor revisar

periodicamente a súa conta de correo oficial.

3. O prazo mínimo para convocar unha reunión ordinaria será dunha

semana de antelación e de 48 horas para as reunións extraordinarias.

4. Na orde do día da convocatoria indicarase a data, hora, lugar de

celebración e puntos que se van tratar. Coa suficiente antelación,

ademais, enviarase toda a documentación que se vai aprobar ou

relacionada cos temas que se van discutir, para que os membros dos

órganos colexiados poidan analizala, aclarar posibles dúbidas e formar

unha opinión sobre os devanditos temas. [AN_OD_01]2

5. As reunións dos órganos colexiados poderán ser presenciais ou

telemáticas. Neste segundo caso estableceranse os mecanismos

necesarios para verificar a identidade dos participantes así como o

sentido dos seus votos, no caso de ter que realizarse algunha votación.

3. ACTAS DE REUNIÓNS.

De cada sesión que se celebre por cada Órgano Colexiado levantarase a

correspondente acta [AN_AROC_02] polo Secretario do órgano correspondente ou

persoa encargada, especificando os asistentes, as ausencias, a orde do día da reunión, as

circunstancias de lugar e tempo en que se celebrou, os asuntos principais das

deliberacións así como o contido dos acordos adoptados.

2 Denominación dos anexos que se poden consultar ao final destas NOFC e que fan referencia a

modelos de documentos de Centro.



Na acta figurará, a solicitude dos respectivos membros, o voto contrario ao

acordo adoptado ou a súa abstención, con expresión dos motivos que a xustifican, ou

ben o sentido do seu voto favorable. Así mesmo, calquera membro ten dereito a solicitar

a transcrición íntegra da súa intervención ou proposta sempre que achegue, no acto ou

no prazo que sinale o Presidente, o texto que se corresponda coa súa intervención,

facéndose así constar na acta ou uníndose copia á mesma.

Os membros que discrepen do acordo maioritario poderán formular voto

particular por escrito no prazo de 48 horas, o cal se incorporará ao texto aprobado.

Cando os integrantes do Órgano voten en contra ou se absteñan, quedarán exentos da

responsabilidade que, no seu caso, puidese derivarse dos acordos.

As actas aprobaranse na mesma ou na seguinte reunión. No caso de que haxa

que tomar acordos específicos con urxencia polos prazos establecidos, a acta aprobarase

ao finalizar a reunión. Este feito farase constar na convocatoria e na propia acta.

CAPÍTULO II: ÓRGANOS DE COORDINACIÓN E DE
PARTICIPACIÓN DO PERSOAL DOCENTE

1. DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.

Estes Órganos aparecen recollidos e definidos no Art. 71 do Decreto 324/1996, e

a súa composición, funcionamento e competencias do Xefe/a de departamento

regúlanse nos Artigos. 72 a 76. Tamén se fai referencia a eles no Título V, Capítulo III, Art.

130 da Lei orgánica 2/2006 de Educación, de 2 de maio de 2006.

A. Os departamentos didácticos existentes no IES Praia Barraña son os seguintes:

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS DO IES PRAIA BARRAÑA

▪ Departamento de Bioloxía ▪ Departamento de Latín

▪ Departamento de Debuxo ▪ Departamento de Lingua Castelá

▪ Departamento de Economía ▪ Departamento de Lingua Galega

▪ Departamento de Educación Física ▪ Departamento de Matemáticas



▪ Departamento de Filosofía ▪ Departamento de Música

▪ Departamento de Física e Química ▪ Departamento de Orientación

▪ Departamento de Francés ▪ Departamento de Relixión

▪ Departamento de Grego ▪ Departamento de Tecnoloxía

▪ Departamento de Inglés ▪ Departamento de Xeografía e Historia

B. As normas para o nomeamento, cesamento e competencias da xefatura de

departamento establécense nos Artigos 74, 75 e 76 do precitado Decreto.

C. Establécense normas máis específicas para o funcionamento dos departamentos

didácticos nas instrucións 49 a 52 da Orde do 1 de agosto de 1997, que desenvolven

o Decreto 324/1996.

D. Segundo se establece na orde do 4 de xuño de 2012, que modifica o Art. 4 da Orde

do 23 de xuño de 2011, os departamentos didácticos celebrarán un mínimo dunha

reunión mensual. Na primeira reunión do curso, unha vez que os compoñentes do

departamento dispoñan dos seus horarios, fixarase un día e hora de reunión na que

poidan asistir todos os membros.

E. No mes de setembro, nunha reunión previa á elaboración dos horarios, os membros

do departamento reuniranse para a elección de materias e grupos. De non haber un

acordo nesta elección aplicarase o disposto na Orde do 28 de xuño de 2010, pola

que se modifica parcialmente a Orde do 1 de agosto de 1997.

F. As programacións didácticas serán elaboradas antes do comezo de curso e

entregadas en Xefatura de Estudos en formato dixital dentro dos prazos establecidos

ao principio do curso para a súa remisión ao Servizo de Inspección Educativa xunto

coa Programación Xeral Anual. Nelas desenvolverase o currículo establecido para

cada materia e nivel que teña encomendados na organización docente do Centro o

departamento e a súa elaboración será coordinada polo xefe/a de departamento de

acordo coas directrices xerais establecidas pola Comisión de Coordinación

Pedagóxica.

G. As programacións didácticas incluirán, necesariamente, os seguintes aspectos para

cada unha das áreas ou materias asignadas aos departamentos ou integradas neles:



1) Introdución e contextualización.

2) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que

recolla a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman

parte dos perfís competenciais,

3) Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso.

4) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de:

a. Temporalización.

b. Grao mínimo de consecución para superar a materia.

c. Procedementos e instrumentos de avaliación.

5) Concrecións metodolóxicas que require a materia.

6) Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar.

7) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.

8) Indicadores do logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente.

9) Organización das actividade se seguimento, recuperación e avaliación das

materias pendentes.

10) Organización dos procedementos que lle permita ao alumnado acreditar os

coñecementos necesarios en determinadas materias, no caso do bacharelato.

11) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan

adoptar como consecuencia dos seus resultados.

12) Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que

corresponda.

13) Actividades complementarias e extraescolares programadas.

14) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións

didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora.

H. A xefatura de departamento, ao comezo do curso escolar, elaborará a información

relativa á programación didáctica [AN_IPD_03] que se dará a coñecer ao alumnado

a través dos profesores e profesoras das distintas materias asignadas ao

departamento. Esta información incluirá os obxectivos, contidos e criterios



de avaliación, os mínimos esixibles para obter unha valoración positiva e os criterios

de cualificación. Os profesores e profesoras e, en última instancia, as xefaturas de

departamento facilitarán aquelas aclaracións que sobre os mesmos poidan solicitar

os alumnos e alumnas, pais, nais ou representantes legais.

I. Durante o curso, nas reunións mensuais deberase facer un seguimento da

programación [AN_SP_04] nos diferentes grupos para poder tomar as decisións que

correspondan.

J. A xefatura de departamento levantará acta das reunións [AN_AR_02]. Será da súa

responsabilidade o arquivo e conservación destas actas, as cales estarán a

disposición da Dirección do Centro e da Inspección Educativa.

K. A memoria [AN_MD_05A] á que se refire a instrución 50 da Orde do 1 de agosto de

1997 redactarase seguindo o modelo proporcionado. Tamén se fará o mesmo co

Anexo á Memoria final de setembro [AN_MD_05B].

L. Os departamentos didácticos deberán resolver as reclamacións, derivadas do

proceso de avaliación, que os alumnos/as formulen ao departamento e ditarán os

informes pertinentes.

M. Os membros dos departamentos poderán propoñer materias optativas que sexan

impartidas polos profesores do mesmo [AN_PMO_06A] e [AN_PMO_06B].

N. Os acordos departamentais serán tomados por maioría simple e, en caso de

empate, decidirá o voto de calidade do Xefe de departamento.

2. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

A. A composición deste departamento regúlase no Art. 3 do Decreto 120/1998, do

23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional na Comunidade

Autónoma de Galicia.

B. As funcións deste departamento regúlanse no Art. 6 do Decreto 120/1998, no Art. 5

da Orde do 24 de xullo de 1998 e circulares da Consellería.

C. A principios de curso, unha vez coñecidos os horarios, a Comisión de Coordinación

Pedagóxica aprobará a composición deste departamento, a proposta da xefatura do

mesmo.



3. DEPARTAMENTO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA.

A composición, competencias e coordinación deste departamento regúlanse nos

Arts. 82 ao 87 do Decreto 324/1996, do 26 de xullo e no Art. 15 do Decreto 79/2010, do 20

de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.

Ao inicio do curso e, unha vez coñecidos os horarios, a Comisión de Coordinación

Pedagóxica aprobará a composición deste equipo, a proposta da persoa coordinadora, que, á

súa vez, recibirá as propostas concretas da Xunta de delegados e delegadas e do persoal non

docente.

4. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA.

No Capítulo V do Decreto 324/1996, regúlase a composición e enuméranse as competencias

da Comisión de Coordinación Pedagóxica.

Outros aspectos do funcionamento desta Comisión regúlanse nos Artigos 57 a 62 da Orde do

1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996.

Ao principio do curso, unha vez rematado o período extraordinario de matrícula e antes do

primeiro claustro, celebrarase a primeira reunión desta Comisión co obxecto de concretar os criterios

para elaboración de horarios e organización do curso.

No caso de que un xefe ou xefa de departamento non poida asistir a unha reunión poderá

delegar a representación do departamento nun membro deste comunicándoo á Dirección

[AN_SDXD_07].

5. REUNIÓNS DOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.

No que respecta ás convocatorias de reunións dos diferentes órganos de

coordinación docente, os criterios especificados no apartado 2.B para as convocatorias de

reunións dos órganos colexiados tamén rexerán neste caso.



CAPÍTULO III: ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DO
ALUMNADO E DAS FAMILIAS. DEREITOS E
DEBERES.

A.ALUMNADO

1. ACOLLIDA DO NOVO ALUMNADO.

Véxase o apartado 4.3.1 do Plan de Convivencia do IES Praia Barraña.

2. DEREITOS E DEBERES DO ALUMNADO.

Os dereitos e deberes do alumnado aparecen recollidos no Artigo 120 do Decreto

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

educación secundaria e no Artigo 7 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e

participación da comunidade educativa.

O alumnado terá os seguintes dereitos segundo a lexislación referida e o establecido

nestas NOFC:

1. Recibir unha formación que asegure o pleno desenvolvemento da súa

personalidade. Recibirán tamén unha orientación escolar e profesional segundo

as súas capacidades, intereses e aspiracións.

2. As mesmas oportunidades de acceso aos distintos niveis de ensino.

3. A que o seu rendemento sexa avaliado con plena obxectividade.

4. A que a súa actividade académica se desenvolva nas debidas condicións de

seguridade e hixiene.

5. Teñen dereito a recibir orientación académica e profesional, especialmente no

caso do alumnado con algún tipo de discapacidade, ou con carencias sociais ou

culturais.

6. A ser orientadas/os sobre as tarefas que deben realizar nas materias pendentes

de cursos anteriores, sen prexuízo das conseguintes adaptacións do currículo que

poden levar a cabo sempre que se considere oportuno.



7. A utilizar as instalacións do centro coas limitacións derivadas das programación

das actividades escolares e extraescolares, respectando sempre a seguridade e as

propias instalacións.

8. Respectarase a súa liberdade de conciencia e as súas conviccións relixiosas,

morais ou ideolóxicas, así como a súa intimidade no que respecta a tales crenzas

ou conviccións.

9. Respectarase e velarase pola súa integridade física e moral e a súa dignidade

persoal.

10. O Centro gardará reserva sobre toda aquela información de que dispoña

acerca das circunstancias persoais e familiares do alumno.

11. Participar no funcionamento do Centro, na actividade escolar e na súa xestión.

12. Asociarse, creando asociacións, federacións e confederacións.

13. A liberdade de expresión sen prexuízo dos dereitos de todos os membros da

Comunidade Educativa e o respecto que merecen as institucións de acordo cos

principios e dereitos constitucionais.

14. Manifestar a súa discrepancia respecto das decisións educativas que lles

afecten. Cando a discrepancia revista carácter colectivo, a mesma será

canalizada a través dos seus representantes no Consello Escolar. A tal fin

poderán, ademais, convocar asembleas parciais de alumnos/as dun

determinado conxunto: curso, grupo, etc. Estas asembleas realizaranse en

horario non lectivo. Embora, tamén se poderán realizar en horario lectivo a

condición de que sexan as mínimas, xustificadas e negociadas co Equipo

Directivo. Deberase publicar a convocatoria e orde do día da reunión no

taboleiro de anuncios xeral do Centro con, polo menos, 48 horas de antelación.

15. Reunirse para actividades de carácter escolar ou extraescolar que formen parte

do Proxecto Educativo do Centro.

16. Participar en calidade de voluntarios nas actividades do Centro.

17. Cando non se respecten os dereitos dos alumnos, ou cando calquera membro

da Comunidade Educativa impida o efectivo exercicio dos devanditos dereitos, o

órgano competente do Centro adoptará as medidas que procedan conforme



ao disposto na lexislación vixente, previa audiencia dos interesados e consulta,

no seu caso, ao Consello Escolar.

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

desenvolvemento da súa personalidade nun ambiente educativo de

convivencia, liberdade e respecto mutuo.

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

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

as situacións de acoso escolar.

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

Administración educativa, nos termos previstos no título IV da Lei 4/2011.

22. 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.

Por outra banda, o alumnado deberá cumprir os seguintes deberes establecidos na

lexislación vixente e nestas NOFC:

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

das súas competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro e

seguindo as súas directrices respecto da súa educación e aprendizaxe.

2. Respectar as decisión e indicacións do profesorado de garda cando algún dos

seus profesores se ausente.

3. Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a igualdade

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

restantes membros da Comunidade Educativa.

4. 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.

5. Respectar e cumprir as normas de organización, convivencia e disciplina do Centro

docente.



6. Respectar e cumprir as normas de clase establecidas polo titor/a ou polo

profesorado de cada materia.

7. Respectar ao Delegado/a elixido/a polo grupo e facilitar as súas funcións.

8. Estudar e esforzarse para conseguir o máximo desenvolvemento das súas

capacidades, realizando as tarefas académicas encomendadas polo profesorado

para realizar na clase ou na casa.

9. Conservar e facer un bo uso das instalacións e dos materiais do centro, facendo

todo o posible para evitar que se deteriore de forma neglixente, mesmo por

parte dos compañeiros e compañeiras.

10. Asistir ao Centro nas condicións pertinentes de limpeza e hixiene, evitando a

asistencia tras contraer algunha enfermidade infecto-contaxiosa que puidera

causar prexuízos ao resto dos membros da Comunidade Educativa.

11. Asistir regular e puntualmente ás clases, respectando escrupulosamente os

horarios establecidos polo Centro.

12. Respectar a actividade que se está a realizar no Centro, sobre todo durante o

desenvolvemento das clases, gardando silencio nos corredores, e evitando,

dentro do recinto escolar, os berros ou ruídos que se poidan escoitar dentro do

edificio.

13. Circular polo interior dos IES sen correr e sen xogar, evitando molestar ao resto

das persoas que comparten eses espazos.

14. Permanecer dentro do recinto escolar durante o horario lectivo agás nas

circunstancias que se establezan na organización de cada curso escolar e, en

ningún caso, saír do Centro sen o consentimento expreso da súa Dirección.

15. Permanecer dentro do IES durante os períodos de lecer, agás aqueles alumnos/as

que estean cursando Bacharelato, que si poderán saír do recinto escolar durante

estes períodos, se teñen a correspondente autorización familiar para facelo ou se

son maiores de idade.

16. Levar á clase o material necesario e específico de cada materia (libros de texto,

libreta, bolígrafos, material de debuxo, material de música, roupa de deporte,

etc.) segundo as orientacións do seu profesor.



3. DELEGADOS/AS, SUBDELEGADOS/AS
DO ALUMNADO E XUNTA DE
DELEGADOS.

No título V, Artigos do 107 ao 115, do Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se

aproba o regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria, regúlase a figura

dos delegados e delegadas de grupo e a Xunta de Delegados e Delegadas como os órganos

de participación do alumnado na vida do Centro. Con respecto a estas figuras descritas no

precitado Decreto observaranse as seguintes normas:

A. Cada grupo de alumnos/as elixirá, a principios de curso, ao seu delegado ou

delegada e o seu subdelegado ou subdelegada. O labor das persoas elixidas será

coordinado polo seu titor ou titora.

B. O prazo máximo para a elección de delegados e delegadas será dun mes dende o

comezo das clases. As eleccións serán convocadas pola Xefatura de Estudos

establecendo un prazo mínimo de 15 días. Ata que non se produza a elección a

titoría poderá nomear un alumno ou alumna que represente o grupo e asuma as

funcións do delegado.

C. A elección en cada grupo realizarase entre as candidaturas presentadas. No caso de

non haber candidaturas realizarase unha votación considerando elixible a todo o

alumnado do grupo. De ser necesario, realizaranse sucesivas votacións descartando

as candidaturas menos votadas ata que unha delas acade a maioría absoluta. O titor

ou titora recollerá en acta os resultados da votación e trasladaralla á Xefatura de

Estudos [AN_AED_01].

D. A designación dos delegados e delegadas, subdelegados e subdelegadas poderá

ser revogada, logo do informe razoado [AN_IRD_02A] [AN_IRD_02B] dirixido á

titoría, pola maioría absoluta do alumnado 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.

E. O delegado ou delegada poderá ser cesado [AN_ICD_03] pola Dirección por

incumprimento das súas funcións ou acumulación de tres faltas contr as normas de

convivencia do Centro. Nese caso será o subdelegado ou subdelegada quen asumirá

o cargo. De ser necesario, realizarase unha nova elección.



F. O delegado ou delegada poderá dimitir dos seus cargos mediante un escrito

[AN_DDG_04A] dirixido á Dirección no que se expoñan as causas e razóns que

orixinan a súa dimisión.

G. A Dirección, despois de consultar coa titoría do grupo, a Xefatura de Estudos e a

Xefatura do Departamento de Orientación, poderá admitir ou non a dimisión

[AN_DDG_04B].

H. A Dirección poderá organizar sesións informativas e formativas dirixidas aos

delegados e delegadas de grupo fóra do horario lectivo.

I. Unha vez transcorrido o prazo de elección de delegados e delegadas, a Dirección

convocará unha reunión coas persoas elixidas para constituír a Xunta de Delegados

e Delegadas, integrada por todos eles e polos representantes do alumnado no

Consello Escolar [AN_ACXD_05].

No que atinxe á Xunta de Delegados teranse que observar as seguintes normas e

requisitos, establecidos na lexislación vixente:

A. No IES existirá unha Xunta de Delegados que se constituirá mediante convocatoria

da Dirección antes de finalizar o mes de novembro e na primeira sesión elixirase, en

primeiro lugar, un/ha Presidente/a e un/ha Secretario/a [AN_CCXD_06].

B. O/A Presidente/a terá como funcións as seguintes que se enumeran:

1. Convocar e presidir as reunións.

2. Presidir e coordinar as actividades da Xunta de Delegados.

3. Facer chegar as propostas da Xunta de Delegados aos distintos órganos de

dirección ou de coordinación didáctica actuando como portavoz da mesma.

4. Responsabilizarse de que se levante acta das reunións.

C. Será función do Secretario levantar acta dos acordos tomados nas reunións.

D. A Xunta de Delegados poderá reunirse en pleno ou, cando o crea conveniente, en

comisións que reúnan aos delegados de curso, especialidade, etapa educativa, etc.

E. A Xunta de Delegados terá as seguintes funcións:



1. Elevar ao Equipo Directivo propostas para a elaboración do Proxecto

Educativo do Centro.

2. Informar aos representantes dos alumnos no Consello Escolar dos

problemas de cada grupo ou curso.

3. Recibir información dos representantes dos alumnos sobre os temas

tratados no Consello Escolar e das confederacións, federacións estudantís e

organizacións xuvenís, legalmente constituídas.

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

deste.

5. Elaborar propostas de modificación das NOFC do Centro, dentro do ámbito

da súa competencia.

6. Informar aos estudantes das actividades de dita Xunta e das cuestións

propias tanto do Centro como das que afecten a outros centros docentes e

ao sistema educativo en xeral, así como de todos os temas da súa

competencia.

F. Cando o solicite [AN_SRDED_07], a Xunta de Delegados, en pleno ou en comisión,

deberá ser oída polos órganos de goberno do instituto nos asuntos que, pola súa

índole, requiran a súa audiencia e, especialmente, no que se refire a:

1. Celebración de probas e exames.

2. Establecemento e desenvolvemento de actividades culturais, recreativas e

deportivas no instituto.

3. Presentación de reclamacións nos casos de abandono ou incumprimento das

tarefas educativas por parte do instituto.

G. Os delegados non poderán ser sancionados polo desempeño das súas funcións

como portavoces dos alumnos.

H. Os membros da Xunta de Delegados, no exercicio das súas funcións, terán dereito a

coñecer e consultar as actas das sesións do Consello Escolar, e calquera outra

documentación administrativa do Centro que Iles afecte, agás aquela, cuxa



difusión puidera afectar ao dereito á intimidade das persoas e ao normal

desenvolvemento dos procesos de avaliación académica.

I. A Dirección facilitará á Xunta de Delegados un espazo adecuado para que poidan

celebrar as súas reunións, e os medios materiais adecuados para o seu correcto

funcionamento.

4. ASOCIACIÓNS DE ALUMNOS E ALUMNAS

A constitución e funcionamento das asociacións de alumnos levarase a cabo segundo o

recolleito no RD 1532/1986 de 11 de xullo polo que se regulan as asociacións de alumnos e no

título VII, Art. 120, do Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o regulamento

orgánico dos institutos de educación secundaria:

1. Poderán asociarse todos os alumnos dos centros docentes sinalados, agás os que cursen

a educación preescolar e os ciclos inicial e medio da educación xeral básica.

2. As asociacións de alumnos asumirán as seguintes finalidades:

a) Expresar a opinión dos alumnos en todo aquilo que afecte á súa situación nos

centros.

b) Colaborar no labor educativo dos centros e nas actividades complementarias e

extraescolares dos mesmos.

c) Promover a participación dos alumnos nos órganos colexiados do centro.

d) Realizar actividades culturais, deportivas e de fomento da acción cooperativa e de

traballo en equipo (Recreactivos)

e) Promover federacións e confederacións, de acordo co procedemento establecido na

lexislación vixente.

f) Facilitar o exercicio dos dereitos dos alumnos recoñecidos pola lexislación vixente, e

en particular polo artigo 6 da Lei Orgánica reguladora do Dereito á Educación. Asistir

aos alumnos no exercicio do seu dereito a intervir no control e xestión dos centros

sostidos con fondos públicos.



g) Facilitar a representación dos alumnos nos consellos escolares dos centros públicos e

concertados e a participación dos alumnos na programación xeral do ensino a través

dos correspondentes órganos colexiados.

h) Calquera outra finalidade determinada e lícita prevista nos seus estatutos sempre que

resulte compatible coas anteriores.

3. As asociacións de alumnos constituiranse mediante acta [AN_ACAA_08] que deberá ser

asinada, polo menos, polo 5 por 100 dos alumnos do Centro con dereito a asociarse e,

en todo caso, por un mínimo de cinco. Na devandita acta constará o propósito de asumir,

de acordo cos respectivos estatutos, o cumprimento das finalidades sinaladas no artigo

anterior. A acta e os estatutos depositaranse na Secretaría do Centro para os efectos

previdos no artigo 7.º do presente Real Decreto e a fin de acreditar a constitución da

asociación.

4. Os estatutos deberán regular, polo menos, os seguintes extremos:

a) Denominación da asociación, que deberá conter unha referencia que a singularice e

unha indicación ao centro docente no que se constitúe.

b) Fins que se propón a asociación, ademais dos sinalados no artigo 4.

c) Domicilio, que será o do centro docente no que cursen estudos os alumnos.

d) Órganos reitores e forma de actuación dos mesmos, que en todo caso deberán ser

democráticos.

e) Procedemento de admisión e perda da cualidade de socio.

f) Dereitos e deberes dos asociados.

g) Recursos económicos previstos.

h) Réxime de modificación dos seus estatutos.

5. Unha vez constituída unha asociación, a secretaría do centro remitirá ao correspondente

órgano provincial do Ministerio de Educación e Ciencia copia da acta e dos estatutos, así

como das modificacións estatutarias que puidesen producirse e do posible acordo de

extinción.



6. Os órganos provinciais do Ministerio de Educación e Ciencia procederán a incluír as

asociacións nun censo establecido para o efecto sempre que os fins das mesmas se

adecuen ao disposto na norma.

7. A inclusión no censo, que en todo caso terá carácter declarativo, entenderase producida

se, transcorridos dous meses desde a presentación da acta e dos estatutos, non recaese

resolución expresa.

8. Os órganos provinciais do Ministerio de Educación e Ciencia remitirán a este a relación

das asociacións incluídas no respectivo censo, acompañada de certificación relativa ás

características singulares das mesmas.

9. As asociacións de alumnos poderán celebrar reunións nos locais dos centros en que

cursen estudos os seus membros, sempre que as mesmas se circunscriban aos fins

propios da asociación e non alteren o normal desenvolvemento das actividades

docentes.

10. As asociacións de alumnos deberán en todo momento respectar as instalacións do

centro que lles son cedidas para a realización das súas actividades.

11. A efectos da utilización dos locais a que se refire o apartado anterior, será necesaria a

previa conformidade do director do centro, de acordo co que dispoñan as normas de

convivencia, organización e funcionamento do IES Praia Barraña.

12. Os directores dos centros públicos, dentro dos medios materiais de que dispoñan,

facilitarán o uso dun local para o desenvolvemento das actividades internas de carácter

permanente das asociacións constituídas nos mesmos, sempre que sexa solicitado por

estas.

13. As actividades que as asociacións de alumnos desenvolvan nos centros docentes non

poderán ser distintas ás establecidas nos seus estatutos dentro do marco dos fins que

lles asignan como propios a lei e o presente Real Decreto.

14. Das devanditas actividades deberá ser informado o consello escolar do centro e das

mesmas poderán participar todos os alumnos que o desexen.



5. ALUMNADO MAIOR DE IDADE.

O alumnado maior de idade, ou que cumpra a maioría de idade ao longo do curso

escolar, poderá solicitar á Dirección do Centro que non se remita aos seus proxenitores/as ou

titores/as legais información relativa á súa situación escolar (faltas de asistencia, cualificacións,

etc) [AN_SNRIF_09]

B. FAMILIAS.

1.DEREITOS E DEBERES DOS PAIS E NAIS E/OU TITORES E TITORAS
LEGAIS.

No título VII, Art. 120, do Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o

regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e no Artigo 6 da Lei 4/2011, do 30

de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa regúlanse os dereitos e

deberes dos pais e nais e titores e titoras legais.

As nais e pais e titores e titoras legais do alumnado teñen recoñecidos todos os dereitos

recoñecidos na normativa vixente, ademais dos establecidos nestas NOFC:

1. Ser respectada a súa integridade física e moral e a súa dignidade persoal, non podendo

ser obxecto, en ningún caso, de tratos vexatorios ou degradantes por parte de ningún

membro da comunidade educativa.

2. Recibir información sobre as normas de funcionamento e de convivencia do Centro, así

como ter acceso aos documentos oficiais do Centro que lles permitan coñecer a súa liña

educativa e sinais de identidade.

3. Ser oídos, nos termos previstos na Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e

participación da comunidade educativa, nos procedementos disciplinarios para a

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

ou fillas.

4. Coñecer os criterios xerais de avaliación, mínimos esixibles, criterios de cualificación e

promoción e cantos aspectos se desprendan das programacións das diferentes áreas.

5. Manter unha comunicación fluída co profesorado e titores dos seus fillos, podendo

requerirlles información sobre a súa actividade académica e a súa vida no Centro,



respectando os horarios de atención destinados a tal fin.

6. Recibir información sobre os criterios de cualificación de cada materia cando a soliciten.

7. Recibir puntualmente a información sobre a situación académica dos seus fillos, así como da

súa asistencia e actitude xeral no Centro, mediante boletíns de avaliación, carta persoal ou

comunicación telefónica ou directa cando corresponda.

8. Reclamar contra as decisións e cualificacións que consideren inxustas dos seus fillos

que, como consecuencia do proceso de avaliación, se adopten ao finalizar o curso.

9. Elixir, cando os seus fillos son menores de idade, a formación relixiosa e moral acorde

coas súas crenzas ou conviccións, sen que desta elección poida derivarse discriminación

algunha.

10. Participar nas asociacións de pais e nais de alumnos de acordo coa lexislación vixente.

A ANPA terá dereito a dispoñer dun local adecuado – a Salón de Actos do IES- para o

desenvolvemento das funcións que lle son propias, así como a utilizar os bens materiais

e instalacións do centro sempre e cando exista notificación e acordo previo coa

Dirección.

11. Participar na vida e no Consello Escolar do Centro, como elector ou membro electo, así

como ser informados das decisións tomadas polos distintos órganos de goberno que

poidan afectarlles.

Por outra banda, os pais e nais e/ou titores e titoras legais do alumnado deberán

cumprir todos os deberes establecidos na lexislación vixente así como aqueles que neste

Regulamento se establecen:

1. Coñecer as normas establecidas polo centro, 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.

2. Respectar e fomentar nos seus fillos o respecto por todos os restantes compoñentes da

comunidade educativa.

3. Proporcionar, na medida das súas dispoñibilidades, os recursos e as condicións

necesarias aos seus fillos para facilitar o seu progreso académico.

4. Estimular e procurar que os seus fillos realicen, coa maior autonomía posible, as tarefas

escolares encomendadas e adquiran os necesarios hábitos regulares de estudo.



5. Facilitar os datos que se lles soliciten desde o centro e facilitar ao profesorado a

información sobre aquelas circunstancias que poidan ser relevantes para o

desenvolvemento educativo dos seus fillos.

6. Colaborar co centro na prevención e corrección das condutas contrarias ás normas de

convivencia, asinando as amoestacións ou notificacións de sanción que lles poidan

chegar por escrito a través dos seus fillos a modo de información e reforzando as

medidas correctoras adoptadas polo centro.

7. Atender, coa maior dilixencia posible, ás citacións que poidan recibir dende o centro por

parte dos membros do equipo directivo, titores ou profesorado.

8. Adoptar as medidas necesarias para que os seus fillos asistan regularmente a clase,

solicitando axuda ao centro en caso de dificultades para controlar a asistencia.

9. Informar, se é posible con antelación, das faltas de asistencia dos seus fillos/as. Unha vez

producida a falta, xustificala mediante o impreso facilitado polo centro e, sempre que

sexa posible, aportando a documentación pertinente, nun prazo non superior aos

3 días lectivos posteriores. No caso de enfermidade ou outro motivo que implique varios

días de ausencia, avisar por vía telefónica ao centro.

10. Cubrir e asinar en conserxería o impreso correspondente sempre que vaian recoller aos

seus fillos no centro, dentro do horario escolar. Se é posible, avisar desta circunstancia

con antelación ao titor.

11. Notificar á Dirección do centro os cambios de enderezo, teléfono, etc., que se produzan

ó longo da estancia dos seus fillos no mesmo. Igualmente, deberase informar das

situacións especiais dos seus fillos/as: tratamento médico, enfermidades, deficiencias

físicas ou psíquicas, etc., a efectos de tomar as atencións e coidados oportunos.

12. A familia, como axente fundamental do proceso educativo do alumnado debe manter

un vínculo constante co profesorado. Este vínculo ten unha vertente individual e outra

colectiva.



2. PARTICIPACIÓN DAS FAMILIAS NO CENTRO.

2.1. RELACIÓN DAS FAMILIAS CO CENTRO.

1. No punto 4.3.2 deste Plan de Convivencia do IES Pria Barraña establécense as

actividades de acollida que se farán coas familias de nova incorporación ao Centro.

2. A título individual, os pais poden e deben manter un contacto regular co titor/a do

seu fillo/a, para o que existe un horario de titoría semanal, tanto do titor como do

profesorado en xeral. Este contacto debe darse nos dous sentidos, tanto a

requerimento dos pais como a requerimento dos titores ou dos profesores.

3. O procedemento para este contacto regular precisa, como norma xeral, da

solicitude de entrevista por parte dos pais ou por parte do profesorado, a través do

propio alumnado, mediante chamada telefónica ou empregando Abalarmóbil, se o

profesor correspondente ten activada esta función na aplicación da Consellería.

Estas reunións realizaranse nos espazos de atención a familias habilitados para tal

fin no IES.

4. O titor ou titora recabará información de todo o equipo docente para transmitirlla

aos pais e nais na entrevista concertada. Asemade, os pais poden tamén solicitar, a

través do titor ou titora, entrevista directa con calquera profesor do seu fillo ou filla

nas horas estipuladas a tal fin e divulgadas a través da páxina web do Centro

[AN_DRDT_10].

5. A principio de curso realizaranse reunións colectivas entre o Equipo Directivo, o

orientador e os titores dos distintos grupos de cada nivel para preparar a

información necesaria sobre o inicio de curso. Posteriormente, realizarase unha

reunión cos pais e nais do alumnado de cada grupo cos seus correspondentes

titores e titoras para ofrecer a información xeral necesaria sobre o grupo e o

desenvolvemento do curso.

6. A realización de actividades complementarias, particularmente as viaxes de

estudios, e aqueloutras de convivencia son tamén ocasións para o encontro entre

as familias e o Centro, que convocará reunións informativas previas ás



devanditas actividades e onde se lles poderá solicitar a súa colaboración e

participación.

7. O Centro, desde o Departamento de Orientación, ofrece ás familias asesoramento

educativo e orientación xeral sobre o proceso educativo do alumnado. Os pais

poden solicitar entrevista co orientador en calquera momento do curso, a través

do alumno ou por vía telefónica.

8. Cara a finais de curso, celebraranse reunións colectivas de orientación para que as

familias e o alumnado poidan realizar a matrícula do curso seguinte nas mellores

condicións e contando con toda a información necesaria.

9. En todo momento, os pais e nais poderán entrevistarse co Equipo Directivo para

abordar as cuestións que consideren de interese, para o que non é preciso

concertar entrevista. Embora, si é recomendable, sempre que sexa posible,

comunicar previamente a necesidade de ser recibido/as.

10. Todos os pais e nais teñen o dereito e deben participar nos procesos de elección

de representantes no Consello Escolar, que se producen cada dous anos para a

renovación parcial deste órgano principal de goberno do centro, ben sexa como

candidatos ou ben como votantes.

2.2. ASOCIACIÓNS DE NAIS E PAIS (ANPAS)

As asociacións de pais e nais rexeranse polo R.D 1532/1986 do 11 de Xullo, a

Orde Ministerial de 27 de maio de 1987 e o Artigo 120 do Decreto 324/1996.

As súas funcións, segundo a normativa vixente citada, son:

1. Elevar propostas ao Consello Escolar para a elaboración do proxecto

educativo e ao equipo directivo para a elaboración da programación xeral

anual [AN_EPANPA_11].

2. Informar ao Consello Escolar daqueles aspectos da marcha do instituto que

consideren oportuno.

3. Informar aos asociados da súa actividade.

4. Recibir información, a través dos seus representantes no Consello Escolar,

sobre os temas tratados nel.



5. Elaborar informes para o Consello Escolar por iniciativa propia ou por

petición deste.

6. Elaborar propostas de modificación do regulamento de réxime interior.

7. Formular propostas para a realización de actividades complementarias que,

unha vez aceptadas, deberán figurar na programación xeral anual.

8. Coñecer os resultados académicos referidos ao centro e a valoración que

deles realice o Consello Escolar.

9. Recibir un exemplar da programación xeral anual, do proxecto educativo, dos

proxectos curriculares de etapa e das súas modificacións.

10. Recibir información sobre os libros de texto e os materiais didácticos

adoptados polo centro.

11. Fomentar a colaboración entre todos os membros da comunidade educativa.

12. Facer uso das instalacións do centro nos termos que estableza o Consello

Escolar e a lexislación vixente.

En canto ás reunións que a ANPA realice e as canles de comunicación co resto da

Comunidade Educativa establécense nestas NOFC os seguintes criterios:

A. A ANPA terá á súa disposición o salón de actos e, na medida do posible,

facilitaráselles aos membros da directiva o uso de ordenador, impresora,

materiais de reprografía e demais material de oficina.

B. Dispoñerán dun espazo específico na web do Centro para dar a coñecer a súa

actividade ao resto da Comunidade Educativa e difundir os seus estatutos, novas

relacionadas con ela e demais información que resulte de interese para o Centro

e a ANPA. Asimesmo, no taboleiro oficial de anuncios do Centro poderán colgar

os seus avisos, informacións e convocatorias para coñecemento xeral de

alumnos, pais e profesores.

C. No suposto de que a ANPA decidise celebrar as súas reunións nas instalacións do

IES, os seus responsables deberán comunicar á Dirección do Centro o día e hora

das reunións coa antelación suficiente para poder prever a organización



necesaria. Se a reunión se fose celebrar fóra do horario de apertura do instituto,

será necesario contar coa disposición dun conserxe ou cargo directivo para abrir

e pechar o instituto. En ningún caso, estas reunións poderán alterar o

desenvolvemento das actividades lectivas do Instituto. Dende a Dirección do

Centro facilitaráselles a organización e convocatoria das mesmas.

TÍTULO 3: SOBRE A ORGANIZACIÓN FUNCIONAMENTO DO

CENTRO CAPÍTULO I: ORGANIZACIÓN E

FUNCIONAMENTO.

A. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA

1. MATRÍCULA.

O IES Praia Barraña imparte as ensinanzas correspondentes á Educación

Secundaria Obrigatoria, aos Programas de mellora da Aprendizaxe e o Rendemento

(PMAR) e ao Bacharelato, nas súas modalidades de Ciencias, Humanidades e Ciencias

Sociais e Artes.

1.1. PROCEDEMENTO.

O procedemento para a reserva e solicitude de praza, admisión e matrícula na

ESO e Bacharelato está regulado polo Decreto 254/2012 , do 13 de decembro, e pola

Orde do 12 de marzo de 2013 e posterior corrección de erros publicada no DOG do 24

de abril de 2013.

Na oficina de Secretaría facilitaranse os impresos necesarios e, unha vez

cubertos polos interesados, recolleranse, revisaranse e introduciranse na aplicación de

xestión tódolos datos relativos á escolarización de cada alumno e alumna.

1.2. DOCUMENTACIÓN.

Na ESO o sobre de matrícula conterá a seguinte documentación:

Portada coa seguinte información:

● Datas de matriculación.

● Documentación de necesaria presentación.



● Información sobre o curso, primeira lingua estranxeira cursada,

ensinanzas de relixión, materias optativas, materias pendentes e

repetición ou non de curso.

● Solicitude de transporte escolar.

● Solicitude de comedor.

● Autorizacións para a consulta de datos de identidade, datos de

residencia e información de natureza tributaria por parte da

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

● Información específica sobre a impartición de materias de libre

configuración.

● As autorizacións para o tratamento da imaxe do alumnado tanto en

soportes visuais como audiovisuais e para a participación en

actividades complementarias e extraescolares dentro do horario

escolar. Nel recollerase toda a documentación solicitada para poder

proceder á matrícula da alumna ou alumno.

No Bacharelato o sobre de matrícula conterá a seguinte documentación:

Portada coa seguinte información:

● Datas de matriculación.

● Documentación de necesaria presentación.

● Información sobre o itinerario, curso, primeira lingua estranxeira

cursada, ensinanzas de relixión, materias optativas, materias

pendentes e repetición ou non de curso.

● Solicitude de transporte escolar.

● Solicitude de comedor.

● Autorizacións para a consulta de datos de identidade, datos de

residencia e información de natureza tributaria por parte da

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

● Información específica sobre a impartición de materias de libre

configuración.

● As autorizacións para o tratamento da imaxe do alumnado tanto en

soportes visuais como audiovisuais, para a participación en actividades

complementarias e extraescolares dentro do horario escolar



e para poder saír do IES nos períodos de lecer e a primeira e última hora

cando falte unha profesora ou profesor e sempre que o docente de garda

asi o explicite, e se así o deciden os proxenitores. Nel recollerase toda a

documentación solicitada para poder proceder á matrícula da alumna ou

alumno.

Unha vez tramitada a matrícula, calquera cambio que se pretenda realizar nas

opcións elixidas da mesma deberá facerse do seguinte xeito:

Presentación do impreso correspondente [AN_SCMO_01A] para a

solicitude de cambio de materias optativas onde se expoñerán as razóns

obxectivas polas que se desexa variar a matrícula ou para o cambio de

modalidade cursada [AN_SCMO_01B]. Esta modificación da mesma so se

poderá facer contando coa respectiva autorización da Dirección do Centro.

As solicitudes presentadas terán rexistro de entrada na Secretaría do

Centro e serán constestadas mediante a publicación dunha listaxe pública

no taboleiro de anuncios do IES onde constarán, polo menos, os seguintes

datos:

● Nome e apelidos do alumnado solicitante.

● Materia na que está matriculado e aqueloutra para a que solicita o

cambio.

● Resolución da aceptación ou denegación da modificación da matrícula.

O prazo para a solicitude de cambio de materias optativas será de sete días

naturais dende o día de inicio do curso escolar establecido pola Consellería

de Cultura, Educación e Formación Profesional. Para a solicitude de cambio

de modalidade atenderase aos prazos dispostos na normativa vixente.

2. CRITERIOS DE AGRUPAMENTO DO ALUMNADO E ELECCIÓN
DE GRUPOS, MATERIAS E QUENDA POLO PROFESORADO.

A organización dos grupos de alumnos e alumnas respectará, en todos os casos, o

criterio de heteroxeneidade e o principio de non-discriminación por razón de nacemento,

raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.



Para garantir unha situación de ensino e aprendizaxe adecuada todos os grupos terán un

número semellante de alumnado e incorporarán de maneira equilibrada ao alumnado con

necesidades específicas de apoio educativo e repetidor.

Por outra banda, no que atinxe á elección de materia, grupo e, no seu caso,

quenda polo profesorado esta axustarase ao disposto nos puntos 89 a 93 da Orde do 28 de

xuño de 2010 pola que se modifica parcialmente a Orde do 1 de agosto de 1997 e aos

criterios pedagóxicos establecidos polo Claustro de profesores a través da Comisión de

Coordinación Pedagóxica. A elección levarase a cabo en cada un dos Departamentos

didácticos, de acordo co procedemento e a orde de prioridade establecida na lexislación

vixente citada. Non obstante o anterior, haberá de contemplar a preferencia dos mestres

adscritos aos institutos de educación secundaria á hora de impartir docencia nos cursos 1º

e 2º da Educación Secundaria Obrigatoria.

3. HORARIO XERAL DO CENTRO.

O horario xeral do IES Praia Barraña é o seguinte:

HORARIO XERAL DO IES PRAIA BARRAÑA

HORARIO LECTIVO

LUNS

HORARIO DE MAÑÁ HORARIO DE TARDE

1ª HORA: 08:30 H A 09:20 H

2ª HORA: 09:20 H A 10:10 H

3ª HORA: 10:30 H A 11:20 H

4ª HORA: 11:20 H A 12:10 H

5ª HORA: 12:30 H A 13:20 H

6ª HORA: 13:20 H A 14:10 H

16: 00 H A 20:00 H

MARTES

HORARIO DE MAÑÁ HORARIO DE TARDE

1ª HORA: 08:30 H A 09:20 H

2ª HORA: 09:20 H A 10:10 H

3ª HORA: 10:30 H A 11:20 H

4ª HORA: 11:20 H A 12:10 H

5ª HORA: 12:30 H A 13:20 H

6ª HORA: 13:20 H A 14:10 H

7ª HORA: 16: 15 H A 17:05 H

8ª HORA: 17:05 H A 17:55 H



MÉRCORES

HORARIO DE MAÑÁ HORARIO DE TARDE

1ª HORA: 08:30 H A 09:20 H

2ª HORA: 09:20 H A 10:10 H

3ª HORA: 10:30 H A 11:20 H

4ª HORA: 11:20 H A 12:10 H

5ª HORA: 12:30 H A 13:20 H

6ª HORA: 13:20 H A 14:10 H

16: 00 H A 20:00 H

XOVES

HORARIO DE MAÑÁ

----------------------------------------------

1ª HORA: 08:30 H A 09:20 H

2ª HORA: 09:20 H A 10:10 H

3ª HORA: 10:30 H A 11:20 H

4ª HORA: 11:20 H A 12:10 H

5ª HORA: 12:30 H A 13:20 H

6ª HORA: 13:20 H A 14:10 H

VENRES

HORARIO DE MAÑÁ

----------------------------------------------

1ª HORA: 08:30 H A 09:20 H

2ª HORA: 09:20 H A 10:10 H

3ª HORA: 10:30 H A 11:20 H

4ª HORA: 11:20 H A 12:10 H

5ª HORA: 12:30 H A 13:20 H

6ª HORA: 13:20 H A 14:10 H

HORARIO DE LECER

LUNS A VENRES 10: 10 H A 10:30 H 12:10 H A 12:30 H

HORARIO DE VERÁN

XULLO 9:30 H A 13:00 H

AGOSTO previa cita
telefónica



4. ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS E SAÍDAS.

1. O persoal de administración e servizos (conserxes) serán os responsables de abrir e

pechar o Centro no seguinte horario:

DÍAS

HORARIO

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

HORARIO DE MAÑÁ

APERTURA 08:15 H 08:15 H 08:15 H 08:15 H 08:15 H

PECHE 14:15 H 14:15 H 14:15 H 14:15 H 14:15 H

HORARIO DE TARDE

APERTURA 16: 00 H 16: 00 H 16: 00 H ------ ------

PECHE 20:00 H 18:00 H 20:00 H ------ ------

2. O alumnado transportado debe entrar directamente ao recinto escolar unha vez que

baixen do autobús que os transporta ao Centro e non quedarse nas inmediacións do

mesmo. Este alumnado, ademais, está obrigado a cumprir todas as instrucións ou

indicacións que poida dar o profesorado ou persoal de administración e servizos que

estea realizando estas gardas de custodia tanto á entrada como á saída do Centro.

3. O alumnado, tanto o transportado como o que non, deberá agardar con carácter

xeral no exterior do IES a que soe o timbre de entrada ao Centro a primeira hora da

mañá. Unha vez que soe, todo o alumnado accederá coa debida orde, silencio e

corrección ás súas respectivas aulas.

4. Entre cada un dos períodos lectivos soará o timbre anunciando o cambio de hora de

clase e non haberá descanso entre eles. Todo o alumnado permanecerá dentro das

súas aulas e sen saír aos corredores, agás aqueles que deban cambiar de aula por

mor da materia á que deban asistir.

5. Todo o alumnado menor de idade non poderá abandonar so o recinto escolar

durante o período lectivo. Si o poderá facer no caso de que sexa acompañado pola

súa nai, pai ou representante legal e logo de ter cuberta a correspondente

autorización de saída do Centro, que estará dispoñible na conserxería e na páxina

web do IES. Asemade, esa ausencia deberá ser posteriormente xustificada ao

correspondente titor ou titora e, de selo caso, ao profesor ou profesora no prazo de



tres dias.

6. No suposto de que a ausencia do alumno ou alumna coincidise no tempo cunha

proba ou entrega oficial dalgún traballo académico e a data de entrega estivese

acordada con anterioridade á ausencia do alumno ou alumna faráselle a proba ou

permitiráselle entregar o traballo.

7. O alumnado de Bacharelato, se conta coa correspondente autorización familia ou é

maior de idade poderá abandonar o recinto escolar nos períodos de lecer. Asemade,

o Equipo Directivo declina toda responsabilidade sobre aqueles alumnos ou alumnas

que abandonen o recinto escolar sen permiso ou autorización expresa.

8. O alumnado de Bacharelato poderá abandonar o Centro a última hora da mañá de

calquera día da semana ou última hora da tarde do martes cando se produza a

ausencia dun profesor ou profesora se ten a autorización correspondente dos seus

proxenitores e o permiso explícito do persoal docente correspondente. Ademais,

tamén poderá non acudir ao Centro cando a ausencia do profesor ou profesora se

produza a primeira hora da mañá de calquera día lectivo da semana ou primeira hora

da tarde do martes sempre e cando estean autorizados polos proxenitores dende

principios de curso, mediante a cumprimentación da correspondente autorización.

Nestes casos o alumnado incorporarase á seguinte hora lectiva con normalidade. Se o

alumnado está no centro non poderá saír.

9. Os alumnos que teñan algunha/s materia/s convalidada/s poderán non entrar ás

primeiras horas lectivas e saír do Centro ás últimas horas da mañá e/ou da tarde do

martes sempre e cando lles coincida coa hora da/s materia/s convalidada/s. Nestes

casos deberán cubrir unha autorización ao principio de curso. Cando estes alumnos

non teñan clase ao longo da mañá, por coincidir con alguna materia convalidada, este

alumnado acudirá á Biblioteca do Centro.

10. No caso de que un alumno ou alumna chegue tarde a primeira hora da mañá ou

primeira hora da tarde do martes este non poderá acceder ás aulas e esperará ao

inicio da seguinte hora lectiva. Este alumnado esperará no corredor de conserxería e



os conserxes darán conta desta situación ao membro do Equipo Directivo que estea

de garda. Poderá ser sancionado cun parte.

5. HORARIO DO PROFESORADO.

O horario do profesorado está regulado na ORDE do 4 de xuño de 2012 pola que

se modifica o artigo 4 da Orde do 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de

traballo do persoal funcionario e laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas

na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Segundo o disposto no artigo 4.1 desta Orde “A xornada semanal do persoal

funcionario e laboral docente que imparte as ensinanzas de educación secundaria

obrigatoria, programas de cualificación profesional inicial, bacharelato, formación

profesional específica, ensinanzas artísticas, de idiomas e deportivas será de trinta e sete

horas e media, das cales dedicarán trinta ás actividades do centro con presenza nel.

Destas 30 horas semanais, 23 serán de horario fixo no centro educativo. Destas 23 horas,

20 terán carácter lectivo e as tres restantes distribuiranse entre dúas gardas e unha

hora de titoría de pais e alumnos.”

6. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DO IES PRAIA BARRAÑA.

▪ ABALAR MÓBIL: aplicación insitucional da Consellería de Cultura, Educación e

Ordenación Universitaria que é empregada para a comunicación entre o

profesorado e as familias do alumnado.

▪ AULA DE CONVIVENCIA(AULAC): aula na que se pretende atender aos alumnos

que mostren condutas disruptivas graves dentro do grupo clase e que impidan o

normal desenvolvemento das sesións. A Aula será atendida polo profesorado de

garda ao non contar con profesorado suficiente para ser formado nesta xestión..

Véxase o apartado 4.2.4 deste Plan de Convivencia.

▪ PROTOCOLO DE ACOLLIDA tanto ao alumnado de nova incorporación como o de

incorporación tardía, facilitando a información suficiente para formar parte da

nosa Comunidade Educativa. Véxase o apartado 4.3.1 deste Plan de Convivencia.



PROTOCOLO DE ACOLLIDA para o profesorado de nova incorporación,

facilitándolle a información suficiente para formar parte da nosa Comunidade

Educativa. Véxase o apartado 4.3.3 deste Plan de Convivencia.

▪ ACTAS: ademais das actas de obrigada realización nas reunións dos órganos

colexiados, levantaranse actas das reunións de Xefatura, Orientación e titorías

sobre o absentismo, a convivencia, o plan de acción titorial e outros aspectos

organizativos.

Ademáis dos órganos de goberno e xestión comúns a todos os centros, no IES

Praia Barraña estamos a traballar na implementación ou consolidación dos

seguintes.

● Equipos docentes de Titoría. Formados polo profesorado titor dos

grupos e o xefe do Departamento de orientación.

● O Equipo de Acción cultural. Integramos nunha única estructura á

Biblioteca, o Equipo de Normalización e Dinamización, o Equipo TIC,

a vicedirectora e un docente representante de disciplinas artísticas.

Esta macroestrutura ten como obxectivo deseñar unha liña de

actuación conxunta e un cronograma común de actividades

complementarias e extraescolares. Cada un dos órganos que a

conforman aportarán a este obxectivo común.

O Equipo de acción cultural reunirase unha vez por semana para

coordinar esta Plan de acción cultural e a súa implementación. Cada

persoa coordinadora dos órganos que o conforman informará ao

resto de membros para deseñar  a súa contribución o Plan común.

● Coleactivos. Órganos formados por alumnado voluntario cunha liña

de traballo constante. Se eres titora ou titor debes asegurarte de

que o teu grupo coñece estas iniciativas.

○ CulturaArte. Vinculado ao Equipo de Acción cultural.

○ Hortícolas. Grupo formado principalemente polo alumnado

vinculado á Unidade de atención especial, encargase do

mantemento e explotación da horta escolar. Este grupo está

integrado nunha estrutura maior da que forman parte o Centro de



Día e a Asociación Amicos.

● Recreactivos. Trátase de actividades voluntarias para toda a comunidade

educativa desenvolvidas durante os recreos e coordinadas e supervisadas

por un docente. Antes da interrupción do Covid contábamomos con:

- Aquelarre de cerebros (de natureza lóxicomatemática).

- Musicoterapia.

- Barraña deportiva.

- XaqueMate.

● Proxecto Amarre. Trátase dun proxecto interxeneracional novo no que participamos xunto

co Centro de día.A idea é traballar para crear lazos e vínculos que permitan construir

unha relación resistente entre dous eixes centrais na nosa sociedade: adolescentes e

maiores. Nel desenvolvemos dúas liñas:

• Liña 1: Programa de actividades colaborativas para

desenvolvemento emocional e a convivencia. A liña 1

concrétase en dous plans:

- Plan de coproxectos permanentes.

- Programa de actividades complementarias e

extraescolares.

• Liña 2: Programa de Medidas Reeducativas para a educación

comunitaria e fortalecimento familiar para os adolescentes

con condutas infractoras.

• Proxecto Turbina. Programa de colaboración co Concello que traballa

no activismos e voluntariado cultural.

7. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA (ESO)

Para a organización das ensinanzas correspondentes á educación secundaria

obrigatoria no IES Praia Barraña observarase o disposto nos Artigos 2 a 15 do Capítulo II da

RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2017 3, da Dirección Xeral de Educación, Formación

Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento,

no curso académico 2017/18, 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 e que está recollido na concreción curricular do Proxecto Educativo de

Centro.

7.1. OFERTA EDUCATIVA DO IES PRAIA BARRAÑA NA ESO.

Aparece recollida no Proxecto Educativo do IES Praia Barraña.

7.2. AVALIACIÓN, PROMOCIÓN, TITULACIÓN E RECLAMACIÓN DE NOTAS FINAIS.

Estes aspectos están regulados nos Artigos 21 a 24 do Decreto 86/2015, do

25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria

e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia e nos

Artigos 6 e 13 da Orde do 28 de agosto de 1995 pola que se regula o

procedemento para garantir o dereito dos alumnos de educación secundaria

obrigatoria e de bacharelato a que o seu rendemento escolar sexa avaliado

conforme criterios obxectivos. Todos eles están contemplados na concreción

curricular do Proxecto Educativo de Centro. Asemade, nestas NOFC destácanse,

sen prexuízo do establecido na normativa vixente, as seguintes normas esenciais

relacionadas coa avaliación, promoción, titulación e reclamación de notas do

alumnado:

● A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de educación

secundaria obrigatoria será continua, formativa e integradora.

● O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os

procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para o que

establecerá indicadores de logro nas programacións didácticas. A estes

efectos poderanse ter en conta os seguintes indicadores de logro:

a. Análise e reflexión dos resultados escolares en cada unha das

materias.

b. Adecuación dos materiais e recursos didácticos.

c. Distribución de espazos e tempos.

d. Métodos didácticos e pedagóxicos utilizados.

e. Adecuación dos estándares de aprendizaxe avaliables.



f. Estratexias e instrumentos de avaliación empregados.

● O alumnado ten dereito a unha avaliación obxectiva e a que a súa

dedicación, o seu esforzo e o seu rendemento se valoren e se recoñezan

con obxectividade, para o que establecerán os oportunos procedementos:

publicidade dos criterios de avaliación, estándares aprendizaxe, as

estratexias e os instrumentos de avaliación e os criterios de promoción.

● O equipo docente, constituído en cada caso polos profesores e as

profesoras do alumno ou da alumna, coordinado polo titor ou a titora,

actuará de maneira colexiada ao longo do proceso de avaliación e na

adopción das decisións resultantes deste.

● As decisións sobre a promoción do alumnado dun curso a outro, dentro

da etapa, serán adoptadas de xeito colexiado polo conxunto de

profesores e profesoras do alumno ou da alumna respectivo/a, atendendo

ao logro dos obxectivos da etapa e ao grao de adquisición das

competencias correspondentes. No caso de que non exista acordo, as

decisións tomaranse por maioría cualificada de dous terzos co voto de

cada un dos membros do equipo de profesores que imparte docencia ao

alumno/a sobre o/a que se toma a decisión.

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e

tomarase tras esgotar as medidas ordinarias de reforzo e apoio para

superar as dificultades de aprendizaxe do alumno ou da alumna.

● Os alumnos e as alumnas terán promoción de curso no caso de superaren

todas as materias cursadas ou teren avaliación negativa en dúas materias

como máximo, e repetirán curso cando teñan avaliación negativa en tres

ou máis materias, ou en dúas materias que sexan simultaneamente

Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura

e Matemáticas.

De forma excepcional, poderá autorizarse a promoción dun alumno ou

unha alumna con avaliación negativa en tres materias cando se dean

conxuntamente as seguintes condicións:

a. Que dúas das materias con avaliación negativa non sexan



simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou

Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas.

b. Que o equipo docente considere que a natureza das materias con

avaliación negativa non lle impide ao alumno ou á alumna seguir

con éxito o curso seguinte, que ten expectativas favorables de

recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución

educativa.

c. Que se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas de

atención educativa propostas no consello orientador.

Poderá tamén autorizarse de xeito excepcional a promoción dun alumno

ou unha alumna con avaliación negativa en dúas materias que sexan

simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua

Castelá e Literatura e Matemáticas, cando o equipo docente considere

que o alumno ou a alumna poden seguir con éxito o curso seguinte, que

teñen expectativas favorables de recuperación e que a promoción

beneficiará a súa evolución educativa, e sempre que se lle apliquen ao

alumno ou á alumna as medidas de atención educativa propostas no

consello orientador.

Para os efectos deste apartado, só se computarán as materias que como

mínimo o alumno ou a alumna deben cursar en cada un dos bloques.

No bloque de materias de libre configuración autonómica só se

computará Lingua Galega e Literatura, con independencia de que os

alumnos e as alumnas poidan cursar máis materias do devandito bloque.

As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da educación

secundaria obrigatoria consideraranse como materias distintas.

● O alumnado e as súas nais/pais e/ou representantes legais, segundo o

disposto na Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común, Artigo

53.1.a, teñen dereito a obter copia dos exames e demais instrumentos

de avaliación empregados polo profesorado no proceso de avaliación do

alumnado. Para obter copia dalgún deses instrumentos de avaliación

empregados deberán cumprimentar a autorización correspondente



proporcionada polo Centro e comprometerse a cumprir as obrigas

establecidas no devandito documento [AN_SCIA_02].

● O procedemento para a reclamación das cualificacións outorgadas a un

alumno será o seguinte, consonte á lexislación vixente:

▪ Solicitude, se procede, das aclaracións oportunas ao profesor ou

profesora da materia por parte do alumnado maior de idade ou

dos seus proxenitores ou representantes legais no caso de

alumnos ou alumnas menores de idade.

▪ No caso de que continúe habendo desconformidade coa nota

obtida, procederase á presentación, empregando o modelo

proporcionado polo Centro, da reclamación contra a cualificación

[AN_MRC_03A] [AN_MRC_03B] outorgada ante a Dirección do

Centro no prazo de dous días lectivos desde que lle fose notificada

a nota coa que mostra desconformidade o alumno/ maior de idade

ou o pai, nai ou representante legal, de ser un alumno ou alumna

menor de idade. Nesa reclamación faranse todas aquelas

alegacións que se consideren oportunas e que xustifiquen a

desconformidade coa nota.

▪ Traslado, por parte da xefatura de estudos, da reclamación ao

xefe/a de departamento que, á súa vez, a comunicará ao titor/a do

alumno/a reclamante [AN_ITR_04].

▪ No primeiro día lectivo seguinte ao da comunicación da solicitude

de revisión o departamento afectado reunirase, estudará a

solicitude e emitirá un informe [AN_ICRD_05A] [AN_ICRD_05B].

▪ O informe emitido polo departamento seralle trasladado á

xefatura de estudos por parte do xefe/a de departamento e a

resolución emitida no devandito informe comunicaráselle ao

alumno/a e/ou os seus proxenitores.

▪ No caso de persistir a desconformidade coa cualificación

outorgada, unha vez comunicada a decisión do departamento,

abrirase un prazo de dous días lectivos para presentar unha



solicitude de reclamación, a través da Dirección do centro, ante a

Xefatura Territorial de educación que corresponda

[AN_SRXT_06A] [AN_SRXT_06B].

▪ Se se producise unha modificación da cualificación procederase, se

a xefatura de estudos e o titor/a o consideran oportuno, unha

reunión extraordinaria da xunta de avaliación e o Secretario ou

Secretaria do centro fará a oportuna dilixencia, visada polo

Director ou Directora nas Actas de avaliación e expediente do

alumno.

7.2. CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DAS MATRÍCULAS DE HONRA NA ESO.

O marco normativo legal no que se especifican os criterios que han de

seguirse no Centro para a concesión da distinción de Matrícula de Honra

entre o alumnado que finalice o 4º curso da Educación Secundaria

Obrigatoria aparece especificado nas resolucións anuais mediante as cales

a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación

Educativa dita instrucións para o desenvolvemento, no curso académico

correspndente, 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. Ademais dos criterios

especificados nas devanditas instrucións o Claustro de profesores do IES

Praia Barraña acordou os seguintes criterios específicos para a concesión

destas distinción sao alumnado da ESO:

● Poderá optar á distinción de Matrícula de Honra (MH) o alumnado

que, despois da avaliación ordinaria do mes de xuño do 4º curso,

obtivese unha nota media da etapa igual ou superior a nove (9)

puntos.

● Dita distinción concederáselle a un número de alumnos/as non

superior ao 5% ou fracción resultante superior a quince do conxunto

do alumnado matriculado no centro educativo no 4º curso.

● En caso de se produciren empates, para asignar a distinción de MH

entre os/as posibles candidatos/as terase en conta en primeiro lugar



a nota media máis alta, redondeada á centésima máis próxima, do 4º

curso de ESO.

● No caso de persistir o empate terase en conta, en segundo lugar, a

nota media máis alta, redondeada á centésima máis próxima, do

conxunto dos cursos 3º e 4º da ESO.

● De persistir o empate terase en conta, en terceiro lugar, o/a alumno/a

que, a igual cantidade de materias, teña en 4º curso de ESO un

menor número delas cunha cualificación inferior a nove puntos.

● Se persiste o empate terase en conta, en cuarto lugar, o/a alumno/a

que, a igual cantidade de materias, teña no conxunto dos catro

cursos da etapa de ESO un menor número delas cunha cualificación

inferior a nove puntos.

● De persistir aínda o empate terase en conta, en quinto lugar, a nota

media máis alta, redondeada á centésima máis próxima, das

materias troncais (incluída a Lingua Galega e Literatura) e troncais

de opción cursadas polo alumnado en 4º curso de ESO.

O procedemento que se seguirá nas sesións de avaliación en relación coa

concesión destas distincións será transparente e obxectivo e

desenvolverase da seguinte maneira:

● Antes do inicio das sesión de avaliación correspondentes á

avaliación final–ordinaria, todo o profesorado deberá ter

introducidas as súas cualificacións na aplicación Xade.

● Procederase a desenvolver cada unha das sesións de avaliación, sen

debater nin comentar nelas posibles candidatos/as, nin notas

medias, nin concesión de MH.

● Unha vez rematada a totalidade das sesións de avaliación e, tendo

en conta as notas outorgadas polo profesorado ao alumnado de 4º

curso, procederase a conceder as MH atendendo aos criterios

descritos anteriormente.

8. BACHARELATO.
8.1. OFERTA EDUCATIVA DO IES PRAIA BARRAÑA NO BACHARELATO.

Aparece recollida no Proxecto Educativo do IES Praia Barraña.



8.2. AVALIACIÓN, PROMOCIÓN, TITULACIÓN E RECLAMACIÓN DE NOTAS FINAIS.

A avaliación, promoción e titulación están reguladas nos Artigos 33 a 37 do

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación

secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade

Autónoma de Galicia, nos Artigos 6 e 13 da Orde do 28 de agosto de 1995 pola

que se regula o procedemento para garantir o dereito dos alumnos de educación

secundaria obrigatoria e de bacharelato a que o seu rendemento escolar sexa

avaliado conforme criterios obxectivos e na Orde do 22 de abril de 2010 pola que

se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das

cualificacións outorgadas no segundo curso do bacharelato establecido na Lei

orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación . Asemade, nestas NOFC destácanse,

sen prexuízo do establecido na normativa vixente, as seguintes normas esenciais

relacionadas coa avaliación, promoción, titulación e reclamación de notas do

alumnado neste nivel educativo:

● A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada

segundo as materias, terá un carácter formativo e será un instrumento

para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de

aprendizaxe.

● O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os

procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para o que

establecerá indicadores de logro nas programacións didácticas (véxase a

proposta de indicadores de logro feita no segundo punto do apartado 7.3)

● Os alumnos e as alumnas terán promoción de primeiro a segundo de

bacharelato cando teñan superadas as materias cursadas ou teñan

avaliación negativa en dúas materias, como máximo. En todo caso,

deberán matricularse en segundo curso das materias pendentes de

primeiro. Para os efectos deste apartado, só se computarán as materias

que como mínimo o alumno ou a alumna deben cursar en cada un dos

bloques. No bloque de materias de libre configuración autonómica só se

computará Lingua Galega e Literatura, con independencia de que os

alumnos e as alumnas poidan cursar máis materias do devandito bloque.



● Un alumno ou unha alumna que cursase o primeiro curso de bacharelato

nunha determinada modalidade poderá pasar ao segundo nunha

modalidade distinta, segundo o establecido no Artigo 22 da RESOLUCIÓN do

20 de xullo de 2017 4, da Dirección Xeral de Educación, Formación

Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o

desenvolvemento, no curso académico 2017/18, 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.

● Os puntos 5 e 7 do apartado 7.3 rexen nas mesmas condicións para o

alumnado de Bacharelato.

● O punto 8 do apartado 7.3 rexe para o alumnado matriculado en 1º de

Bacharelato.

● O procedemento para as reclamacións contra as cualificacións outorgadas en

2º de Bacharelato está regulado pola Orde do 22 de abril de 2010 pola que

se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das

cualificacións outorgadas no segundo curso do bacharelato establecido na

Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación e as Circulares anuais que

desenvolven esta Orde e que publica a Consellería de Cultura, Educación e

Ordenación Universitaria. Para a solicitude de revisión das cualificacións

obtidas, e coas que mostran desconformidade, os interesados e as

interesadas empregarán os modelos de solicitude dispoñibles na Secretaría

do Centro.

8.3. CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DAS MATRÍCULAS DE HONRA NO 2º CURSO DE

BACHARELATO.

Segundo o establecido na Orde do 5 de maio de 2011 pola que se regulan

determinados aspectos relativos ao desenvolvemento do Bacharelato e se

complementa a normativa sobre esta etapa, en concreto o indicado no seu artigo

10º, e o acordado polo Claustro de profesores do IES Praia Barraña establécense os

seguintes criterios para a concesión de Matrículas de Honra entre o alumnado de 2º

de Bacharelato:



● Poderá optar á Matrícula de Honra (MH) o alumnado que obtivese no 2º

curso de Bacharelato unha nota media igual ou superior a nove (9) puntos.

● Dita mención concederáselle a un número de alumnos/as non superior ao

5% do total de alumnado deste curso.

● En caso de se produciren empates, para asignar as MH entre os/as posibles

candidatos/as terase en conta en primeiro lugar a nota media máis alta,

redondeada á centésima máis próxima, do 2º curso de Bacharelato.

● No caso de persistir o empate terase en conta, en segundo lugar, a nota

media máis alta, redondeada á centésima máis próxima, do conxunto dos

dous cursos do Bacharelato.

● De persistir o empate terase en conta, en terceiro lugar, o/a alumno/a que, a

igual cantidade de materias, teña en 2º curso de Bacharelato un menor

número delas cunha cualificación inferior a nove puntos.

● Se persiste o empate terase en conta, en cuarto lugar, o/a alumno/a que, a

igual cantidade de materias, teña no conxunto dos dous cursos da etapa de

Bacharelato un menor número delas cunha cualificación inferior a nove

puntos.

● De persistir aínda o empate terase en conta, en quinto lugar, a nota media

máis alta, redondeada á centésima máis próxima, das materias troncais de

opción cursadas polo alumnado en 2º curso de Bacharelato.

● E de persistir aínda o empate terase en conta, en quinto lugar, a nota media

máis alta, redondeada á centésima máis próxima, das materias troncais

(incluída a Lingua Galega e Literatura) e troncais de opción cursadas polo

alumnado no conxunto dos dous cursos do Bacharelato.

O procedemento que se seguirá nas sesións de avaliación en relación coa

concesión destas distincións será transparente e obxectivo e desenvolverase da mesma

maneira que se describe no punto 7.4 para a ESO.

9. DESENVOLVEMENTODAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
E COMPLEMENTARIAS.

9.1. NORMAS XERAIS.

Terán carácter de complementarias aquelas actividades que realice o alumnado en



horario lectivo e que, formando parte da programación, teñan carácter diferenciado polo

momento, espazo ou recursos que utilizan. Así cabe considerar as visitas, traballos de

campo, viaxes de estudos, conmemoracións e outras semellantes.

Terán carácter de extraescolares aquelas actividades que, sendo organizadas polo

centro e figurando na Programación xeral anual aprobada polo Consello Escolar, se

realicen fóra do horario lectivo e nas que a participación é voluntaria.

Para o desenvolvemento das actividades extraescolares e complementarias que se

realicen fóra da localidade onde está situado o centro, deberase contar cos seguintes

requisitos:

1. Aprobación do Consello Escolar.

2. Autorización escrita dos pais, de tratarse de alumnos ou alumnas que estean baixo a

responsabilidade paterna, materna ou do/a titor/a legal.

3. O alumnado será acompañado polo profesorado correspondente. A ratio profesor vs

alumno será 1/20. Como norma xeral, en toda actividade deberán participar un

mínimo de dous profesores. A Dirección do centro poderá autorizar saídas cun so

docente cando, sendo o grupo de alumnado participante reducido, a actividade non

se considere de risco e/ou interveñan monitores ou persoal externos no

desenvolvemento da mesma.

4. Todos os participantes nas actividades complementarias ou extraescolares están

obrigados a gardar as normas que se diten para cada actividade, ademáis de estaren

suxeitos ao propio regulamento do centro.

5. Todas as actividades, así como o alumnado participante nas mesmas, serán expostas

na sala de profesores con tempo suficiente para o coñecemento xeral do

profesorado e co fin de evitar interferencias coas actividades lectivas ordinarias ou

con outras actividades complementarias e extraescolares.

6. Todas as actividades requerirán o estudo previo da Vicedirección e a tal efecto

deberán incluir na súa proposta:

a. Denominación específica da actividade.

b. Nome do Departamento didáctico que a leva a cabo.

c. Data, horario e lugar previstos para o seu desenvolvemento.

d. Transporte a empregar no caso de ser necesario.

e. Custo e fórmulas de financiamento.



f. Listaxe de alumnado participante indicando a etapa e nivel ao que pertence.

Dita listaxe entregarase obrigatoriamente en Vicedirección alomenos cinco

días antes da data prevista para a realización da actividade, permitindo, deste

xeito, remitila ao Servizo de Inspección Educativa, con carácter previo ao

desenvolvemento da mesma, para o seu preceptivo coñecemento.

g. Profesorado responsable.

h. Normas específicas, cando proceda.

7. Tanto as visitas a culturais como as actividades programadas durante o

desenvolvemento das actividades complementarias, extraescolares e/ou viaxes de

estudo son obrigatorias para todos os participantes nas mesmas.

8. Do orzamento da actividade e do sistema de información ás familias encargarase o

profesor ou profesora organizador da actividade.

9. A Vicedirección encargarase da xestión do transporte.

10. Como norma xeral, para levar a cabo unha actividade precisarase que participe como

mínimo o 20% do alumnado ao que se lle ofertou a actividade, especialmente para

aquelas cunha duración de varios días e/ou que supoñan un custe económico e de

organización elevado para o centro.

11. O alumnado que non asista a alguna actividade complementaria e viaxe de estudos

estará obrigado a asistir ao centro no seu horario habitual, e será atendido polo

profesorado correspondente. En calquera caso, non poderán realizarse probas

deavaliación nas datas en que se celebran ditas actividades complementarias e ou

extraescolares.

12. Toda actividade complementaria e extraescolar que se realice durante o horario lectivo

ordinario, xa sexa dentro do propio recinto escolar ou na localidade na que se localiza o

centro, de carácter gratuito para o alumnado é de interese xeral para todo o grupo.

13. Antes de saír do centro para a realización dunha actividade deberase pasar lista para

comprobar que está todo o alumnado participante na mesma e deixarase cosntancia das

incidencias e variacións na lista de participantes na actividade que se poidan producir.

No caso de faltar algúns dos alumnos inicialmente inscritos para a actividade,

comunicarase tal circunstancia ao profesorado-titor correspondente e informarase aos

seus pai/nai ou representantes legais.

14. O profesorado acompañante notificará á Xefatura de Estudos do centro calquera

incidencia que se produza durante o desenvolvemento da actividade e, cando se trate



dunha saída fóra do centro, estará localizable nun teléfono móvil co fin de poder recibir

ou transmitir os posibles avisos que se poidan producir.

15. A persoa responsable da actividade deberá controlar a asistencia do alumnado inscrito.

A non asistencia reiterada, así como o incumprimento das normas establecidas pode

suponer a perda do dereito a asistir á actividade. Esta perda do dereito de asistencia non

implicará a devolución do diñeiro aportado.

16. Nas saídas que supoñan estar fóra do centro toda a xornada lectiva procurarase que sexa

como máximo unha por trimestre para cada grupo de alumnos.

17. Naquelas saídas que supoñan estar fóra do Centro varias xornadas, establécese que sexa

unha soa por trimestre como máximo para cada grupo de alumnos, agás casos

excepcionáis. No caso de que existan varias propostas, procurarase que coincidan no

tempo.

18. No caso de actividades que ocupen só parte da xornada procurarase que sexan como

máximo dúas por trimestre para cada grupo de alumnos.

19. No 3º trimestre as actividades complementarias deben levarse a cabo, como norma

xeral, antes do 15 de maio. No caso de 2º de bacharelato non se poderán realizar, con

carácter xeral, actividades complementarias despois do 30 de abril.

20. Poderá ser excluído da actividade o alumnado sancionado polo Equipo Directivo,

segundo o informe de Xefatura.

21. No caso de incidentes graves durante a saída o alumnado implicado regresará ao seu

domicilio, correndo cos gastos que se ocasionen os representantes legáis do alumnos ou

da alumna.

22. O profesorado afectado no seu horario lectivo pola falta de alumnado nos grupos que

participan nunha actividade complementaria e extraescolar deberá permanecer no

centro e colaborar nas tarefas de garda nas horas afectadas, cumprindo en todo

momento o seu horario de traballo ordinario.

23. Cando se organicen dentro das instalacións do centro actividades complementarias e/ou

extraescolares que afecten a todo o alumnado dun ou varios grupos suspenderanse as

actividades lectivas ordinarias nos mesmos, así como as posibles probas de avaliación

que coincidan co desenvolvemento de ditas actividades.

9.2. XESTIÓN ECONÓMICA DAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.

Para o financiamento dos gastos ocasionados pola realización das actividades



complementarias e extraescolares, o Centro desenvolve unha estrutura determinada polo

organigrama para e coordinación de actividades complementarias e extraescolares. Esto é

un orzamento vuinculado ao Equipo de Acción Cultural cunha cantidade global asignada

que se desglosará nos diferentes órganos que a confoman. Esto é:

- Equipo de dinamización e normalización lingüística

- Biblioteca.

- Equipo de dinamización de artes plásticas.

- Vicedirección.

Ese orzamento deriva de:

● A cantidade aprobada polo Consello Escolar procedente da asignación que o

centro recibe da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en

concepto de gastos de funcionamento. Actualmente dita cantidade ascende a

1500 euros por ano natural.

● As cantidades procedentes dos presupostos xerais da Comunidade Autónoma de

Galica que poidan asignárselles aos centros con carácter específico para o

desenvolvemento deste tipo de actividades.

● As cantidades procedentes de asociación ou calquera ente público ou privado.

● As cantidades procedentes da dotación anual dos diferentes Departamentos

didácticos no caso de actividades complementarias das materias impartidas polos

mesmos, e que deben estar incluídas na programación anual de cada

departamento.

● As achegas realizadas polos usuarios:

a. O custo do transporte en actividades que supoñan desprazamento a outra

localidade correrá a cargo do alumnado participante, a non ser que o

subvencione alguna entidade pública ou privada. Deberase optimizar o nº de

alumnos por autobús, ofertando a actividade a outro alumnado para o que

poida ser de interese, ou implicando cando sexa factible a varios

Departamentos didácticos, co fin de que o alumnado asuma o menor custo

posible.

b. Tamén costeará o propio alumnado outros gastos adicionais tales como

entradas, guías turísticos, etc…



c. Cando un alumno realice unha achega para unha determinada actividade

complemenaria e/ou extraescolar e, posteriormente,non poida participar na

mesma, non se lle devolverán os cartos, agás falta xustificada

documentalmente.

● O centro asumirá os seguintes gastos, con cargo á dotación económica anual

prevista para actividades complementarias e extraescolares:

● As dietas do profesorado en saídas dun día, no caso de ter que pagar unha comida, así

como en viaxes de máis dun día. O Centro aboará a cada profesor acompañante 18.70 €

no caso de saídas dun día en concepto de gasto de almorzo (Decreto 144/2001, de 7 de

xuño, sobre indemnizacións por razón do servizo ao persoal con destino na

Administración autonómica de Galiza, Artigo 9º) e o importe establecido pola

administración ou convocatoria correspondente no caso de viaxes de máis dun día de

duración en función de factores como viaxes nacionais ou ao estranxeiro, comidas e ceas,

transportes, entradas a museos ...

● O pago de actividades destinadas a varios niveis ou grupos como charlas, obradoiros,

formacións, etc. que se organicen dende a Vicedirección sen vínculo a ningún

Departamento en concreto. As dietas do profesorado en saídas dun día, no caso de ter

que pagar unha comida, así como en viaxes de máis dun día ·

9.3. VIAXE DE FIN DE ESTUDOS( susceptible de ser anulada pola situación sociosanitaria)

1. Na viaxe de fin de estudos só participará o alumnado de 4º da ESO.

2. Esta viaxe terá un carácter cultural ou de natureza e deporte, evitando os destinos

exclusivamente vacacionais ou de lecer.

3. A Vicedirección contará con varias opcións de destino que se axusten ao punto

anterior. O alumnado escollerá unha das propostas por maioría, que se levará

posteriormente ao Consello Escolar para a súa aprobación.

4. As datas da viaxe axustaranse ao punto 19 anteriormente citado, procurando que

teñan a menor incidencia posible no funcionamento do centro e na avaliación do

alumnado participante.

5. O alumnado que non amose actitudes positivas cara o estudo ou que sexa

sancionado polo Equipo directivo, segundo establece a Lei de Convivencia, poderá

ser excluído da viaxe.



6. Se se producirán incidentes graves durante a viaxe o alumno/a implicado/a

regresará ao seu domicilio, correndo cos gastos que esto poida ocasionar os pais ou

representantes legais do alumno/a.

7. O alumnado que cause baixa ou sexa excluido segundo o apartado e), só terá

dereito á devolución das cotas persoais non derivadas da venda de productos ou a

organización de actividades para o seu financiamento, e sempre que se faga antes

da contratación da viaxe coa axencia.

8. O centro non se responsabilizará daquelas actividades de financiamento que non

sexan organizadas polo profesorado, aínda que a Vicedirección estará en contacto e

poderá colaborar coas familias e a ANPA nas que estas poidan levar a cabo.

9. Para a realización da viaxe de fin de curso será precisa a participación de, polo

menos, o 20% do alumnado á que vai dirixida.

9.4. CUMPRIMENTO DAS NORMAS NAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E

EXTRAESCOLARES.

1. Durante a realización das actividades complementarias e extraescolares o alumnado

debe cumprir obrigatoriamente as normas contempladas nestas NOFC e as/os

nais/pais tamén deben aceptar o cumprimento das condicións establecidas para o

desenvolvemento destas actividades.

2. No caso de que o alumnado non observe as normas propostas non poderá

participar, baixo ningún concepto, na excursión e/ou viaxe de estudos en cuestión.

3. Todo aquel alumnado que presente un comportamento inadecuado no Centro

antes da viaxe perderá o seu dereito a realizala así como os cartos adiantados como

fianza. A Xefatura de Estudos emitirá un informe ao efecto para comunicarlle tal

circunstancia ao alumnado e ás súas familias.

4. Especificamente, poderán considerarse faltas por parte do alumnado durante a

realización da viaxe ou excursión e, polo tanto, ser obxecto de sanción as seguintes:

Faltas leves:

● Chegar tarde ás xuntanzas, actividades, visitas, ... programadas.

● Desobediencia leve ao profesorado acompañante.



● Queixas por parte do hotel sobre o comportamento do alumnado.

● Queixas de mal comportamento por parte dos compañeiros/as.

● E todas aquelas que afecten ao desenvolvemento da excursión e/ou viaxe de

estudos e poidan ser resoltas de forma sinxela.

Faltas graves:

● Calquera infracción que supoña o incumprimento da lexislación vixente

(consumo de calquera tipo de sustancia estupefaciente e/ou bebida

alcohólica, participación en roubos, alteración da orde pública, …).

● Desobediencia reiterada ao profesorado acompañante.

● Ausentarse sen permiso do hotel ou das actividades programadas durante a

excursión e/ou viaxe de estudos.

● Ausentarse do hotel pola noite.

5. O profesorado, ante o coñecemento da comisión dun falta grave por parte dun

alumno ou alumna, poderá actuar dalgunha das seguintes maneiras:

● En caso de que se cometa calquera infracción que supoña o incumprimento da

lexislación vixente (consumo de calquera tipo de sustancia estupefaciente

e/ou bebida alcohólica, participación en roubos, alteración da orde pública,

…) chamarase ás autoridades competentes (policía nacional, garda civil, …)

para que investigue o tema e proceda coa apertura das dilixencias que

considere oportunas.

● Establecerase comunicación co pai / nai / representantes legais do alumnado

en cuestión e acordarase con estes se é oportuno mandar ao mesmo de volta

para a súa casa .

● O profesorado resérvase a acción de enviar ao alumnado de regreso á súa casa

sen contar co consentimento dos pai / nai / representantes legais do mesmo,

cando o mal comportamento reiterado daquel poña en perigo un correcto

desenvolvemento da excursión e/ou viaxe de estudos ou, en casos extremos, a

continuidade da mesma.



10.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN Á
COMUNIDADE EDUCATIVA.

○ INFORMACIÓN AO PROFESORADO.

■ A principal canle de comunicación co profesorado será o correo electrónico, medio

a través do cal se transmitirá a maioría da documentación e información.

■ Tamén se empregarán os taboleiros de anuncios da sala de profesores para

transmitir información académica, administrativa e de organización xeral, que sexa

do interese do profesorado. Tamén haberá un taboleiro específico para

transmitirlle información sindical.

■ A páxina web do Centro, no espazo denominado Zona do Profesorado, tamén será

o lugar ao que poderá acceder todo o profesorado para consultar todos os

documentos programáticos do IES, Actas dos órganos colexiados, protocolos

establecidos, información sobre permisos e licenzas, solicitudes electrónicas de

permisos así como toda aquela información relevante que poida ser do seu

interese.

■ A través da conserxería o profesorado enviará e recibirá a correspondencia e avisos

telefónicos que necesite no exercicios das súas funcións.

○ INFORMACIÓN AO ALUMNADO.

■ Comunicaranse as principais novidades e información de interese (bolsas,

actividades, calendarios de probas, etc) para o alumnado a través do espazo

específico do que este dispón na páxina web do Centro.

■ Os taboleiros de anuncios da entrada do IES así como os existentes nas diferentes

plantas do edificio e nas distintas aulas servirán tamén para transmitir información

relevante - de carácter xeral ou específica de grupos- para o alumnado. A

información contida nestes taboleiros distribuirase de maneira diferenciada de

xeito que a información académica e aqueloutra cultural, sindical… aparezan

separadas.

■ A información de carácter urxente expoñerase nun taboleiro de anuncios

específico que será ben visible e accesible.



■ O instituto dispoñerá dunha axenda escolar personalizada que será especialmente

recomendable na ESO. A axenda facilitará a información ao alumnado e a súa

organización.

■ Non se poderá alterar o normal desenvolvemento das actividades docentes para

facilitar información ao alumnado sen o permiso do profesor ou profesora a cargo

da actividade. Utilizarase preferentemente a xunta de delegados e delegadas para

estas funcións, correspondendo ao delegado ou delegada de curso a función de

transmitir a información ó alumnado do grupo.

■ Os representantes do alumnado no Consello Escolar e demais órganos e comisións

serán os encargados de transmitir a información á Xunta de delegados e delegadas,

para que así poida chegar á totalidade do alumnado.

■ Nas titorías darase todo tipo de información académica, de organización de

actividades e do instituto en xeral. Do mesmo xeito, explicarán ao alumnado

información sobre criterios de promoción e titulación na ESO, normas de

convivencia, calendario escolar, etc.

■ A xefatura do departamento de orientación, dacordo co plan de orientación

académica e profesional establecido, proporcionará ao alumnado información e

orientación sobre as distintas opcións formativas que ofrece o sistema educativo

en xeral e o instituto en particular.

○ INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS.

■ Comunicaranse as principais novidades e información de interese (bolsas, prazos

de matrícula, calendarios de probas, actividades extraescolares ou de convivencia,

documentos programáticos, resumes de criterios de cualificación, avaliación e

promoción do alumnado, etc) para as familias a través do espazo específico co

estas contan na páxina web do Centro.

■ Ademais, estoutras canles tamén serán empregadas para transmitirlles a

información que sexa de interese aos pais, nais ou representantes legais:

● Titoría.

● Axenda escolar.

● Chamada telefónica para comunicacións urxentes.



● AbalarMóbil, aplicación para móbiles desenvolvida  pola  Consellería de

Educación que facilita a información sobre as cualificacións, faltas de asistencia e

incidencias.

● Videoconferencias.

● Correo postal para o envío mensual de faltas de asistencia, sempre que o

soliciten os pais.

● Boletín de cualificacións de cada avaliación.

● Reunións para temas máis concretos cos titores ou titoras, profesorado dos seus

fillos ou fillas ou membros do Equipo Directivo.

● Circulares informativas a través do alumnado.

● Taboleiros de anunci

● Consello Escolar e outras comisións nas que participen.

● Manual específico das familias sobre o funcionamento do IES.

■ Os pais ou nais separados ou divorciados deberán consignar no sobre de matrícula, a

principios de curso, esta circunstancia. Asemade, aqueles que non teñan asignada a

garda custodia legal dos seus fillos e desexen obter información sobre os resultados da

avaliación destes, deberán solicitala ao centro a través de escrito dirixido á Dirección

[AN_SIPNC_07], achegando copia fidedigna da sentenza xudicial de divorcio, separación

ou nulidade. O Centro aterase ao disposto nesa sentenza, no caso de que tivese unha

declaración expresa sobre a non pertinencia da transmisión de información ao

proxenitor non custodio.

Se polo contrario, a devandita sentenza non tivese declaración expresa sobre o

particular, o Centro emitirá a información sobre o rendemento escolar do seu fillo ou

filla ao proxenitor que non ten encomendada a custodia do alumno ou alumna, sempre

que non fose privado ou excluído da patria potestade. Neste último caso non se dará

información ningunha ao solicitante.

Cando o Centro reciba unha solicitude nos termos dos parágrafos anteriores, manterá

informado, en todo momento, ao pai ou nai que teña a custodia ou garda legal das

pretensións do solicitante, e concederalle un prazo de 10 días hábiles para que poida

formular as alegacións que estime oportunas. Rematado o prazo sen presentar

alegacións, ou cando estas non aporten nada que aconselle variar o procedemento, o IES

fará chegar ao mesmo tempo ao proxenitor solicitante copia de cantas informacións



documentais entregue á persoa que ten a custodia do alumno ou alumna. Asimesmo, o

proxenitor solicitante que non teña a custodia legal tamén terá dereito a recibir

información verbal e a falar co titor ou titora dos seus fillos ou fillas.

En calquera caso, a información solicitada sobre os fillos ou fillas soamente se trasladará,

dado que se trata de datos de carácter persoal e, polo tanto, de natureza íntima e

confidencial, aos pais, agás naqueles supostos que, por sentenza xudicial, se ordene algo

diferente.

○ PÁXINA WEB DO CENTRO.

a. A páxina web do instituto (http://www.edu.xunta.gal/centros/iespraiabarrana)

será unha canle importante de transmisión de información e nela poderase

atopar todo o contido relevante para os distintos sectores da Comunidade

Educativa (plans de estudos, horarios de atención a familias, plans de formación,

novas académicas, criterios de avaliación, calificación e promoción, actividades

complementarias e extraescolares, etc)

b. O Equipo Directivo velará pola súa actualización e inclusión de novas utilidades,

menús e informacións de interese.

11. SUXESTIÓNS, QUEIXAS E RECLAMACIÓNS.

Calquera membro da Comunidade Educativa está facultado para a presentación ante

o Equipo Directivo de suxestións, queixas ou reclamacións.

a. As suxestións, felicitacións e queixas [AN_SQRF_08A] [AN_SQRF_08B]

presentaranse dalgunha das seguintes maneiras:

▪ Cubrindo o impreso correspondente, que estará a disposición do interesado

ou interesada na Conserxería do Centro, e depositándoo na caixa de correo

de suxestións e queixas, tamén localizada preto da propia Conserxería.

▪ Mediante escrito libre depositado na caixa de correo de suxestións e queixas.

▪ Expresando verbalmente a un membro do Equipo Directivo a suxestión ou

queixa nun encontró concertado a tal efecto. Neste suposto, se for preciso, o

membro da Dirección que reciba a queixa ou suxestión transcribirá a

información recibida no impreso para deixar constancia documental da

http://www.edu.xunta.gal/centros/iespraiabarrana)


queixa ou suxestión.

b. As queixas e e suxestións serán xestionadas polo Equipo Directivo. Os

membros do Equipo serán os responsables da clasificación da queixa ou

suxestión, tendo en conta a súa natureza, e da súa contestación polos medios

que se consideren precisos nun período máximo de 15 días hábiles dende a

data de presentación da devandita queixa ou suxestión. Como norma xeral,

trasladarase a contestación oficial á queixa ou suxestión ao interesado ou

interesada que a tivese presentado e que se tivese identificado axeitadamente

(nome e apelidos, enderezo, email...) Pola contra, no suposto de que non haxa

identificación por parte do emisor ou emisora da suxestión ou queixa

procederase á publicación, no taboleiro de anuncios da entrada do Centro, da

contestación que proceda a esa suxestión ou queixa presentada para

coñecemento público.

c. As reclamacións presentaranse sempre por escrito na Secretaría do instituto e

a súa xestión e prazos de actuación e resposta atenderán ao que legalmente

estea disposto dacordo coa natureza da reclamación presentada.

12. USO DOS TELÉFONOS MÓBILES E OUTROS APARELLOS
ELECTRÓNICOS.

As normas contidas neste apartado en relación co uso e exhibición de teléfonos

móbiles e demais aparellos electrónicos no Centro réxense polo estipulado no Artigo 11.3 da

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

1. O alumnado ten prohibido o uso non didáctico ou a exhibición de teléfonos móbiles,

reloxos intelixentes ou calquera aparello con capacidade para realizar gravacións (fotos,

vídeos ou audios) durantes as horas de docencia directa e gardas.

2. Se un profesor ou profesora ou algún membro do persoal de administración e servizos

do Centro ve a un alumno ou alumna incumprindo esta norma, ten a obriga de pedirlle o

aparello así como o nome e o curso. Despois depositará o teléfono na Xefatura de

Estudos. Se o alumno/a se nega á entrega do móbil, entón identificará ao alumno/a e

dará parte na Xefatura de Estudos. Nunca será entregado un teléfono móbil sen

identificación. En caso de urxencia, o alumnado poderá utilizar o teléfono da Conserxería

para avisar a súa familia. As chamadas para o alumnado desde o exterior tamén se



canalizarán a través da Conserxería. Os aparellos mp3, auriculares e similares só poderán

utilizarse nos recreos, nunca nas clases e corredores, e sempre que non formen parte

dun teléfono móbil.

3. O uso de calquera dispositivo de comunicación por parte do alumnado durante os

períodos lectivos sen autorización expresa do profesorado, e coa única finalidade dun

uso didáctico dentro dunha materia concreta e nunha hora determinada, terá a

consideración de conduta contraria ás normas de convivencia do Centro e conlevará a

retirada do dispositivo móbil durante toda a xornada e unha amoestación escrita.

4. No suposto de que se incumpra o establecido no punto 1 anterior, por primeira vez,

levaranse a cabo as seguintes medidas correctoras:

a. Retirada do dispositivo e devolución aos pais ou representantes legais ao final do

día ou, se isto fose imposible, ao día seguinte.

b. Amoestación escrita por conduta contraria ás normas.

c. Suspensión do dereito de participar nas actividades complementarias e

extraescolares durante unha semana.

d. No caso de reincidencia (segunda vez ou posteriores) no uso dos dispositivos

móbiles aplicaranse as seguintes medidas correctoras:

e. Retirada do dispositivo e devolución aos pais ou representantes legais ao final do

día ou, se isto non fose posible, ao día seguinte.

f. Amoestación escrita por conduta contraria ás normas.

g. Suspensión do dereito de participar nas actividades complementarias e

extraescolares durante unha semana.

h. Perda do dereito de asistencia á clase durante dous días lectivos.

5. Terán a consideración de conduta gravemente prexudicial para a convivencia as

seguintes:

a. A gravación cun dispositivo móbil en calquera formato durante o desenvolvemento

dunha clase ou sesión lectiva, sen o consentimento expreso do profesorado de

aula.

b. O uso de dispositivos móbiles co fin de recibir axuda na realización de calquera



tipo de proba avaliativa.

c. 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.

6. A principios de cada curso toda a comunidade educativa será debidamente informada

sobre as normas e condicións de uso destes dispositivos.

B. ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO
PROFESORADO.

1. DEREITOS E DEBERES DO PROFESORADO.

Os dereitos e deberes do profesorado aparecen recollidos no Artigo 8 da Lei

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

Os dereitos que se lle recoñecen ao profesorado na lexislación vixente máis os

que se recoñecen nestas NOFC son os seguintes:

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.

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. A participar na xestión e control do Centro, a través dos órganos

correspondentes.

f. A elixir ou ser elixidas/os libremente para os diferentes cargos de xestión do

centro ou para os órganos colexiados do mesmo.



g. A que se respecten os seus dereitos sindicais.

h. A convocar ás familias (ou representantes legais) do alumnado individual ou

colectivamente.

i. A formular suxestións, queixas, peticións ou recursos ante os diferentes

órganos de goberno do Centro.

j. Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes.

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

Administración educativa.

l. A 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.

m. A tomar as medidas que crea oportunas, seguindo os protocolos

establecidos nestas NOFC, no momento en que se produza calquera conduta

contraria á convivencia, dando coñecemento da mesma ao titor e ao Equipo

Directivo.

n. A utilizar as instalacións, medios e materiais pedagóxicos dispoñibles no

Centro con fins educativos.

o. A facer uso da liberdade de cátedra, tal e como establece a lexislación

vixente, e da liberdade de expresión da opinión persoal ao respecto de

cuestións que se susciten relacionadas cos contidos curriculares.

p. A ser informado periódica e puntualmente de cantas disposicións,

acontecementos e aspectos da xestión e administración afecten ao Centro en

xeral e ao profesorado en particular.

q. A fomentar actividades culturais e deportivas que promocionen o nivel

educativo e físico do alumnado.

r. A propoñer que sexan tomadas en consideración cantas suxestións se

presenten co fin de mellorar o nivel académico e de convivencia e calquera

das outras recollidas nas disposicións oficiais, debendo ser elevadas aos

órganos correspondentes.



s. A ser consultado sobre a marcha do Centro naqueles asuntos que sexan da

súa competencia

t. A poder consultar toda a documentación oficial do Centro.

u. A percibir do Centro as dietas aprobadas polo Consello Escolar, derivadas

dos desprazamentos con motivo das actividades complementarias e

extraescolares.

v. 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.

w. 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.

Á súa vez, son deberes do profesorado os que se enumeran deseguido e que

aparecen recollidos na lexislación vixente e nestas NOFC:

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 socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos

ou pupilas, cumprindo as obrigas de dispoñibilidade dentro do horario



establecido no centro para a atención a aqueles que lle impoña a normativa

aplicable.

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.

f. Asistir puntualmente á clase, permanececendo no seu posto de traballo

durante o horario correspondente, e demais actividades docentes

convocadas, así como a todas aquelas reunións convocadas polos órganos

legalmente responsables.

g. Aceptar os cargos e funcións que se lle encomenden, segundo a lexislación

vixente.

h. Asumir a titoría do alumnado, co fin de dirixir a súa aprendizaxe e

axudalos/as a superar as dificultades que atopen.

i. Manter informado ao alumnado e ás familias (ou representantes legais)

sobre o seu proceso de aprendizaxe.

j. Recibir individual e/ou colectivamente ao alumnado, familias (ou

representantes legais) que o soliciten.

k. Rexistrar diariamente as faltas de asistencia do alumnado e informar

puntualmente aos titores para facilitar a rápida transmisión de información

aos pais e nais, particularmente nos casos nos que se observe absentismo

escolar reiterado.

l. Participar na organización do Centro a través dos órganos correspondentes.

m. Participar na elaboración das programacións didácticas, memoria de fin

curso e demais actividades do seu Departamento, acatando as resolucións

tomadas no mesmo.

n. Participar nas actividades complementarias organizadas e aprobadas polos

órganos competentes, a excepción daquelas coas que manifestara a súa

disconformidade no momento da súa aprobación.

o. Comunicar á Dirección e anotar no libro de gardas a súa ausencia do Centro,



solicitándoa con antelación ou, de non ser prevista, avisar e xustificar

posteriormente o antes posible.

p. Coidar e velar polo mantemento das instalacións e materiais do centro.

q. Cando remate a clase, antes dun período de lecer ou se o alumnado ten

clase nunha aula específica, o profesor debe apagar as luces da aula e fechar

a porta, coidando que non quede ningún alumno ou alumna dentro.

2. ACOLLIDA DO NOVO PROFESORADO.

Véxase o apartado 4.3.3 do Plan de Convivencia do IES Praia Barraña.

3. TITORÍAS E XUNTAS DE PROFESORES DE GRUPO.

A regulación da figura do titor ou titora e as súas funcións, ademais das

estritamente docentes, recóllense no Título III, Capítulo II, Artigos 58 e 59 do Decreto

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

educación secundaria e e nas instrucións 63 a 68 da Orde do 1 de agosto de 1997.

Asimesmo, a composición e funcións das Xuntas de profesores de grupo está regulada

nos Artigos 57 e 58 do Real Decreto 83/1996, do 26 de xaneiro, polo que se aproba o

Regulamento Orgánico dos Institutos de Educación Secundaria.

1. Con carácter xeral establécense os seguintes criterios para a designación de

titores e titoras de grupo:

a. Designar, sempre e cando a organización xeral e as necesidades do

Centro o permitan, como titores ou titoras de grupo dos cursos de 1º

e 2º da ESO aos mestres e mestras con destino no IES.

b. Dar continuidade ás titorías nos ciclos coa fin de realizar un maior e

mellor seguimento do proceso de ensino-aprendizaxe dos alumnos e

alumnas.

c. Asignar as titorías, sempre que a organización xeral do Centro o

permita, a profesores que dean clase de materias obrigatorias no

grupo.

d. As titorías dos grupos de diversificación curricular asignaranse

preferentemente ao profesorado do departamento de orientación,

que se coordinará coas dos grupos ós que pertence ese alumnado.



2. Poderanse nomear titorías para grupos de alumnado que poidan precisar

dunha atención especial como, por exemplo, alumnado promocionado con

materias pendentes, repetidores, con necesidades educativas especiais, etc.

3. A Xefatura de Estudos coordinará o traballo das titorías e manterá as

reunións periódicas necesarias para o bo funcionamento da acción titorial.

4. A principios de curso a Xefatura de Estudos convocará unha reunión cos

titores e titoras na que se explicará todo o proceso e lles fará entrega da

seguinte documentación:

a. Calendario, horario e demais normas da acollida.

b. Listaxes do alumnado do grupo (matriculados, materias optativas,

materias pendentes e usuarios do transporte escolar).

c. Horario do grupo.

5. O titor ou titora acompañará ao seu grupo o primeiro día de clase,

proporcionándolle aos seus titorandos os horarios e toda a información

que precisen para o inicio do curso, atendendo ás instrucións dadas na

reunión descrita no punto anterior. Durante esta presentación comprobará

que sexan correctas as listaxes do alumnado, as opcións de matrícula

escollidas por cada alumno e alumna e os datos persoais (enderezo,

teléfonos…) consignados no proceso de matícula. No caso de que exista

algún erro nos datos recollidos deberá comunicar esas incidencias á

Xefatura de Estudos.

6. O titor ou titora do grupo poderá propoñer á Xefatura de Estudos a

necesidade de convocar unha reunión do equipo docente do seu grupo

para proporcionar información relevante sobre algún alumno ou alumna ou

o grupo completo ou para establecer directrices de coordinación no

proceso de ensino - aprendizaxe. A Xefatura de Estudos estimará a

conveniencia ou non da convocatoria.

7. No mes de outubro o Equipo Directivo convocará unha reunión informativa

dos titores e titoras cos pais e nais do alumnado das súas respectivas

titorías da ESO e de 1º de Bacharelato.



Nesta reunión trataranse, polo menos, os seguintes temas:

● Horario e profesorado do grupo.

● Horas de recepción de pais e nais por parte do profesorado.

● Criterios de promoción e titulación na ESO.

● Forma de consultar as programación didácticas.

● Actividades complementarias e extraescolares previstas.

● Información xeral do centro.

● Características do grupo.

8. A Xunta de profesores de grupo estará constituída por todos os profesores

que imparten docencia aos alumnos do grupo e será coordinada polo seu

titor e reunirase segundo o establecido na normativa sobre avaliación, e

sempre que sexa convocada polo Xefe de Estudos ou a proposta do titor. As

súas funcións aparecen recollidas no Artigo 58 do Real Decreto 83/1996.

4. GARDAS DO PROFESORADO.

○ Os tipos de gardas existentes no IES Praia Barraña son as seguintes: gardas de aula,

garadas de Aula C, gardas de recreo, gardas de biblioteca e gardas de custodia do

alumnado transportado.

○ O profesorado de garda será o encargado de vixiar e manter a orde no instituto

durante as clases e o tempo de lecer.

○ A Xefatura de Estudos organizará o calendario de gardas ao principio do curso

procurando que, como mínimo, haxa dous profesores de garda en cada período

lectivo para atender as ausencias de profesorado e un, se é posible, para atender a

biblioteca, sendo prioritaria a atención a grupos antes que a biblioteca. Para garantir

isto darase preferencia a esta norma antes que ás peticións individuais de horario

do profesorado.

○ O profesorado que teña previsto faltar debe informar á Xefatura de Estudos ou ao

cargo directivo de garda coa maior antelación posible da súa falta para poder

xestionar axeitadamente esa situación. No caso de que a ausencia sexa imprevista

deberá comunicala cando lle sexa posible. En ámbolos dous casos procurarase



xustificar as faltas no menor tempo posible.

○ Na sala de profesores reservarase un espazo para o libro de gardas, no cal se

rexistrarán as ausencias do profesorado na xornada lectiva.

○ Como norma xeral a actuación do profesorado de garda de clase aterase á seguinte

orde secuencial:

1. Comprobar se hai algunha falta apuntada no libro de gardas.

*de haber falta, debemos atender ás observacións explicitadas polo

profesorado ausente no libro.

2. Coordinarte co profesorado de garda coincidente para cubrir as

necesidades.

*se a situación é inabordable, avisa ao membro do equipo directivo

de garda.

3. Verificar polos corredores e, tamén no edificio anexo, que todos os grupos

estean na clase e controlar as incidencias que se poidan presentar nos

corredores.

4. Anotar no libro de gardas as faltas do profesorado.

5. Asinar no libro de gardas na hora correspondente.

6. Se non hai profesorado ausente, o profesorado de garda atenderá

prioritariamente a Aula C.

7. Asinar no libro de gardas de Aula C na hora correspondente.

8. No caso de ausencia de profesorado con clase, a vixilancia dos grupos

correspondentes será responsabilidade do profesorado de garda, que se

aterá ás seguintes normas:

- Non se pode autorizar a ningún grupo de abandonar o Centro,

incluído o alumnado de Bacharelato. Hai excepcións:

• O alumnado de Bacharelato maior de idade.

• O alumnado de Bacharelato nas últimas sesións da xornada,

sempre que teñan cuberto o permiso anual que o facilite.

Este permiso poderá consultarse na aula virtual ou na

cortiza da sala de profesorado.



• O alumno de ESO que sexa custodiado pola súa nai, pai ou

responsable legal e que asine o documento requerido que

se facilitará en Conserxería.

9. Como normal xeral, deberáse atender o alumnado na aula na que teñan

clase co profesor ou profesora ausente. Aínda que as gardas poden ser

desenvoltas noutros espazos -patio e biblioteca- baixo a responsabilidade

do profesorado de garda, sempre e cando todo o profesorado de garda

desa sesión estea dacordo.

10. Aconsellamos que as gardas non se desenvolvan nas aulas específicas, aula

de informática pola dificultade de control do grupo. Cando falte unha

profesora ou profesor que tiña clase nunha desas aulas debemos buscar

unha aula libre para a permanencia do alumnado. En ningún caso nestas

aulas o alumnado poderá estar so. En todos os casos, tamén en

Bacharelato, deben ser custodiados por un docente de garda.

11. O profesorado de garda debe pasar lista ao grupo para comprobar se falta

algún alumno ou alumna. Esta información será entregada ao profesorado

titor para que as introduza no XADE.

12. No caso de faltas colectivas, masivas e/ou de difícil explicación o

profesorado de garda daráo a coñecer a algún membro do Equipo Directivo

coa finalidade de que se tomen as medidas oportunas.

13. Se o profesor ou profesora ausente deixou encomendado algún tipo de

traballo( aparecerá reflectido no apartado de observacións do libro de

gardas), a persoa de garda poderá controlar a súa realización.

14. Se o profesor ou profesora ausente non deixou tarefas encomendadas a

persoa de garda decidirá a dinámica de aula que mellor contribúa ao

proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado  e a convivencia.

15. No suposto de non haber suficiente profesorado de garda para atender a

todos os grupos poderanse empregar as pistas deportivas, non habendo

clase de educación física. Neste caso, o profesor ou profesora de garda

vixiará ao alumnado asegurándose de que en todo momento se respecten

as normas establecidas.

16. No caso dos grupos de Bacharelato aos que lles falte un docente o

profesorado de garda non ten a obriga de permanecer na aula, poidendo



limitarse a supervisar e controlar ao grupo.

17. O alumnado de Bacharelato poderá abandonar a aula para permanecer na

cafetería ou no patio cuberto. O importante é que estean localizables e con

supervisión. Se se decide facer uso da biblioteca, o grupo debe estar

supervisado.

18. Se non fora precisa a vixilancia de ningún grupo o profesorado de garda

atenderá prioritariamente a Aula C.

19. En calquera dos casos o profesorado de garda ten que estar localizable. De

ausentarse terá que avisar ao Equipo directivo.

20. No caso dos grupos de Bacharelato aos que lles falte un docente e non

teñan traballo asignado o profesor de garda poderá deixar que os alumnos

baixen á planta baixa, sempre tendo un control deles.

21. No suposto de non haber suficiente profesorado de garda para atender a

todos os grupos poderanse empregar as pistas deportivas, non habendo

clase de educación física. Neste caso, o profesor ou profesora de garda

vixiará ao alumnado asegurándose de que en todo momento se respecten

as normas establecidas.

22. Se non for precisa a vixilancia de ningún grupo o profesorado de garda

colaborará na vixilancia da biblioteca, se non hai outro profesorado

asignado á mesma, coa finalidade de que poidan estar alí os alumnos con

materias validadas ou que estean a repetir o 2º curso de Bacharelato con

materias soltas.

23. En caso de accidente ou indisposición dalgún alumno ou alumna poderase

requirir a presenza do profesorado de garda para organizar a súa

atención.Os pasos a seguir ante unha indisposición dunha alumna ou

alumno será o seguinte:

- O profesorado encargado da aula atenderá ao alumno/a con

indisposición ata que o recolla o profesorado de garda.

*no caso de non atopar ao profesorado de garda terá qe

avisar ao equipo directivo.

- O profesorado de garda será quen chame á familia.

- No caso de non localizar a ningún familiar, o profesorado de garda



deberá chamar ao 061 e acompañar ao menor en todo momento.

- O profesorado de garda cubrirá a incidencia no libro

corerspondente.

24. Durante o recreo das mañás haberá un mínimo de tres profesores ou

profesoras de garda. Estes profesores e profesoras de garda distribuiranse

da seguinte maneira:

▪ Vixilancia do patio exterior dianteiro e porta de entrada ao Centro.

▪ Vixilancia do patio exterior traseiro e pistas deportivas.

▪ Vixilancia dos corredores do edificio onde se sitúan as aulas.

Serán funcións do profesorado de garda de recreo:

▪ Velar polo mantemento da orde nas zonas indicadas no punto
anterior.

▪ Coidar que o alumnado faga uso das papeleiras.

▪ Controlar que o alumnado menor de idade non abandone o instituto.

▪ Comunicar a algún membro do Equipo Directivo a presenza

entre o alumnado de persoas sospeitosas de non pertencer á

Comunidade Educativa.

▪ Resolver as incidencias que poidan xurdir dacordo co

establecido neste documento e informar ao membro do Equipo

Directivo presente nese momento.

▪ A Xefatura de Estudos establecerá gardas para a custodia e atención do

alumnado de transporte escolar nos períodos previos á entrada nas aulas á

primeira e á última hora das mañás e á entrada e saída das mesmas os martes

á tarde. As funcións deste profesorado serán:

• Coidar que se manteña orde á entrada e saída do alumnado e

supervisar que o alumnado transportado acceda inmediatamente ao

interior do recinto escolar unha vez que baixen do autobús.

• Comunicar a un membro do Equipo Directivo calquera incidencia

relacionada co transporte escolar.



Polas mañás esta garda rematará unha vez que soe o timbre de entrada na primeira

clase. Na tarde do luns cando o alumno transportado entre no Centro e cando saia o

último autobús do transporte escolar sen que quede ningún alumno ou alumna no

instituto.

5. PERMISOS E LICENZAS.

Para a xestión, petición e concesión dos permisos e licenzas por parte do

profesorado do Centro estas NOFC atenden ao disposto na Orde do 29 de xaneiro de

2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente

que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

e as súas posteriores actualizacións.

○ No suposto de que a ausencia do profesor ou profesora sexa prevista este ou

esta debe comunicalo á Xefatura de Estudos con alomenos tres días de

antelación para poder xestionar correctamente a ausencia. Esa comunicación

producirase mediante a presentación da solicitude de comunicación de faltas

previstas, dispoñible tanto no Espazo do Profesorado existente na web do

Centro como na sala de profesores e no despacho da Xefatura de Estudos.

○ O profesor ou profesora que falte procurará deixar tarefas para que o

profesorado de garda poida atender ao seu alumnado durante as horas ou

días de ausencia. Para isto empregará o cartafol específico que está á súa

disposición na sala de profesorado e daralle noticia da circunstancia áXefatura

de Estudos coa finalidade de que poida xestionar axeitadamente estas tarefas

cos profesores ou profesoras de garda.

○ Se un profesor ou profesora, por causa de imprevisto, non puidese comunicar

con antelación a súa ausencia ou retraso, esa comunicación deberá producirse

no menor intervalo de tempo posible dende que sucedese o imprevisto que

motivou a ausenciaou retraso do profesor ou profesora para poder xestionar

axeitadamente esa ausencia.

○ No caso de que un profesor ou profesora, estando no Centro, presupoña que

vai ter que retrasarse na entrada á clase, comunicará esta circunstancia ao

profesorado de garda para que este se ocupe do seu alumnado durante o

tempo da ausencia.



○ En calquera caso, cando un profesor ou profesora teña que ausentarse do

posto de traballo por causa xustificada ou imprevista esta falta debe ser

xustificada ante a Xefatura de Estudos no menor período de tempo posible, o

cal, en ningún caso, deberá exceder dos cinco días lectivos posteriores dende

a data na que se produciu a falta.

○ A xustificación das faltas do profesorado, ademais da aportación da

documentación oficial requirida en cada caso segundo a Orde do 29 de

xaneiro de 2016, faranse mediante a presentación da pertinente solicitude de

permiso ou licenza dispoñibles no Espazo do Profesorado da páxina web do

IES, na sala de profesorado ou no despacho da Xefatura de Estudos. O

interesado ou interesada deberá cubrir alguna das seguintes solicitudes en

función do tipo de permsio ou licenza solicitados:

▪ Anexo IV: esta solicitude de permiso ou licenza cubrirase cando se

solicite algún tipo de permiso ou licenza que conceda a Xefatura

Territorial de Educación da provincia da Coruña.

▪ Anexo V: este modelo de solicitude será a que se cubra para solicitar

algún tipo de permiso ou licenza á Dirección do Centro.

6. HORARIOS DO PROFESORADO.
1. A principios do mes de setembro, unha vez concluído o período extraordinario de

matrícula, celebrarase unha reunión da Comisión de Coordinación Pedagóxica na que se

dará información aos departamentos dos detalles da mesma. Nesa reunión, ademais,

concretaranse os criterios organizativos para elaborar os horarios lectivos dos   distintos

grupos:   agrupación   de alumnado, distribución de materias por grupos, organización da

atención á diversidade.

2. Con posterioridade á reunión inicial da Comisión de Coordinación Pedagóxica convocarase

un Claustro de inicio de curso onde se trasladará a información relevante sobre a

matrícula, agrupamentos, atención á diversidade e demais información relevante para o

inicio de curso. Nesta reunión trasladáselles aos xefes e xefas de departamento a

distribución de materias e horas asignadas ao seu seminario, as instruccións para a

elección de materias e grupos segundo a normativa vixente, a declaración persoal de

horario de cada profesor ou profesora do departamento e a acta de elección de horarios

para que, posteriormente, sexa entregada, xunto coa declaración persoal de horario dos



profesores, na Xefatura de Estudos.

3. Unha vez recollida a información expresada nos puntos anteriores, a Xefatura de Estudos,

coa axuda da Dirección, elaborará os horarios tendo en conta os criterios pedagóxicos

aprobados, os criterios de organización de Centro e as preferencias horarias solicitadas

polo profesorado.

4. En calquera caso, serán criterios pedagóxicos básicos os seguintes:

a. Como norma xeral non se poderá asignar a unha área ou materia máis dun

período lectivo diario. Porén, poderanse agrupar dous ou máis períodos

lectivos naquelas áreas ou materias nas que o seu desenvolvemento

requira unha carga importante de actividades manipulativas ou doutro tipo

(educación física, tecnoloxía, educación plástica e visual, ámbitos do PMAR,

etc.)

b. As materias de dúas e tres sesións semanais intentarase non impartilas en

días consecutivos. As sesións semanais dunha mesma materia intentarase

que non coincidan todas a últimas ou primeiras horas.

2. No proceso de elaboración dos horarios tentarase cumprir todos os criterios e

normas establecidos nestas NOFC sempre que sexa posible.

3. Naqueles supostos nos que as peticións de preferencias horarias por parte do

profesorado dificulten enormemente a configuración dos horarios, non se terá en

conta ninguna das preferencias horarias e buscarase a mellor solución, tendo en

conta sempre os criterios pedagóxicos.

8. AVALIACIÓNS.

1. No claustro de inicio de curso aprobarase o calendario de avaliacións para o ano

académico a proposta da Xefatura de Estudos e previamente acordado na Comisión

de Coordinación Pedagóxica.

2. O profesorado facilitará ao alumnado e aos seus pais, nais ou representantes legais as

informacións sobre os instrumentos de avaliación empregados. Cando a avaliación se

basee en probas, exercicios ou traballos escritos, o alumnado terá acceso a eles,

revisándoos co profesor ou profesora.



3. Cunha antelación mínima de 15 días ao comezo das sesións de avaliación a Xefatura

de Estudos establecerá o calendario e horario da avaliación de cada grupo. Este

horario expoñerase na sala de profesorado e enviarase por correo electrónico a todo

o profesorado afectado. Nel incluirase a seguinte información:

▪ Normas básicas para a organización da avaliación.

▪ Hora límite para introducir as cualificacións en XADE.

▪ Data de entrega de cualificacións ó alumnado

▪ Datas de reclamacións ás cualificacións.

▪ Data e horario de sinatura de actas.

4. O profesorado deberá introducir as cualificacións na aplicación XADE antes da hora

fixada pola Xefatura de Estudos para cada grupo.

5. Unha vez rematado o prazo dado para introducir as cualificacións en XADE, o

persoal administrativo imprimirá as actas provisionais de cualificacións, facendo as

copias necesarias para todo o profesorado do grupo. Con posterioridade, a Xefatura

de Estudos ou cargo directivo que vaia asistir á avaliación entregará estas actas ao

titor ou titora que presida a xunta de avaliación para que as distribúa entre os

asistentes.

6. Ás sesións de avaliación asistirá a totalidade do equipo docente do grupo, a Xefatura

do Departamento de Orientación e un cargo directivo, preferentemente a Xefatura

de Estudos ou a Dirección, que se encargará de despexar dúbidas sobre temas

normativos, aportar información administrativa e manexar a aplicación de xestión

XADE para facer todas as modificacións de cualificacións necesarias. Asemade,

aquel profesorado que realice labores de apoio educativo nun determinado grupo

poderá non asistir ás devanditas sesión sempre e cando, con carácter previo, tivese

entregado un informe escrito sobre a evolución académica do alumnado ao que

presta o seu labor de apoio á titora ou titor e cuxo modelo será proporcionado

previamente pola Xefatura de Estudos a petición do interesado ou interesada, se

prevé a súa inasistencia a esa sesión de avaliación.

Nas avaliacións, ademais de cualificar o alumnado nas distintas materias, cumprirá

tomar decisións sobre medidas de atención á diversidade, promoción e titulación,

convivencia dentro do grupo ou sobre todos aqueles aspectos que se consideren que



teñen relevancia para a mellora do proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado

dese grupo, global e individualmente.

7. Cada sesión de avaliación estará presidida pola titoría do grupo que a abordará

seguindo o guion proporcionado pola Xefatura de Estudos e levantando acta

[AN_MAAT_09] de todos os acordos e decisións que o grupo de profesorado

acorden nela. Con posterioridade, e seguindo as instrucións da Xefatura de Estudos,

os titores entregarán, debidamente cubertas, as actas das sesións de avaliación dos

seus respectivos grupos á Xefatura de Estudos no prazo e na forma que esta

determine para proceder ao seu arquivo.

8. Na Secretaría do Centro imprimiranse os boletíns de cualificacións e selaranse. Alí

quedarán para que os poida recoller a titoría correspondente e proceder á súa

sinatura e á realización das anotacións que para cada alumno ou alumna conveñan,

segundo o acordado na sesión de avaliación.

9. O titor ou titora entregará os boletíns ao alumnado na data fixada. No caso de que

algún alumno ou alumna non estea presente no momento da entrega dos boletíns

de cualificación estes poderán ser recollidos por algún dos seus proxenitores ou

titores legais e, se ningún deles tampouco puidese vir recollelos, estes quedarán

arquivados na Secretaría do Centro ata que o alumno ou alumna proceda a recollelo

con posterioridade. Non obstante, os/ as pais/ nais ou titores/as legais poderán

coñecer as cualificacións obtidas polos seus fillos e fillas a través da aplicación

Abalarmóbil o mesmo día da entrega das cualificacións no Centro.

10. Unha vez rematadas as avaliacións e entregados os boletíns, a Xefatura de Estudos

fixará un día para que todo o profesorado proceda a asinar as actas definitivas.

11. No suposto de que un alumno non faga entrega do/s libro/s de lectura solicitado/s

na Biblioteca do Centro ou daqueloutros libros de texto mercados con cargo ao

Fondo solidario de libros de texto ou calquera outro material prestado polo profesor

non se lle entregará o boletín de cualificacións ata que subsane esta situación

devolvendo o material requirido.

12. As sesións de avaliación poderán realizarse de forma presencial ou telemática. Neste

segundo caso estableceranse os mecanismos necesarios para garantir a identidade

dos integrantes da Xunta de Avaliación e o sentido do seu voto no caso de que deba

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/abalarmobil


tomarse algunha decisión colexiada por medio do sistema de votación.

C.ORGANIZACIÓN DO PERSOAL NON DOCENTE

1. DEREITOS E DEBERES DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E
SERVIZOS.

O Persoal de Administración e Servizos (PAS) terá os seguintes dereitos:

● Ser respectadas/os no exercicio das súas funcións.

● Contar cos medios materiais axeitados para a realización do seu traballo.

● Estar informadas/os de todo o concernente ao funcionamento do centro no que

atinxe ao seu labor.

● Elixir ou ser elixida/o membro dos órganos colexiados de goberno segundo a

normativa vixente.

● Formular diante dos órganos de goberno correspondentes as suxerencias, queixas

e/ou peticións que estimen oportunas, sendo escoitado/a e atendido/a nas

mesmas.

Así mesmo, deben cumprir os seguintes deberes:

● Asistir puntual e regularmente ao seu posto de traballo.

● Cumprir as tarefas que teñan encomendadas de acordo coas disposicións legais

vixentes en función do nivel e cargo que ocupan.

● Comunicarlle á Dirección calquera problema ou disfunción detectados no centro

relacionado co exercicio das súas funcións.

● Respectar a todos os membros da Comunidade Educativa.

2. SECRETARÍA.

O persoal de Secretaría destinado no noso Centro terá, cando menos, as seguintes
funcións:

a. Tramitar e xestionar os procedementos que, en relación coa actividade

administrativa, académica e económica do IES, establece a lexislación vixente.

b. Utilizar as ferramentas informáticas que se poñan á súa disposición para

desenvolver os seus labores administrativos.

c. Manexar o rexistro de entrada e saída da documentación relevante que ten que ver



coa actividade do Centro. Calquera documento que leve a sinatura dun membro do

Equipo Directivo terá que ter rexistro de saída.

d. Atender e informar ao público sobre o proceso de matriculación, validacións,

sistemas de becas e axudas e calquera outro aspecto desta natureza seguindo as

instrucións da Dirección.

e. Confeccionar as certificacións que, como consecuencia da solicitude expresa e

concreta presentada por unha persoa ou institución interesada e lexitimada ao

efecto, deban asinar os órganos directivos competentes.

f. Cubrir e cumprimentar o Documento de Organización de Centro (D.O.C), agás as

partes que correspondan ao persoal docente, seguindo as directrices do Equipo

Directivo e baixo a súa supervisión.

g. Realizar as tarefas de xestión administrativa que teñen que ver co proceso de

admisión e matriculación (recollida de solicitudes e documentación, baremación de

solicitudes, etc)

h. Apoiar a xestión administrativa xerada polos procesos de avaliación (impresión de

boletíns de notas das avaliacións, historiais académicos, etc)

i. Xestionar os traslados de expedientes, tramitar os títulos académicos e realizar

cantos procedementos administrativos con efectos académicos establezan as

disposicións vixentes.

j. Xestionar, organizar e custodiar o almacén de material de oficina e comunicar á

Secretaría as necesidades de reposición.

k. Xestionar a tramitación do seguro escolar.

l. Participar, nos termos indicados pola lexislación vixente, nos órganos colexiados do

Centro.

m. Calquera outras funcións de carácter análogo que o Equipo Directivo poida

encomendarlles, dentro do ámbito das súas competencias.

3. CONSERXERÍA.

Serán funcións dos conserxes as que se detallan a continuación:

a. Abrir e pechar o IES nos horarios establecidos.



b. Conectar e desconectar a alarma antirroubo.

c. Asegurarse, antes de pechar, que todas as ventás, aulas, servizos, salón de actos,

oficinas, despachos e portas de acceso exterior quedan pechadas.

d. Atender a conserxería proporcionando a primeira información e orientación ao

público que chega ao instituto.

e. Atender as chamadas telefónicas e recoller os avisos. Como norma xeral, non se

interromperán as actividades lectivas por causa da transmisión destes.

f. Realizar os encargos relacionados co servizo dentro e fóra das dependencias do

instituto, así como a recollida e entrega de escritos e notificacións que o Equipo

Directivo lles encomende.

g. Proporcionar o material necesario para as clases, tales como papel, fotocopias,

xices, rotuladores, borradores, etc e avisar á Secretaría cando sexa necesaria a

reposición.

h. Levar á oficina de correos a correspondencia diaria e clasificar a que chega,

separando a oficial, que se entregará nos despachos correspondentes, da do

profesorado e departamentos didácticos.

i. Facilitar aos pais e nais ou titores e titoras legais que pasen a recoller a un alumno

ou alumna o xustificante oficial de falta correspondente para a súa posterior entrega

ao titor ou titora e controlar a correcta cumprimentación da autorización de saída

do Centro por parte dos proxenitores ou do propio alumnado maior de idade cando

este abandone o instituto durante o periodo lectivo.

j. Custodiar e controlar as chaves das distintas dependencias do instituto.

k. Controlar o funcionamento diario do timbre e programalo se fose necesario.

l. Comunicar ao Equipo Directivo as faltas de disciplina que poidan observar, así como

o uso incorrecto dos bens móbeis e instalacións do Centro.

m. Colaborar co Equipo Directivo e profesorado nos labores de vixilancia e custodia do

alumnado nos tempos de lecer e de entrada e saída do instituto.

n. Colocar e retirar dos taboleiros de anuncios e das paredes a información que o

Equipo Directivo lle indique.



o. Comunicar os desarranxos e o mal estado dos bens móbeis, material e instalacións

do Centro que detecten no exercicio das súas funcións.

p. Realizar as tarefas de reprografía que o persoal do Centro requira para o

desenvolvemento das súas actividades. Ordenar, clasificar e, no seu caso, grampar

ou encadernar as copias. Estes traballos deberán ser encargados polos docentes,

como mínimo, cun día de antelación para evitar os inconvenientes derivados de non

poder atender a solicitude ao momento.

q. Atender outros labores puntualmente necesarios nas dependencias do instituto e

que non necesiten persoal especializado.

r. Participar, nos termos expresados pola lexislación vixente, nos órganos colexiados

do Centro.

4. PERSOAL DE LIMPEZA.

Serán funcións do persoal de limpeza destinado no IES as seguintes:

a. Realizar a limpeza completa e diaria do IES.

b. Comunicar os desperfectos así como o mal uso dos bens  móbeis  e instalacións que

detecten na prestación dos seus servizos.

c. Procurar a ventilación axeitada das dependencias do IES durante a limpeza.

d. Almacenar o material de limpeza e comunicar á Secretaría as necesidades de

reposición.

e. Asegurarse do peche de ventás e portas e baixada de persianas ao remate do seu

labor diario de limpeza.

f. Participar, nos termos expresados pola lexislación vixente, nos órganos colexiados

do Centro.

D.ORGANIZACIÓN DOS RECURSOS MATERIAIS E
ESPACIAIS

1. RECURSOS DO IES PRAIA BARRAÑA.



En relación cos recursos materiais e espaciais do IES determínanse as seguintes

xeralidades que deben terse en conta para o bo funcionamento do Centro:

● Os recursos materiais deben estar inventariados. Para iso existirá un inventario xeral

e un por departamentos. Este inventario deberá incluír a descrición, a cantidade e a

data de adquisición dos materiais. O responsable do inventario xeral é o/a

Secretario/a e o de cada departamento o/a xefe/a do mesmo.

● A adquisición de material correrá a cargo do/a Secretario/a e dos Xefes/as de

Departamento, dacordo co orzamento do Centro e a normativa específica vixente

sobre a xestión económica.

● A repartición do orzamento farase de maneira equitativa entre os departamentos.

Unha vez realizada a repartición, os departamentos terán autonomía para a compra

do material e informarán ao/ á Secretario/a sobre a devandita compra.

● Todos os profesores poderán facer uso do material dos distintos departamentos co visto

e prace do xefe do departamento de que se trate.

● En caso de deterioración ou desaparición dalgún material este comunicarase

inmediatamente co fin de localizalo canto antes ou de tomar as medidas oportunas.

● Todo o profesorado é responsable do bo uso do material do Centro, así como da

apertura e peche das aulas específicas.

● O material do Centro non é de uso exclusivo de ningún membro da Comunidade Escolar,

aínda que a súa distribución e uso debe organizarse a través dun rexistro para asegurar

un emprego racional, buscando sempre a máxima eficacia.

● A reserva da Aula Tic, da de Informática e do Salón de Actos realizarase a través dos

cadrantes expostos no taboleiro reservado á Vicedirección na Sala de Profesores e que

estarán disponibles dende o inicio do curso.

2. USO DOS ESPAZOS E SERVIZOS DO CENTRO.

2.1. XERALIDADES.

a. Os alumnos teñen a obriga de permanecer no recinto do instituto durante o

horario lectivo. A Dirección do Centro declina toda responsabilidade respecto

daqueles alumnos e alumnas que abandonen o Instituto sen permiso e

contravindo o estipulado nas presentes NOFC.



b. Na Conserxería do Centro gárdanse as chaves das aulas, polo que se un

profesor desexa utilizalas deberá solicitar a chave aos conserxes e

posteriormente devolvelas persoalmente, nunca a través do alumnado.

2.2. ZONAS EXTERIORES.

a. O recinto escolar do instituto está delimitado polo cerre que ten ao seu

arredor e fórmano as seguintes instalacións:

● Aparcamento: de uso exclusivo para o persoal docente e non docente

do Centro. Aquel persoal que queira deixar o seu coche dentro do

recinto deberá aboar, en concepto de reserva, a cantidade establecida

pola Dirección do IES para a adquisión dun mando a distancia que lle

permita entrar no recinto e que lle será devolta cando o devolva.

● Zonas verdes polas que poderá transitar ou permanecer libremente o

alumnado durante os recreos.

1. Pistas deportivas: o seu uso está limitado aos membros da Comunidade

Educativa e dentro do horario de apertura do instituto. Calquera outra persoa

ou grupo que desexe utilizar as instalacións deberá solicitar permiso á

Dirección ou ao profesorado que coordina alguna actividade vinculada a este

espazo.

2.3. ZONAS COMÚNS.

● A primeira hora da mañá, o alumnado poderá acceder ao Centro antes

de que soe o timbre e permanecerá na planta baixa (zona de

Conserxería e Cafetería), sen acceder ás aulas, ata que soe o timbre de

inicio da actividade lectiva.

*EXCEPCIÓN COVID: O alumnado poderá acceder ás súas

respectivas aulas de referencia antes de que soe o timbre.

● Durante os recreos o alumnado abandonará as súas respectivas aulas e

permanecerá ben na planta baixa (zona de Cafetería, Secretaría e

Conserxería) ou ben nas zonas exteriores (pistas deportivas, zona

verde…). En ningún caso o alumnado poderá permanecer nos

corredores.

*EXCEPCIÓN COVID: En situación metereolóxica adversa o



alumnado poderá permanecer nas súas respectivas aulas de

referencia; nunca noutras.

Nesta circunstancia é indispensable que as fiestras e portas

estean abertas e que aquel alumnado que precise beber e

comer o faga por turnos e asomados á algunha das fiestras.

● Para evitar atascos e accidentes, non se permitirá que o alumnado

permaneza sentado nas escaleiras. Empregará os bancos distribuídos

na planta baixa do Centro e nos exteriores do mesmo.

● En circunstancias habituais- e non as determinadas polo covid- o

alumnado non poderá permancer nas aulas, agás as seguintes

excepcións:

● O alumnado de 2º de Bacharelato con permiso explícito de Xefatura de

Estudos e con actitude de estudo.Calquera desperfecto ou problema

da convivencia será responsabilidade do grupo.

a. O alumnado de ESO con permiso explícito dun profesor/a e baixo a

supervisión presencial deste/a, que será a persoa responsable do

que alí acontece.

b. O alumnado de ESO e Bacharelato nos Recreactivos se existise

algunha actividade planificada ao efecto.

● O alumnado poderá permanecer no ximnasio e noutras aulas

específicas sempre que sexan participantes das actividades

programadas polo profesorado para os Recreactivos.

● O alumnado non poderá ocupar o corredor do edificio anexo durante

os recreos se non é para acceder ás actividades programadas alí no

contexto dos Recreactivos.

2.4. AULAS.

● As aulas disporán permanentemente de borradores, xices, recursos e

materiais básicos para o bo funcionamento da actividade

académica.

● O alumnado da ESO e Bacharelato permanecerá dentro da aula á

espera do profesor ou profesora que teña que impartirlles clase e



nunca nos corredores.

● O tránsito deste alumnado polos corredores deberá ser ordenado e en

silencio para evitar molestar aos compañeiros das demais aulas que

estean na clase.

● O alumnado de 2º de Bacharelato poderá permanecer nas súas

respectivas aulas durante os recreos, previa autorización da Xefatura

de Estudos, e sempre para realizar actividades de tipo académico.

● A perda do material existente nas aulas así como a súa deterioración,

por un uso incorrecto, suporá o abono íntegro e inmediato do seu

importe ou a súa reposición coas mesmas características de calidade

por parte dos responsables individuais da deterioración ou uso

incorrecto. Se a persoa responsable do deterioro non o recoñece ou

non é identificada, será o total do grupo quen asuma o gasto e a

penalización.

2.4. CAFETERÍA.

● O horario da cafetería será de 09:00 h a 14:00h, de luns a venres,

e os martes a mediodía, de 14:10 a 16:00 h.

● O alumnado só poderá acceder á cafetería nos recreos e os martes a

mediodía ata as 16:00 h. En circunstancias excepcionais poderán acudir

á mesma co permiso do profesor ou profesora co que teñen clase.

● Dentro da cafetería deben respectarse as normas de convivencia e

limpeza como en calquera outro local do instituto. O non respecto ás

normas pode supoñer a inmediata expulsión da mesma,

independentemente das sancións que correspondan en aplicación do

disposto neste documento.

● A vixilancia da cafetería correspóndelle á empresa/persoa física que

teña concedido ese servizo, segundo as instrucións da Consellería de

Educación. No obstante, contarán coa colaboración do profesorado de

garda.

● O/A responsable da cafetería deberá ofrecer unha alternativa sá aos

produtos máis industriais (froita …)

● Este persoal está obrigado á prestación dos seus servizos segundo o que



estableza o contrato asinado e aprobado polo Consello Escolar.

● O alumnado non poderá adquirir ningún tipo de produto na cafetería

aproveitando os cambios de clase. So o poderá facer durante os períodos de

lecer.

● Respectaranse os límites de aforo establecidos no recinto.

2.5. CESIÓN DE ESPAZOS.

Para que unha asociación, clube ou institución poda utilizar as dependencias

do instituto para realizar actividades, debe presentar unha solicitude

[AN_SCE_10A] por escrito indicando a natureza da agrupación solicitante, a

actividade que pretende realizar, os espazos necesarios, o número de

participantes e horario, no que debe figurar o período de tempo, días da

semana e horas diarias para as que se solicitan os locais.

Á vista da solicitude, o Consello Escolar emitirá un informe [AN_SCE_10B]

sobre a pertinencia de acceder á solicitude feita e, se for preciso, poderá

solicitar á agrupación demandante a presentación de máis documentación e

información que sexa necesaria para o estudo da solicitude e a redacción do

informe.

Para emitir o informe, o Consello Escolar analizará cando menos os seguintes

puntos:

● Natureza da agrupación demandante, concedendo prioridade a outros centros

educativos, Administración local e asociación deportivas, xuvenís e sociais de

ámbito local.

● Adecuación da actividade ás instalacións e finalidade do instituto.

● Que non sexan actividades violentas nin discriminatorias.

● Interferencia coa actividade docente.

● Adecuación ao horario de apertura e peche co Centro.

● Custo que pode supoñer para o IES.



● A existencia de ánimo de lucro na realización da actividade por parte da

agrupación demandante.

No informe do Consello Escolar poderanse incluír condicionantes para a cesión,

como por exemplo os seguintes:

● A obriga de limpar e ordenar cada día ó remate das actividades os locais

usados, para que queden no mesmo estado en que atoparon.

● A reparación dos desperfectos que se poidan producir durante a realización da

actividade.

● A reposición de material funxible consumido na actividade.

A solicitude, xunto co informe do Consello Escolar, trasladaranse á Xefatura

Territorial da Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria que será

a que finalmente concederá ou non o permiso.

3. NORMAS DE USO DAS AULAS ESPECÍFICAS.

4.1. LABORATORIOS DE CIENCIAS.

1. Nos laboratorios entrarase ordenadamente e evitando aglomeracións na porta.

2. Cada alumnoou alumna situarase no posto asignado polo profesor.

3. O/a alumno/a permanecerá no seu posto, sen moverse del, a non ser que llo

indique o/a profesor/a.

4. Antes de comezar a práctica asegurarase de que ten todo o material e produtos,

coñece os seus nomes e comprende o que debe facer en todo momento. Se non é

así consultará as súas dúbidas ao/á profesor/a.

5. Manexará con coidado todos os produtos e o material, seguindo en todo momento

as indicacións do/a profesor/a.

6. Non levará o pelo solto, nin colgando ningún tipo de peza ou adorno.

7. Non levará ao laboratorio abrigos, carteiras, mochilas, etc.

8. Nunca saboreará ningún produto, se ten que cheirar algún será seguindo sempre

as indicacións do profesor.



9. Non verquerá sólidos polas pías, os líquidos verqueranse polas paredes da pía aos

poucos e coa billa aberta.

10. Ao finalizar a práctica todos limparán e ordenarán o material utilizado, coidando

que todos os aparellos queden desconectados.

11. Despois de saír do laboratorio deberán lavar as mans.

12. Non deberá tocar os utensilios e produtos que non se relacionen coa práctica.

13. En caso de deterioración causada polo mal uso ou neglixencia do/a alumno/a,

este/a estará obrigado/a a aboar o importe ou a repor o material.

4.2. PAVILLÓN E ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

1. Traer a roupa deportiva adecuada: chándal e zapatillas de deporte.

2. Quitar aneis, colgantes, pulseiras e outros obxectos que poidan danar a

integridade física propia ou dos compañeiros.

3. Realizar só as actividades propostas polo/a profesor/a e nunca actividades que

comporten riscos persoais ou aos compañeiros e compañeiras.

4. Respectar aos compañeiros e compañeiras, nunca empuxarlos nin molestarlos.

5. Avisar ao/á profesor/a en caso de mareos, dor intensa, vómitos, etc.

6. Respectar a hixiene, coidar a ducha diaria, secar a suor, cambiarse de camiseta,

asearse e calquera outra forma de hixiene que o profesor/a estime.

7. Limpar o calzado antes de acceder ao polideportivo.

8. Utilizar a instalación e o material con coidado.

9. Está prohibido entrar no almacén sen permiso do/a profesor/a.

10. O material debe quedar recolleito e perfectamente almacenado ao rematar a

sesión.

11. É obrigatorio traer xustificante médico en caso de enfermidade ou lesión.

12. Hai que asistir á sesión con chándal aínda que se estea lesionado ou exento,

participando nas tarefas adaptadas que o profesor considere oportunas.



13. O/A alumno/a exento/a deberá entregar certificado médico oficial ao profesor de

Educación Física.

14. En caso de deterioración causada polo mal uso ou neglixencia do/a alumno/a,

este/a estará obrigado/a a aboar o importe ou a repor o material.

15. No caso de que o profesor o considere oportuno poderase usar a gorra ou viseira

cando a clase se imparta ao aire libre e a climatoloxía o aconselle.

4.3. AULAS DE INFORMÁTICA.

A área de Tecnoloxía terá preferencia na utilización destes recursos. O resto de

profesorado e Departamentos que queiran facer uso deles anotaranse nun cadrante

específico de uso que se elaborará a principios de curso e que estará dispoñible todo o

ano na sala de profesores para a súa consulta ou posible modificación.

Todo o profesorado e alumnado que traballe nestas aulas deberá aterse ás

seguintes normas:

1. Os/as alumnos/as deben utilizar sempre o mesmo ordenador, de forma que se

poida saber en todo momento quen puido cometer as accións en contra das

normas.

2. Os ordenadores dos/as alumnos/as estarán numerados. O profesor do grupo

terá un rexistro da localización dos alumnos nesta aula e esixirá o seu estrito

cumprimento.

3. Os alumnos deberán reflectir na ficha do seu computador o seu nome, o do

profesor/a, a hora e o día da utilización do posto.

4. A mesa de control só poderá ser utilizada polo profesor.

5. Os/as alumnos/as manexarán só os equipos da forma que indique o/a

profesor/a.

6. As aulas permanecerán pechadas con chave.

7. Sempre que haxa alumnos na aula permanecerá un/ha profesor/a responsable.

8. O profesor revisará antes da entrada e despois da saída de cada grupo o estado

dos equipos, en caso dalgunha anomalía comunicarao de inmediato ao



Dinamizador/a das TIC e, no seu caso, á Xefatura de Estudos, que tomará as

medidas oportunas.

9. Para instalar algún programa será necesario comunicarllo ao Dinamizador/a das

TIC, que os instalará nunhas datas fixadas e comunicadas ao resto de profesores

ao comezo de curso.

10. Periodicamente realizarase unha limpeza de programas e arquivos dos equipos

incluído o do profesor.

11. Non deben deixarse equipos, pantallas ou impresoras acesas. Na Aula de

Audiovisuais, ademais, baixarase o automático.

12. como medida de seguridade e intimidade convén gravar en soporte electrónico

(pendrives…) os documentos que se elaboren e non almacenalos no disco

duro.

13. Se alguén quere instalar un programa novo no computador do profesor, este

revisarase previamente cun antivirus.

14. A compra de memorias uso farase a través dos Departamentos e se o profesor o

considera como material do alumnado, traerao o alumnado.

15. En caso de deterioración causada polo mal uso ou neglixencia do/a alumno/a,

este/a estará obrigado/a a aboar o importe ou repor o material.

16. As incidencias que se produzan nas aulas de informática e audiovisuais serán

comunicadas inmediatamente ao/á responsable da dinamización das TIC

mediante o modelo de comunicación oficial que estará sempre disponible na

Sala de Profesores.

4.4. AULA DE TECNOLOXÍA.

Nesta aula observaranse as seguintes normas de comportamento e uso:

1. Non se pode utilizar ningunha máquina ou ferramenta sen a autorización do

profesor ou profesora e sen coñecer previamente as normas de seguridade e o

funcionamento da mesma.

2. O material existente no taller seralles entregado aos/ás alumnos/as polo/a

profesor/a.



3. En ningún momento o/a alumno/a fará uso deste sen o permiso do/a profesor/a.

4. As ferramentas do taller son de uso exclusivo para este.

5. O/A alumno/a utilizará roupa cómoda e adecuada que facilite o seu traballo no

taller, o pelo longo recollerase e os colgantes gardaranse como medida de

prevención ante o posible enganche con máquinas.

6. O/A alumno/a utilizará elementos de protección como luvas, lentes, etc.

7. É necesario levar todos os días o material de traballo á aula-taller.

8. Cada grupo traballará nunha mesa e só poderá utilizar as ferramentas asignadas

a ese posto. Os seus integrantes deberán permanecer na zona de traballo.

9. Antes de terminar a clase cada grupo encargarase da limpeza do seu posto de

traballo e de colocar e controlar as súas ferramentas.

10. Cada alumno permanecerá no seu grupo e non deambulará pola aula.

11. O atentar contra os traballos dos compañeiros considerarase falta contra as

normas de convivencia.

12. Cando unha ferramenta rompa polo mal uso ou neglixencia do/a alumno/a,

estará na obrigación de avisar ao profesor/a e de aboar o seu importe ou de

repor unha de iguais características á deteriorada.

13. En caso de lesión acudirase inmediatamente ao/á profesor/a.

4.5. AULA DE MÚSICA.

1. Na aula entrarase de forma ordenada, evitando aglomeracións na porta.

2. O/A alumno/a permanecerá no seu sitio, sen moverse del, a non ser que así llo

indique o profesor.

3. O uso dos instrumentos de música e demais recursos faranse sempre baixo a

supervisión do profesor.

4. Despois da utilización destes recursos, gardaranse no lugar que lles corresponda.



5. O/A alumno/a que utilice os materiais farase responsable da súa correcta

utilización. En caso de incumprimento desta responsabilidade poderá recibir

unha sanción e/ou a reposición dos danos.

4.6. AULA DE DEBUXO E TALLER DE VOLUME.

1. Nestas aulas entrarase de forma ordenada e evitando aglomeracións na porta.

2. O alumnado permanecerá no seu sitio, sen moverse del, a non ser que así llo

indique o/a profesor/a.

3. Os/as alumnos/as serán os/as responsables de todo o material que empreguen.

4. Existirá unha mesa de traballo por grupo de alumnos tanto na Aula de Debuxo

como no Taller de Volume.

5. Cada alumno/a ou grupo de alumnos/as responsabilizarase de que o seu posto

de traballo quede limpo ao rematar a clase.

6. Deberán coidar a hixiene, procurando non manchar aos compañeiros nin a aula.

7. En caso de deterioración causada polo mal uso ou neglixencia do/a alumno/a,

este/a estará obrigado/a a aboar o importe ou a repor o material.

5. BIBLIOTECA.

5.1. HORARIO.

A. De forma xeral, o horario da biblioteca coincidirá co horario lectivo, sempre que

haxa profesorado de garda dispoñible para a súa atención.

B. A principios de curso, unha vez asignadas as gardas, quedará fixado o horario da

biblioteca, o cal que se expoñerá na súa entrada e no que figurará o profesorado

encargado de facer gardas nela e xestionala.

C. Nos períodos de vacacións nos que o Centro permaneza aberto, a biblioteca tamén

estará a disposición dos usuarios, sendo responsabilidade do Equipo Directivo a

súa atención.

5.2. ATENCIÓN.

A. A principios de curso asignarase o profesorado encargado da biblioteca

procurando que quede cuberto o maior número de horas lectivas posible.



B. As funcións do profesorado de garda da biblioteca serán:

● Encargarse de anotar o préstamo ou a devolución dos libros no programa de

xestión ou no rexistro de préstamos.

● Manter a orde para que en todo momento se consiga un ambiente de

traballo e observando, ademais, que se cumpran as normas establecidas

neste regulamento.

C. A Dirección designará un profesor ou profesora responsable da dinamización

da biblioteca que desempeñará as funcións establecidas no Artigo

10 da Orde do 17 de xullo de 2007, pola que se regula a percepción da

compoñente singular do complemento específico por función titorial e outras

funcións docentes, e na instrución 69 da Orde do 1 de agosto de 1997, pola que

se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996.

D. O profesor ou profesora encargado/a do servizo de biblioteca realizará todas as

gardas na biblioteca.

E. Se as circunstancias o permiten crearase un equipo de biblioteca que, coordinado

polo/a responsable da dinamización da mesma, programará e levará a cabo un

plan anual que recollerá medidas encamiñadas a mellorar o papel da biblioteca

no instituto.

5.3. NORMAS DE FUNCIONAMENTO.

A. Calquera membro da Comunidade Educativa pode facer uso da biblioteca. As

persoas alleas á comunidade escolar deberán solicitar, en todo caso, autorización

ao membro do Equipo Directivo que estea de garda.

B. O alumnado non poderá estar na biblioteca durante as horas de clase, agás que

estea acompañado - ou conte co permiso - do profesor ou profesora da materia

correspondente ou sexa alumnado que conte con materias validadas ou

repetidor con materias soltas, no caso de Bacharelato.

C. O uso dos ordenadores por parte do alumnado debe observar as seguintes

normas:



● Os/as alumnos/as deberán rexistrarse na correspondente folla de rexistro

para poder facer uso dos ordenadores da Biblioteca e que estará custodiado

polo profesor ou profesora que estea facendo garda no momento do rexistro

por parte do alumnado.

● As computadores empregararanse unicamente para a consulta e realización

de traballos.

● En cada ordenador só poderá haber como máximo dous alumnos/as á vez.

● A entrada en internet estará restrinxida á consulta de páxinas web con

finalidade educativa.

● En caso de dúbida sobre a consideración e natureza dunha páxina,

corresponderá ao profesorado responsable nese momento da biblioteca

decidir sobre o devandito aspecto.

● Estará prohibida a instalación de calquera software sen a previa autorización

dun membro do Equipo Directivo ou responsable da biblioteca.

● A impresión de traballos comunicarase previamente ao profesor ou

profesora de garda dese momento, para que este proceda a dita impresión

no ordenador do profesorado.

● Os ordenadores deberán apagarse ao remate da sesión.

D. As computadoras da mesa do bibliotecario/a serán de uso exclusivo para o

profesor de garda e encargado da biblioteca.

E. Será imprescindible gardar silencio e o debido respecto cara o resto dos usuarios

mentres se estea na Biblioteca.

F. Non estará permitido comer, beber nin usar calquera tipo de xogo ou dispositivo

electrónico (teléfono móbil, reprodutores de son ou vídeo, etc).

G. Calquera transgresión das normas contidas neste apartado implicará a inmediata

expulsión da Biblioteca, ademais das posibles sancións contempladas neste

regulamento.



5.4. NORMAS DE PRÉSTAMO DOS FONDOS DA BIBLIOTECA.

A. En canto ao empréstimo dos libros e demais materiais da Biblioteca do Centro

teranse en conta os seguintes principios común:

● Prestaranse por un tempo máximo de quince días os libros. Este prazo

poderá prorrogarse por unha soa vez e coa mesma duración de catorce días

naturais.

● Os recursos audiovisuais prestaranse por un tempo máximo de cinco días

e só unha cinta por alumno.

● Non se prestarán manuais importantes, nin tomos de coleccións,

enciclopedias, dicionarios, etc.

● Para poder retirar un libro o alumnado mostrará o seu carné de estudante

do Centro ao profesor ou profesora responsable de tramitar o préstamo.

● O profesorado que utilice material da Biblioteca deberá anotar o préstamo

como calquera outro lector.

● Poderanse retirar como máximo tres exemplares en préstamo,

independentemente do seu formato (libro, película, revista, etc).

● O/A profesor/a encargado/a de facer o préstamo, rexistrará a entrega do

mesmo, reflectindo os seus datos, os datos do alumno, do libro ou material

que se presta, o estado do material e as datas de préstamo e devolución.

● O/A profesor/a que recolla o material prestado deberá revisar o estado e a

data de devolución do mesmo.

● No caso de detectar notables danos no momento da devolución do

material o/a profesor/a comunicarao inmediatamente ao/á profesor/a

encargado/a da Biblioteca e á Xefatura de Estudos que sancionará cun

parte laranxa esta falta.

● O/A encargado/a da Biblioteca manterá actualizado un rexistro de

incumprimento de prazos ou deterioración do material polos alumnos. Este

rexistro revisarase periodicamente.



● As penalizacións polo atraso na entrega do material serán as seguintes:

a) Primeiro atraso: Perda do dereito ao préstamo durante unha semana.

b) Segundo atraso: Perda do dereito ao préstamo durante dúas semanas.

c) Terceiro atraso: Perda do dereito ao préstamo durante un mes.

d) A non devolución de libros ou a súa deterioración suporán unha

penalización económica equivalente ao valor do material non devolto

ou deteriorado ou a súa reposición para a Biblioteca e a

correspondente sanción por parte da Xefatura de Estudos.

● Unha copia destas normas estará exposta nun lugar ben visible da

Biblioteca.

● Poderanse elaborar outras normas de funcionamento da Biblioteca sen

prexuízo do establecido neste regulamento.

6.RECURSOS DIDÁCTICOS.

6.1. ADQUISICIÓN DE MATERIAIS.

1. O responsable principal da adquisición de materiais didácticos para uso común no

Centro será o Secretario/a do IES. Será tamén o responsable, xunto co resto do

Equipo Directivo, de facer un reparto equitativo da partida específica do

presuposto do Centro entre os diferentes Departamentos didácticos.

2. Os Departamentos, a través dos seus respectivos Xefes ou Xefas, poderán adquirir

recursos didácticos propios e específicos para os seus Departamentos ou ben

contribuír á mellora dos fondos bibliográficos da Biblioteca con cargo aos seus

presupostos anuais e segundo establece a lexislación vixente.

3. O/a responsable da Biblioteca poderá tamén adquirir recursos para a Biblioteca,

previa consulta aos Departamentos a través da Comisión de Coordinación

Pedagóxica, coa finalidade de mellorar os seus fondos e sempre con cargo ao

presuposto anual a ela designado e segundo o disposto legalmente.



6.2. CUSTODIA DE MATERIAIS.

1. Serán responsables da custodia dos materiais didácticos aqueles que os adquiriron

ou aqueles a quen llos cederon quedando obrigados, polo tanto, a mantelos en bo

estado de uso.

2. Os responsables da custodia destes materiais deberán inventarialos anualmente a

petición do Secretario/a do Centro para o que emitirán un informe que permita ao

Secretario/a facer un control exhaustivo dos recursos dos que dispón o Centro e

coñecer aqueloutros que xa non están disponibles.

E. ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE ESCOLAR

1. XESTIÓN DO TRANSPORTE.

1. O transporte escolar do instituto organízase en cinco rutas que percorren os

diferentes lugares e parroquias do Concello de Boiro.

No curso escolar 21/22 todas as rutas pasaron a ser xestionadas pola “Consellería de

Infraestructuras e Mobilidade” agás as rutas propias do centro (ruta 4 e 5) que

pasarán a depender deste organismo a partir do mes de decembro. Esto implica

cambios na xestión, pois o alumnado de Bacharelato xa non terá prazas asignadas,

pasando a usar este transporte, sempre e cando existan prazas libres en cada

traxecto, e facendo uso da “Tarxeta Xente Nova” de transporte metropolitano de

Galicia.

2. Os autobuses deixan ao alumnado, en torno ás 8:15 h, na rúa onde conflúen o noso

IES e o Colexio Santa Baia e onde está habilitado o acceso ás instalacións do Centro

por parte do alumnado transportado.

3. A recollida do alumnado farase, aproximadamente ás 14:10 h e ás 18:00 h os martes,

no mesmo punto descrito enriba de forma ordenada e escalonada, esperando uns

autobuses ata que saian os outros e lles deixen espazo para aparcar. Para iso os

condutores establecerán unha orde de recollida que deberán respectar.

4. O alumnado esperará a chegada do seu autobús na beirarrúa da rúa citada no

apartado 1.



5. As entradas e saídas do alumnado transportado estarán vixiadas por profesorado de

garda que estará apoiado, nalgúns casos, por membros do persoal de administración

e servizos do IES.

6. No respectivos autobuses o alumnado deberá acatar as ordes do condutor e a súa

conduta estará suxeita ás mesmas normas que neste regulamento se establecen para

o uso das instalacións e participación nas actividades do instituto.

2. TRAMITACIÓN DO SERVIZO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE.

1. A solicitude de transporte escolar realizarase no momento da matrícula, de acordo coas

instrucións que anualmente realiza a Xefatura de Servizos Complementarios da Consellería de

Educación [AN_STE_11].

2. Para a solicitude deste servizo as familias cumprimentarán os impresos que lles serán

facilitados no sobre de matrícula no momento no que fagan a matrícula dos seus fillos e fillas.

3. No caso de que, unha vez iniciado o curso escolar, quedasen algún postos libres no

servizo de transporte escolar contactarase con aquelas familias que poidan ter

dereito a facer unha solicitude excepcional de transporte escolar para dicirlles como e

a documentación que deberán presentar para proceder ao baremos das solicitudes

presentadas.

TÍTULO IV: SOBRE A CONVIVENCIA

NO CENTRO CAPÍTULO I: NORMAS

DE CONVIVENCIA.

A. NORMAS XERAIS DE CONVIVENCIA.

a. ASPECTOS XERAIS.

1. O horario lectivo do IES Praia Barraña estará comprendido entre as 08:30 H e as

14:10 H de luns a venres e repartido en seis periodos lectivos cunha duración de

cincuenta minutos cada un deles. Os martes, ademais, haberá dous períodos

lectivos máis de tarde comprendidos entre as 16:15 H e as 17:55 H. Asemade,



existirán dous recreos de vinte minutos entre as 10:10 H e as 10:30 H e entre as

12:10 H e as 12:30 H.

2. Os alumnos teñen a obriga de permanecer no recinto do Instituto durante o horario

lectivo. Non poderán saír do mesmo pola súa conta e risco sen a autorización da

familia, a cal deberá personarse no instituto para recoller ao/a alumno/a e que

este/a poida abandonar o Centro ou a súa propia se se trata de alumnado maior de

idade. As familias asinarán na folla de rexistro de entradas e saídas do IES que estará

á súa disposición na Conserxería. O Equipo Directivo declina toda responsabilidade

sobre aqueles/as alumnos ou alumnas que abandonen o recinto escolar sen

permiso expreso.

3. Tódolos membros da Comunidade Educativa colaborarán para que o Centro sexa un

espazo agradable e sostible onde quede de manifesto un respecto aos bens

públicos, colaborando na limpeza, no bo estado das instalacións, da moblaxe, dos

diferentes materiais e da contorna.

4. Respectarase a diversidade ideolóxica, de xénero, de sexo, de sexualidade,

socioeconómica e cultural de calquera membro da Comunidade Educativa sempre

que esta non atente contra outras.

5. Todos os integrantes da Comunidade Escolar colaborararán na conservación e no bo

uso das instalacións respectando a distribución de tempos e espazos que

determinan as normas do Centro.

6. Respectarase o dereito ao estudo e aproveitamento do tempo das compañeiras e

compañeiros amosando unha actitude colaborativa.

7. O alumnado asistirá con puntualidade a todas as clases agás xustificacións

concretas.

8. O alumnado participará activamente nas clases e demais actividades.

9. Non se usarán prendas que oculten a cara ou dificulten o recoñecemento.

10. O alumnado deberá respectar o rol que adquire o profesorado na súa relación

profesional cumprindo coas indicacións que éste lle dea no exercicio das súas

competencias.

11. Non se poderá asistir á clase un estado de toxicidade que merme as capacidades



e/ou dificulte o bo desenvolvemento da clase.

12. Ningún membro da Comunidade Educativa poderá fumar nas instalacións do Centro

(patio, aulas, biblioteca, corredores, escaleiras, etc). Esta prohibición estendese ao

consumo ou posesión de bebidas alcohólicas ou calquera outra sustancia

estupefaciente nas instalacións do Centro.

13. Non se permitirá a presenza de persoas alleas ao Centro no recinto escolar ou nas

dependencias do mesmo, agás cando acudan a el para realizar trámites

administrativos, tarefas concretas, estean citadas cun membro do profesorado ou

teñan a autorización da Dirección.

14. O acceso ás aulas está restrinxido a toda persoa non autorizada para tal fin, agás

que conten co consentimento expreso da persoa responsable da Dirección.

15. O traxecto no transporte escolar considérase dentro do tempo lectivo, polo tanto

débese gardar a compostura, comportarse correctamente e seguir e obedecer as

instrucións do condutor/a ou persoa responsable.

16. Respectar todas as normas contidas no Plan de Convivencia, así como no

documento de Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia do Centro.

b. NORMAS DE CONVIVENCIA NA AULA

As normas básicas que deberán seguirse durante o desenvolvemento das clases

son as seguintes:

1. O alumnado seguirá as explicacións do profesor sen interromper nin falar cos

compañeiros, salvo que o docentello indique.

2. Os alumnos e alumnas sentarán no lugar que determine o/a profesor/a. Os

agrupamentos de alumnos na clase (individual, por parellas, en grupos, en círculo,

etc.) determinara o profesorado.

3. Os/as alumnos e alumnas non poderán levantarse do pupitre a non ser que o

profesor así llo indique.

4. É obrigación inescusable dos alumnos tratar co máximo respecto ao profesor ou

profesora e aos compañeiros gardando en todo momento as normas básicas de

educación e de corrección no comportamento.



5. Os/as alumnos e alumnas están obrigados/as a realizar as actividades de clase

(atender, facer os exercicios, ler, resumir, contestar ao/á profesor/a cando este/a

lle pregunte, etc.)

6. Os/as alumnos e alumnas teñen a obriga de levar todo o material necesario para

o correcto desenvolvemento das diferentes materias.

7. O alumnado non abandonará a aula durante a clase para acudir aos servizos ou a

outra dependencia, quedando a xuízo do profesorado correspondente a concesión

de calquera permiso solicitado.

8. Haberá toques de timbre para sinalar a fin da clase. Este timbre non significa que

se recolla o material sen permiso do/a profesor/a, senón que os alumnos e

alumnas deberán esperar a que este/a dea por rematada a sesión.

9. Os alumnos e alumnas permanecerán dentro da súa aula esperando ao seguinte

profesor, sen saír aos corredores.

10. Deberán manter en todo momento limpa e ordenada a aula.

11. Non poderán comer nin beber durante as clases, salvo permiso explícito do

docente.

12. Non utilizarán as paredes para anuncios persoais ou de cartelería de carácter

ideolóxico.

13. Deberán subir as cadeiras aos pupitres e apagar as luces ao remate das clases da

mañá e os martes pola tarde cando acabe a xornada lectiva.

14. Cando se retrase o profesor/a o grupo permanecerá na aula ata que chegue o

profesorado de garda sen pechar a porta. Se aos cinco minutos de tocar o timbre

non aparece, a delegada ou delegado do grupo irá ata a sala do profesorado

preguntar por el/ela.

15. Será o profesorado de garda quen estableza as normas a seguir durante a sesión.

O alumnado está baixo a súa responsabilidade. Con carácter xeral, pasará lista para

comprobar a presenza do alumnado na aula e indicará, se existisen, as tarefas que

deben facer por orde do profesor ou profesora ausente. Se estás exercendo unha

garda non tes acceso ao xade. A alternativa é informar desta falta ao profesorado

titor correspondente. Para facelo debes cubrir o documento-modelo que hai na



sala de profesorado e entregalo na conserxería para que llo remitan ao

profesorado-titor correspondente.

16. O alumnado de Bacharelato, previo acordo co profesorado que estea de garda,

poderá utilizar os diferentes espazos da planta baixa do Centro durante a hora na

que sufran a ausencia dun/ha profesor/a, sempre que non teñan asignado traballo

específico por parte do profesor ou profesora ausente. O alumnado de secundaria,

en cambio, terá que estar custodiado e vixiado polo profesorado de garda dentro

das súas respectivas aulas e nunca fóra destas.

c. NORMAS DE CONVIVENCIA NOS CORREDORES E ESCALEIRAS.

1. A circulación do alumnado polos corredores e escaleiras farase de forma tranquila,

evitando carreiras, xogos, berros e molestar ao resto do alumnado que poida estar

na clase.

2. Poderá permanecer nas súas aulas durante os recreos, e so por motivos

estritamente académicos e de estudo, aquel alumnado de 2º de Bacharelato que

previamente solicite permiso na Xefatura de Estudos e asine un compromiso de

reponsabillidade de respectar e conservar en bo estado todo o material da aula.

No caso de non cumprir este compromiso e existise algún tipo de desperfecto,

serán as persoas anotadas as que teñan que asumir o gasto dos desperfectos,

independentemente de se ese día están ou non na aula.

O alumnado que permaneza nas aulas durante os recreos manterá un ambiente

axeitado para o estudo e as normas de comportamento neste suposto serán as

mesmas que as establecidas no apartado anterior.

3. O resto do alumnado non poderá permanecer nas aulas nin tampouco nos

corredores e escaleiras de acceso. Durante os recreos deberán concentrarse na

planta baixa do edificio ou permanecer na cafetería, patio ou lugares nos que,

baixo a supervisión do profesorado, se estea a desenvolver algunha actividade

relacionada cos recreactivos. A aplicación desta norma terá en conta as

condicións climatolóxicas.

4. En casos excepcionais, o alumnado da ESO poderá permanecer nas súas aulas

sempre que conten coa autorización e supervisión dun profesor que os

acompañe e vixíe e sempre para realizar algunha actividade de índole educativa.



d. NORMAS DE CONVIVENCIA NA CAFETERÍA.

1. O alumnado non poderá usar a cafetería durante as horas nas que teña docencia.

Soamente poderán mercar produtos durante os recreos ou en casos puntuais e

por motivos xustificados: saúde, con carácter previo ás saídas de excursións ou en

actividades concretas e con permiso explícito do profesorado.

2. O alumnado de Bacharelato poderá usar a cafetería nas horas lectivas nas que

non teña clase por ausencia dun/ha profesor/a, por contar con materias

validadas ou por ser repetidor con materias soltas no caso de 2º de Bacharelato,

e sempre que conte co permiso do profesorado de garda e non teñan tarefa

asignada polo profesor ou profesora ausente.

3. Mentres o alumnado use a cafetería terá as mesmas obrigas de limpeza, orde e

respecto polas instalacións e mobiliario que nos demais locais do Centro.

4. Non poderá permanecer na cafetería aquel alumnado que teña clase nese

momento.

e. NORMAS DE CONVIVENCIA NOS RECREOS E PERÍODOS DE LECER.

Nestes períodos deberán cumprirse as seguintes normas:

1. O alumnado menor de idade non poderá abandonar o Centro, agás o que estea

cursando Bacharelato e teña autorización explícita dos seus proxenitores para

facelo, consonte ao modelo proporcionado polo Centro e debidamente cuberto.

No suposto de que este alumnado abandone o Centro nestes períodos o Equipo

Directivo declina calquera responsabilidade sobre o que poda ocorrer, sendo, en

todo caso, responsables dos seus fillos os seus proxenitores ou titores legais que

lles autorizan estas saídas.

2. O alumnado de Bacharelato que non teña clase a primeira hora poderá entrar máis

tarde ao Centro co permiso explícito da súa nai/pai ou responsable legal. Sucederá

o mesmo cando a ausencia coñecida dun profesor ou profesora se produza a

última hora da maña ou do martes á tarde.

3. Durante o recreo o alumnado poderá permanecer na biblioteca, cafetería, patio

interior e pistas deportivas exteriores e planta baixa do edificio principal, pero non

poderá permanecer nos corredores nin nas aulas salvo as seguintes excepcións:



a) O alumnado de Bacharelato con permiso explícito do Equipo Directivo e baixo

a súa responsabilidade legal. Calquera desperfecto ou problema de

convivencia será responsabilidade do grupo.

b) O alumnado de ESO con permiso explícito do profesorado e baixo a

supervisión presencial dunha profesora/profesor, que será a persoa

responsable do que alí acontece.

c) O alumnado de ESO e Bacharelato nos Recreactivos.

4. Antes de saír ao recreo as luces deben ser apagadas. Isto será supervisado polo

profesor/a que estea impartindo clase na hora previa ao recreo.

5. Durante os recreos terase especial coidado de non tirar ao chan desperdicios.

f. AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA

i. ORGANIZACIÓN E NORMAS DA AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA.

A definición, características, normas de funcionamento e obxectivos da Aula de

Convivencia Inclusiva do IES Praia Barraña aparecen contemplados no apartado

4.2.3 do Plan de Convivencia do IES Praia Barraña e a el se remite este epígrafe das

NOFC.

g. CONTROL DE ASISTENCI

i. FALTAS INXUSTIFICADAS DE PUNTUALIDADE (RETRASOS)

1. Considerarase que un/ha alumno/a chega con retraso cando se incorpore á aula

unha vez que xa soou o timbre e o profesor entrou e pechou a porta.

2. Na ESO o/a alumno/a que chegue tarde incorporarase á súa aula e amosará o

xustificante (en caso de que o traia) ao/á profesor/a correspondente,

entregándollo posteriormente ao/á titor/a. O/A profesor/a, á vista da

documentación aportada polo/a alumno/a, considerará o retraso xustificado ou

non.

3. O/A profesor/a anotará o retraso no sistema de xestión académica (XADE) e o/a

titor/a será o/a encargado/a de xustificar a falta, se é o caso.

4. Cada tres faltas de puntualidade inxustificadas serán consideradas como unha

falta leve (parte amarelo) e, como tal, será sancionada. A sanción consistirá,

preferentemente, na realización de traballos fóra do horario lectivo ou unha



suspensión da participación en actividades complementarias ou extraescolares.

5. Cando un/ha alumno/a xa foi sancionado/a por impuntualidade, no caso de

persistir nesta conduta, as faltas por impuntualidade serán consideradas faltas

de asistencia inxustificadas, sen prexuízo de adoptar as medidas derivadas do

absentismo escolar cando o número de faltas supere o 10% do horario lectivo

mensual.

6. A reiteración nun mesmo curso escolar de condutas leves contrarias ás normas

de convivencia poderá considerarse conduta grave para a convivencia no centro e

como tal ser sancionada.

7. En Bacharelato cada tres faltas de puntualidade inxustificadas poderán ser

consideradas como unha falta leve (parte amarelo), computándose como unha

falta de asistencia inxustificada que terá efecto no cómputo de faltas para a perda

do dereito á avaliación continua.

8. O/A profesor/a anotará o retraso no sistema de xestión académica e o/a titor/a

será o encargado/a de xustificar a falta, se é o caso.

9. No caso de reiteración na impuntualidade, o profesorado reservarase o dereito

de permitirlle ou non a entrada na aula. No caso de non permitirlle a entrada o

alumno/a deberá presentarse na Xefatura de Estudos.

10. Se algún/ha alumno/a ten razóns especiais para chegar reiteradamente con

retraso a algunha das actividades, debe comunicalo á Xefatura de Estudos,

quen o comunicará ao/á titor/a. Para iso presentará a correspondente

xustificación, co fin de que eses retrasos non sexan contabilizados como faltas

de puntualidade.

ii. FALTAS DE ASISTENCIA INXUSTIFICADA

1. Os profesores terán a obriga de tomar as correspondentes notas de todas as

faltas de asistencia dos seus alumnos e consignalas periodicamente no sistema

de xestión académica XADE.

2. Considerarase, ademais, como falta disciplinaria, que será corrixida coa

aplicación dunha sanción, o feito de que o/a alumno/a se ausente do Centro

unha vez iniciada a xornada lectiva sen telo comunicado e sen ter autorización



do/a titor/a ou membro do Equipo Directivo. Asemade, considerarase agravante

nestes casos o feito de que o alumno ou alumna sexa menor de idade.

3. Non serán xustificables as faltas do alumnado nas que se constate que o/a

alumno/a está na cafetería, nos corredores, no patio ou nos arredores do centro.

4. Tampouco serán xustificables aquelas faltas que se produzan cando o profesor da

materia non poida asistir e os alumnos se ausenten, cando deberían permanecer

na aula co profesor de garda.

5. Cando un/unha alumno/a falte frecuentemente, ou durante un día completo, o

titor/a deberá poñerse en comunicación coa familia ou o/a interesado/a,

independentemente da idade, para informarse da súa situación.

6. Se a ausencia do alumno ou alumna persiste no tempo e as faltas chegan a

superar o 10% do horario lectivo mensual (no caso de alumnado da ESO) porase

en marcha o protocolo de absentismo escolar establecido pola Administración

educativa e descrito no apartado 1.7.5 destas NOFC.

7. As faltas de asistencia reiteradas e non xustificadas poderán ser causa dunha

sanción leve que poderá acumularse. Esta falta poderá ser posta por diferente

profesorado.

a. O profesorado da materia afectada poderá impoñer un parte amarelo tras

tres faltas sen xustificar.

b. O profesorado de garda que detecte ao alumnado que estea faltando á

clase que se está a desenvolver nese momento deberá impoñerlle unha

sanción de parte amarelo.

8. O/A titor/a fará constar o número de faltas, xustificadas ou non, nunha

información mensual que remitirá aos pais, nais ou titores legais,

independentemente da información global de cada avaliación parcial, mediante

correo postal, no caso de que as familias así o expresen documentalmente e en

vez de empregar o ABALARMÓBIL.

9. No caso de que o/a titor/a non considere válido algún xustificante, deberá porse

en contacto coa familia para notificarllo.

iii. XUSTIFICACIÓN DAS FALTAS DE ASISTENCIA.



1. Cando un/unha alumno/a falte á clase deberá presentar a correspondente

xustificación de faltas de asistencia, achegando o documento que o

acredite([AN_XFAC_01A] ), ao profesorado titor nos tres días naturais

posteriores á súa incorporación.

* A falsificación deste impreso será considerada unha conduta gravemente

prexudicial para a convivencia no Centro e dará lugar ás actuacións

correspondentes.

2. Consideraranse faltas xustificadas á clase aquelas que motiven a non asistencia

dos alumnos por razóns tales como:

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

necesario (achegar documento acreditativo).

2. Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao (achegar

xustificante médico no caso de enfermidade ou documento acreditativo no de

morte).

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

similares, sendo xustificable o tempo necesario (achegar documento

acreditativo).

4. Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica (achegar

xustificante médico).

5. Indisposición, xustificable ata un máximo de 2 días lectivos continuados (

achegar xustificante da familia)

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

apartados anteriores, a xustificación ou non xustificación terá que ser analizada

pola comisión avaliadora formada por orientación, xefatura de estudos e titoría.

As persoas responsables legais do alumnado poden informar da falta de

asistencia pero informar non implica xustificar.

● As faltas de asistencia a probas ou exames, convocados con antelación, só se

poderán xustificar atendendo os casos 1), 2),3), 4).

Os/as alumnos/as que falten xustificadamente a un exame serán avaliados na

sesión  inmediatamente posterior ao día da falta.



Será o departamento quen recollerá en programación didáctica o protocolo de

avaliación a seguir nestes casos de falta a un exame. Lembremos que ningún

estudante pode perder o dereito a ser avaliado deses contidos.

● As faltas de asistencia por folga estudantil non serán xustificadas.

3. Os/as pais/nais ou representantes legais dos alumnos e alumnas poderán

xustificar as faltas de asistencia a través da aplicación ABALARMÓBIL, sempre

que o titor teña activada esa funcionalidade.

4. Os/as pais/nais ou representantes legais dos alumnos e alumnas deberán

xustificar a saída do recinto escolar dos seus fillos/as durante o horario lectivo

pola motivo xustificado que sexa [AN_XFAC_01B].

5. Naquelas circunstancias nas que sexa imposible xustificar as faltas dos seus fillos

ou fillas documentalmente, os/as pais/nais ou titores legais deberán explicar

detalladamente os motivos que explican a falta.

iv. NOTIFICACIÓN DAS FALTAS DE ASISTENCIA

1. Os pais, nais e titores legais que estean dados de alta na aplicación

ABALARMÓBIL poderán recibir as notificacións sobre os retrasos, asistencias ou

inasistencias ás clases dos seus fillos e fillas, polo que, de non informar

expresamente ao Centro en contra desta forma de notificación, será a través

desta aplicación a maneira a través da que terán constancia da asistencia ou

inasistencia á clase dos seus fillos e fillas.

2. No caso de que os proxenitores non sexan usuarios desta aplicación, a forma na

que se lles notificarán as faltas dos seus fillos e fillas, tanto as xustificadas como

as que non, será a través do correo postal unha vez ao mes, preferentemente a

finais do devandito período.

3. Asemade, no caso de que algún titor ou titora non teña activada a opción de

xustificación de faltas a través de ABALARMÓBIL estas seranlles remitidas ás

familias tamén por correo postal mensualmente.

4. No caso do alumnado maior de idade, este poderá solicitar, a través dun escrito

recollido na Secretaría do Centro e entregado debidamente asinado ao/á titor/a,

que as faltas de asistencia se lle entreguen a el/ela.

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/abalarmobil


v. ABSENTISMO ESCOLAR NA ESO.

O absentismo escolar aparece regulado lexislativamente no artigo 47.2 da Lei

3/1997, de 9 de xuño, reguladora da protección xurídica, económica e social da

familia, infancia e adolescencia e no Protocolo educativo para a prevención e control

do absentismo escolar da Consellería de Cultura e Educación que aparece

desenvolvido no Anexo I destas NOFC. Nel reflíctense aspectos como a definición de

absentismo escolar, o establecemento de medidas preventivas contra o absentismo,

control de asistencia á clase e rexistro de ausencias incoación do expediente de

absentismo escolar a un alumno ou alumna, notificación dos indicios de

desprotección dun alumno ou alumna e o deber de confidencialidade e protección de

datos durante a aplicación do devandito protocolo.

En síntese, o Protocolo de Absentismo Escolar pode esquematizarse como sigue:

Figura 1

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/11632
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/11632


Figura 2

Figura 3



A falta de asistencia á clase, aínda que sexa xustificada, non é escusa

válida para asistir á clase sen estar informado/a da materia impartida e das

tarefas que se deban levar feitas.

vi. TRATAMENTO DO ABSENTISMO ESCOLAR NA ETAPA DO BACHARELATO.

1. As faltas de asistencia inxustificadas do alumnado de Bacharelato, así como as

faltas de impuntualidade, serán tratadas da maneira que se describe nos apartados

1.7.1, 1.7.2, 1.7.3 e 1.7.4 anteriores, agás no referido no punto 6 do 1.7.3, que é

exclusivo para a ESO.

2. No caso de que un alumno ou alumna de Bacharelato chegue a ter un 10% de

faltas inxustificadas durante unha avaliación nunha materia cunha carga horaria

de tres ou catro horas semanais e un máximo de cinco faltas en materias dunha ou

dúas horas á semana o alumno ou alumna estará obrigado/a a facer e entregar os

traballos e tarefas que o profesor ou profesora lle poida encomendar para

recuperar a materia perdida e así poder facer as probas de avaliación que

correspondan.

No suposto de que o alumno ou a alumna non cumpra con esta obriga, que

persigue o seguimento continuo do proceso de aprendizaxe do/a mesmo/a por

parte do profesorado, non poderá presentarse ás probas establecidas ata que

demostre ter feitas as tarefas e traballos requiridos.

No momento en que o establecido neste punto sexa cumprido polo alumnado

poderá facer os exames e probas correspondentes e as recuperacións que estean

establecidas.

Se o incumprimento do establecido neste punto persiste no tempo o alumno ou

alumna so poderá presentarse á recuperación final oficial que sexa establecida

pola Xefatura de Departamento para finais de curso na súa respectiva

programación didáctica.

3. A falta de asistencia á clase, aínda que sexa xustificada, non é escusa válida para

asistir á clase sen estar informado/a da materia impartida e das tarefas que se

deban levar feitas.



2. SOBRE O DEREITO DE FOLGA DO ALUMNADO.

O dereito á folga, establecido no artigo 28.2 da Constitución, é aplicable

unicamente ás traballadoras e traballadores, nunca ao estudantado; por esta razón todas

as referencias que se fagan posteriormente hai que entendelas con este matiz: falamos de

folga porque é o concepto común máis doado de utilizar, pero tecnicamente habería que

lle dar outro nome “decisión colectiva de inasistencia a clase” como consecuencia dunha

convocatoria formal. Unha sentenza do Tribunal Supremo sobre inasistencia a clases

indica que solicitar un xustificante familiar para que o alumnado a partir de 2º da ESO faga

folga é unha vulneración do dereito á folga estudiantil.

A situación é diferente para o alumnado que curse primaria e 1º e 2º da ESO, e

para os que estean cursando estudos a partir de 3º da ESO.

Pódese entender pois, que este dereito está recoñecido a partir do terceiro curso

da ESO como exercicio do dereito á toma de decisións colectivas. Establécese tamén na

lexislación a necesidade de que os Centros regulen nas súas normas como debe

concretarse este dereito.

ALUMNADO DE 3º DA ESO EN ADIANTE:

Atendendo á Lei Orgánica 8/1985, reguladora do dereito á educación; art 8, conclúese que:

- É preciso que exista unha decisión colectiva, o que quere dicir que o alumnado deberá

reunirse e acordar a non asistencia a clase no día ou día que así o consideren.

- Non abonda coa convocatoria xeral dunha mobilización ou folga, ten que se personalizar

en cada centro escolar.

- Esta decisión debe comunicarse á dirección do centro; non a nivel individual porque é

unha decisión colectiva; deberán comunicarlla aquelas-es que convocan a reunión,

delegados, sindicatos, etc.

- Segundas estas NOFC, o procedemento a seguir para chegar a este acordo colectivo é:

a) Cando o alcance da folga sexa exclusivamente dentro do propio Centro a

Xunta de Delegados/as redactará unha exposición dos motivos que os/as

levan a convocar a folga na que se incluirá a súa xustificación.

b) Cando o alcance da folga exceda os límites do propio Centro ha de estar

convocada por organizacións sindicais legalmente constituidas.

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7249448&links=T.S.J.COM.VALENCIANA%20CON%2FAD%20SEC.2%20Excmo.%20Sr.%20D.%20Luis%20Mar%C3%ADa%20D%C3%ADez-Picazo%20Gim%C3%A9nez&optimize=20150113&publicinterface=true


c) Cando o alcance da folga sexa exclusivamente o dun grupo o Delegado/a

redactará unha exposición dos motivos que os levan a convocar a folga na

que se incluirá a súa xustificación

- Dada unha convocatoria de folga, sexa de ámbito interno ou externo, a adhesión

dos alumnos á mencionada folga será decidida en asambleas de grupo,

convocadas por cada grupo, e das que será preciso levantar acta, [AN_LPF_04].

- Esta acta será entregada ao Presidente/a da Xunta de

delegados ou o Delegado/a.

- O Presidente/a da Xunta de delegados ou o Delegado/a

entregará ao Equipo Directivo estas actas de cada grupo

xunto coa convocatoria de folga con 48 horas de antelación

ao día da folga.

Ao cumprir esas condicións:

- As faltas de asistencia correspondentes non terán a consideración de faltas de

conduta e non poderán ser obxecto de sanción.

- As faltas de asistencia correspondentes non serán tidas en conta para os

protocolos de absentismo escolar.

- As probas e exames previstos deberán ser aplazados. Os/as alumnos/as que falten

a un exame por estaren participando na folga, teñen dereito a que se lles realice a

proba no día inmediatamente posterior á xornada ou xornadas de folga no que

teñan clase da materia obxecto de exame durante a xornada de folga.

No caso de que non se organizara unha reunión, e non houbera acordo colectivo estariamos no

mesmo caso que no do alumnado de primaria ou 1º ou 2º da ESO.

Outras consideracións:

- A posibilidade de poñer probas de avaliación, ou calquera outra actividade que

requira a presenza obrigatoria na clase, ten que ser entendida, e denunciada,

como unha coacción ao alumnado para impedirlles o exercicio dos seus dereitos

lexítimos.

- Non se pode pedir, por parte do centro, comunicación previa de asistencia ou

inasistencia individual.



- Non se pode pedir, por parte do centro, conformidade da familia coa decisión do

menor.

- O centro deberá comunicar á familia a ausencia do menor, en cumprimento do

deber de custodia, pero a familia non ten que xustificala, so ten que recibila.

- Cada alumno/a ten o dereito de asistir con normalidade á clase no caso de

non secundar individualmente a folga, aínda que fose secundada polo seu

grupo ou polo alumnado do Centro no seu conxunto.

- Os/as alumnos/as participantes na folga só poderán utilizar as instalacións

do Centro para a realización de asembleas, previamente solicitadas e

concedidas pola Dirección.

- Os/as alumnos/as en folga que permanezan no Centro estarán

sometidos/as á disciplina habitual do mesmo. En ningún caso se permitirá

que a actuación dos alumnos en folga entorpeza o normal

desenvolvemento das actividades do IES.

Non terán consideración de folga e, polo tanto, non estará amparada polo

presente regulamento, o abandono colectivo da aula por un grupo de alumnos/as. Tales

condutas serán consideradas como faltas contrarias ás normas de convivencia.

En calquera caso as faltas de asistencia por folga non serán xustificadas.

ALUMNADO ATA 3º DA ESO:

O alumnado de 1º e 2º da ESO non ten recoñecido dun xeito explícito o dereito de reunión, e en

consecuencia non poden tomar decisións de carácter colectivo, como así ocorre en etapas

posteriores; nestes casos a decisión de asistir ou non á clase por calquera motivo trasládase ás

súas nais, pais, titoras ou titores, que responderán do correcto exercicio da patria postestade,

entendida como obriga de protección do menor ao seu cargo, e de garantirlle a súa

escolarización.

Polo tanto, neste caso, máis que de “dereito á folga”, estamos falando de ausencias á clase, e da

súa xustificación.

As faltas de asistencia por “folga” non serán xustificadas, pero non serán tidas en conta para

desenvolver protocolos de absentismos escolar.



3. CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA, PROCEDEMENTOS
CORRECTORES DAS MESMAS E CONDUTAS MERITORIAS A
FAVOR DA CONVIVENCIA.

O establecido neste apartado das NOF aparece regulado na Lei 4/2011, do 30 de

xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa e no 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.

3.1. ASPECTOS XERAIS.

A normativa educativa vixente establece como un dos principios básicos da

educación a transmisión dos valores que favorecen a liberdade persoal, a

responsabilidade, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza, que

constitúen a base da vida en común, e a participación da comunidade educativa, así

como o principio do esforzo compartido que deben realizar o alumnado, as familias, o

profesorado, os centros, as administracións, as institucións e a sociedade no seu

conxunto como requisito necesario para asegurar unha educación de calidade con

equidade.

Ademais, sinálase tamén na mesma que a convivencia escolar é a capacidade que

teñen as persoas de vivir con outras nun marco de respecto mutuo e de solidariedade

recíproca, expresada na interrelación harmoniosa e sen violencia entre os diferentes

actores e estamentos da comunidade educativa. Ten un enfoque formativo, ao tratarse

dunha aprendizaxe enmarcada en obxectivos fundamentais e transversais e, pola súa

vez, é unha responsabilidade compartida por toda a comunidade educativa.

Por todo isto, é necesario artellar un plan de convivencia coma o documento no

que se articula a convivencia escolar e as liñas xerais do modelo de convivencia que se

pretende implantar, os obxectivos específicos que cómpre alcanzar, as normas que a

regulan e as actuacións que se deben realizar neste ámbito para a consecución dos

obxectivos proxectados. En definitiva, é un proxecto de reflexión e pensamento en que se

sinalan as liñas de actuación para a mellora da convivencia no centro docente, e por iso o

proxecto educativo de cada centro incluirá un plan de convivencia que recolla e

desenvolva os fins e principios establecidos no artigo 3 da Lei 4/2011 e os regulados nas



leis orgánicas sobre a materia.

Especificamente, no IES Praia Barraña, adaptamos o que recolle RD 732/1995 do 5 de maio dos

dereitos e deberes do alumnado a un sistema de partes disciplinarios baseado en cores, que

gradúa a taxonomía incluída na lei. Se o decreto distingue dous tipos de faltas de conduta:

(1)contraria a convivencia e (2)gravemente prexudicial, nós contamos con tres en función da

gravidade da conduta:

Así contamos con:

Parte amarelo Contraria a convivencia ( leve)

Parte laranxa Contraria a convivencia (grave)

Parta vermello Gravemente prexudicial( moi grave)

Esta información aparece recollida polo miúdo no Título IV, Capítulo VI, apartado 3 das NOFC.

3.2. CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA.

1. Seguindo o establecido no Decreto 8 /2015 as condutas contrarias á convivencia

poden tipificarse de dúas maneiras: condutas gravemente prexudiciais para a

convivencia e condutas levaes contrarias á convivencia (Artigo 3)

2. No Artigo 34 establécense tamén os criterios para a gradación das medidas

correctoras, tanto para condutas gravemente prexudiciais como para as leves.

Eses criterios son os seguintes:

● O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, de ser

o caso, o cumprimento igualmente espontáneo da obriga de reparar os

danos producidos.

● A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas.

● A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou

tecnolóxicos, da conduta, as súas imaxes ou a ofensa.

● A natureza dos prexuízos causados.

● O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, de tratarse

dunha alumna ou dun alumno, en razón da súa idade, da recente



incorporación ao centro ou calquera outra circunstancia que se considere

propiciadora desta vulnerabilidade.

3. No Artigo 35, asemade, establécese a obrigatoriedade do/a alumno/a infrector/a

a reparar os danos materiais ou morais causados nas instalacións ou materiais do

Centro ou a otros membros da Comunidade Educativa.

4. O Artigo 36 especifica o ámbito de actuación no que as condutas contrarias á

convivencia se poderán corrixir. Ao establecido neste artigo do Decreto 8/2015

estas NOFC establecen, ademais, que se poderán corrixir condutas contrarias á

convivencia escolar, malia seren realizadas fóra do recinto escolar, que estean

motivadas ou directamente relacionadas coa vida escolar e afecten aos seus

compañeiros ou compañeiras ou a outros membros da Comunidade Educativa e,

en particular, as actuacións que constitúan acoso escolar. As posibeis condutas

contrarias ás normas de convivencia realizadas mediante o uso de medios

electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan conexión coa actividade

escolar considéranse incluídas no ámbito de aplicación da Lei 4/2011 de

convivencia e participación da Comunidade Educativa.

3.2.1. CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS.

O Artigo 38 do Decreto 8/2015 establece como faltas gravemente prexudiciais

para a convivencia as seguintes:

a. As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e

as 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 aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipamentos

informáticos e o software, ou aos 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 integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa.

En todo caso, reputarase 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 é

requirido para iso polo profesorado.

k. A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á

convivencia.

l. O incumprimento das sancións impostas.

Estas faltas consideradas gravemente prexudiciais poderanse sancionar

mediante a imposición de partes de cor laranxa ou cor vermella segundo a gravidade

que teñan: parte laranxa para condutas graves e parte vermello para condutas moi

graves.

Especificamente, dentro desta tipoloxía de faltas gravemente prexudiciais,

nestas NOFC entendemos como faltas graves contrarias á convivencia (sancionables

con partes laranxas) as seguintes:



● Os actos de indisciplina, as inxurias ou ofensas leves contra os membros da

comunidade educativa (inxurias que prexudiquen levemente a terceiros, ofensas

leves contra dignidade e honra das persoas ou condutas que paralicen

brevemente as actividades docentes).

● Uso indebido das dependencias, materiais ou documentos do Centro ou dos bens

doutros membros da comunicade educativa que causen danos graves (rotura de

portas, mobiliario, danar ou extraviar libros ou material do Centro).

● A reiteración no mesmo curso escolar de condutas leves contrarias á convivencia

no Centro (tres amoestacións por escrito por faltas leves (parte amarelo)).

● Non cumprir as sancións impostas por faltas leves.

● A interrupción da correspondencia do centro coa familia e a titora/.

● A reiterada e continua falta de respecto ao exercicio do dereito ao estudo dos

seus compañeiros/as, sinalada no apartado d) do artigo 35 do Decreto de

Dereitos e Deberes dos alumnos.

● Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento

das actividades do Centro.

● A gravación de imaxes e/ou sons con teléfono móbil, cámara de fotos ou calquera

outro aparato electrónico no ámbito escolar.

● Fumar no recinto escolar (Lei 28/2005).

● Amosar condutas gravemente prexudiciais ou provocar calquera desperfecto na

cafetería do Centro ou autobús escolar, tanto nos desprazamentos domicilio-

centro como nos desprazamentos para actividades extraescolares e no

desenvolvemento da propia actividade.

Por outra banda, tamén dentro desta tipoloxía de faltas gravemente

prexudiciais, nestas NOFC entendemos como faltas moi graves contrarias á

convivencia (sancionables con partes vermellos) as seguintes:

● Os actos de indisciplina, as inxurias ou ofensas graves contra os membros da

comunidade educativa (inxurias que prexudiquen gravemente a terceiros,

ofensas graves contra dignidade e honra das persoas ou condutas que impidan o

desenvolvemento das actividades docentes).

● A agresión grave física ou moral, contra os demais membros da comunidade



educativa.

● Discriminación grave por razóns de sexo, identidades, capacidade económica,

nivel social, conviccións políticas, morais ou relixiosas, así como por

discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou

circunstancia persoal ou social.

● A incitación a actuacións moi prexudiciais para a saúde e a integridade persoal

dos membros da Comunidade Educativa do centro (incitar á agresión física,

incitar a consumir tabaco, alcohol ou outras drogas, incitar a subtraer ou

deteriorar obxectos do Centro ou dos membros da Comunidade Educativa, incitar

ao abandono do Centro en horario escolar ou á falta de asistencia a clase..)

● Deterioro intencionado das dependencias, materiais ou documentos do Centro

ou dos bens doutros membros da comunidade educativa.

● A reiteración no mesmo curso escolar de condutas graves contrarias á

convivencia no Centro (dúas faltas graves )

● Cometer unha falta tipificada como grave pero concorrendo circunstancias de

colectividade e/ou publicidade intencionada.

● Suplantar a personalidade en actos da vida docente e a falsificación ou

subtracción de documentos académicos.

● Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a

saúde ou integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En

todo caso, reputarase indisciplina grave a resistencia ou negativa a entregar os

obxectos a que se refire o punto terceiro do artigo 11º da Lei 4/2011 cando é

requirido para iso polo profesorado.

● A sustracción de bens do Centro ou de calquera membro da Comunidade

Educativa, así como o desperfecto ou estrago de bens de membro da mesma.

● O consumo, comercio ou intercambio de bebidas alcohólicas ou substancias

psicotrópicas.

● O incumprimento de sancións impostas pola comisión de faltas graves.

● Os actos inxustificados que perturben de xeito moi grave o normal

desenvolvemento das actividades do Centro.

Estas faltas graves e moi graves poderán ser sancionadas tanto coa imposición

de partes de cor laranxa ou cor vermella como coas medidas correctoras establecidas



para estes casos no Artigo 39 do Decreto 8/2015.

3.2.2. CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA.

O Artigo 42 do Decreto 8/2015 establece como faltas gravemente prexudiciais

para a convivencia as seguintes:

a. As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa na alínea a), os

actos de discriminación da alínea b), os actos de indisciplina da alínea c), os

danos da alínea g), os actos inxustificados da alínea h) e as actuacións

prexudiciais descritas na alínea i) do artigo 15 da Lei 4/2011 que non

alcancen a gravidade requirida no dito precepto.

b. Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido

polas normas do centro que sexa perigoso para a saúde ou

integridadepersoal do alumnado ou dos demais membros da comunidade

educativa, ou que perturbe o normal desenvolvemento das actividades

docentes, complementarias ou extraescolares, cando non constitúa conduta

gra- vemente prexudicial para a convivencia de acordo coa alínea j) do artigo

15 da Lei 4/2011.

c. A falta de asistencia inxustificada á clase e as faltas reiteradas de

puntualidade, nos termos establecidos polas normas de convivencia de cada

centro.

d. A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento precisos para

participar activamente no desenvolvemento das clases.

Nestas NOFC tamén se entenden como faltas leves contrarias á convivencia as

seguintes:

a. A falta de asistencia inxustificada á clase.

b. As faltas reiteradas de puntualidade á clase.

c. Actitude pasiva do alumnado en relación coas actividades desenvolvidas na

clase e coas orientacións do profesorado, tales como:

d. Falta de responsabilidade ante o traballo persoal.

e. Falta de participación e colaboración nas tarefas escolares.

f. Falta inxustificada do material necesario para a realización das actividades,



así como o mal uso do mesmo.

g. Falta de comunicación inxustificada entre as familias e o Centro por causas

imputables á alumna/o.

h. A falta de respecto ao exercicio do dereito ao estudo das súas

compañeiras/os sinalado no apartado d) do artigo 35 do Decreto de Dereitos

e Deberes dos alumnos:

● Intervencións inoportunas que distraian a atención

das compañeiras/os e o traballo do profesorado.

● Non respectar a quenda de palabra.

● Correr e berrar na aula e noutras dependencias do Centro sen que o

requira a actividade docente.

● Tirar obxectos non perigosos.

● Portar obxectos inadecuados e que potencialmente poidan supoñer un

perigo ou amenaza para calquera membro da comunidade educativa.

● Xogos e dinámicas que interrompan o ritmo da aula.

● Non colaborar nas tarefas asignadas ao grupo de traballo, non

respectar as opinións do resto dos seus compañeiros.

● Causar, polo uso indebido, danos non graves nos locais, material ou

documentos do Centro ou nas pertenzas dos demais membros da

Comunidade Educativa.

● Os actos de indisciplina, as ofensas non graves e os actos de agresión

física que non teñan carácter de graves (empuxóns, cambadelas...).

● Comer e beber durante os períodos lectivos, excepto auga co permiso

da profesora/-.

● Non vestir apropiadamente nas aulas usando gorros ou gorras que

dificulten a identificación do alumno ou alumna ou prendas que non

sexan axeitadas no contexto escolar.

● Amosar un comportamento levemente inadecuado na cafetería e no

autobús escolar, tanto nos desprazamentos domicilio-centro como nos

desprazamentos para actividades extraescolares, así como nos lugares

de desenvolvemento desas actividades.

● Calquera acto inxustificado que altere levemente o normal



desenvolvemento das actividades do centro.

Tal como se dispón no Plan de Convivencia estas faltas leves serán sancionadas

coa imposición de partes de cor amarela ou coas medidas correctoras establecidas no

Artigo 43 do Decreto 8/2015.

3.2.3. MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA

3.2.3.1. PRINCIPIOS XERAIS E GRADACIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS

As medidas correctoras aplicaranse tendo en conta as circunstancias

atenuantes ou agravantes que aparecen recollidas no punto 7 do apartado 5.9 deste

Plan de Convivencia do IES Praia Barraña e os criterios de graduación para

aimposición das medidas recollidos nos Artigos 18 e 23 da Lei 4/2011 e no Artigo 34

do Decreto 8/2015.

3.2.3.2. MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAI

As medidas correctoras para este tipo de condutas son as que se establecen

no Artigo 39 do Decreto 8/2015 e son as seguintes:

a. Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á

mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro.

Algunhas destas medidas poden ser desenvolvidas en actividades

cooordinadas entre o centro escolar e outras entidades. Principalmente dúas:

- O centro de Día de Boiro.

- O Concello de Boiro.

- Equipo de Cultura.

- Equipo de Asuntos sociais.

O desenvolvemento destas medidas fóra do centro son contempladas como

alternativas á medidas sancionadoras desenvolvidas dentro do horario lectivo e no

centro escolar.Para o desenvolvemnto desta media é necesario que a familia asine

o consentimento.

b. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou

complementarias do centro por un período de entre dúas semanas e un mes.

c. Cambio de grupo.



d. Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de

entre catro días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que dure a

suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se

determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.

e. Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de

entre catro días lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o

alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para

evitar a interrupción no proceso formativo.

f. Cambio de centro.

g. Aquelas condutas que atenten contra a dignidade persoal doutros membros

da comunidade educativa 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

alíneas e) ou f) deste artigo.

MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS LEVES.

As medidas correctoras para as condutas leves contrarias ás normas de

convivencia son as que se establecen no Artigo 43 do Decreto 8/2015 e son as

seguintes:

h. Amoestación privada ou por escrito.

i. Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a xefatura de estudos ou

persoa que exerza funcións equivalentes nos centros concertados.

j. Realización de traballos específicos en horario lectivo.

k. Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e

desenvolvemento das actividades do centro.

l. Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á

mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro.



Algunhas destas medidas poden ser desenvolvidas en actividades

cooordinadas entre o centro escolar e outras entidades. Principalmente dúas:

- O centro de Día de Boiro.

- O Concello de Boiro.

- Equipo de Cultura.

- Equipo de Asuntos sociais.

m.

n. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou

complementarias do centro por un período de ata dúas semanas.

o. Cambio de grupo por un período de ata unha semana.

p. Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de

ata tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado

haberá de realizar os deberes ou os traballos que se determinen para evitar a

interrupción no proceso formativo.

q. Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata

tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado

deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a

interrupción no proceso formativo.

r. Imposición de medidas de carácter reeducador que se poden concretar en

tarefas de reflexión ou acción social dentro ou fóra do cetro, dentro ou fóra de

horario lectivo.

3.2.3.3. PRESCRICIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS.

● As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros

docentes, tipificadas neste decreto, prescriben aos catro meses da súa

comisión e as condutas leves contrarias á convivencia, ao mes. (Artigo 56.1

do Decreto 8/2015)

● Asimesmo, as medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais

para a convivencia nos centros docentes prescriben ao ano da firmeza en vía

administrativa da resolución que as impón. As medidas correctoras das

condutas leves contrarias á convivencia prescriben aos catro meses da súa



imposición (Artigo 24 da Lei 4/2011)

3.2.4. PROCEDEMENTO CORRECTOR.

3.2.4.1. PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS DE

CONDUTAS LEVES.

O procedemento para a imposición de medidas correctoras de condutas leves

contrarias á convivencia seguirá as seguintes fases:

1. Tipificación da conduta contraria a convivencia segundo o Artigo 42.

2. Proposta dalgunha das medidas correctoras que máis se axuste á conduta

leve contraria á convivencia segundo o establecido no Artigo 43.

3. Comunicación por escrito á familia e á Comisión de Convivencia, se é o

caso, da conduta leve contraria á convivencia cometida.

4. Resolución por escrito da medida correctora imposta e execución

inmediata da mesma.

5. No caso de que o/a alumno/a ou os proxenitores non estean dacordo coa

medida imposta, e comunicada por escrito, poderán facer unha solicitude

escrita de revisión da medida, e dirixida á Dirección do Centro, no prazo

de dous días lectivos contados a partir da comunicación por escrito da

medida correctora.

6. A resolución que impon as medidas correctoras ás que se refire o

Artigo 43 pon fin á vía administrativa e é inmediatamente executiva.

3.2.4.2. PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS DE

CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS.

O procedemento para a imposicición de medidas correctoras de condutas

gravemente prexudiciais para a convivencia aparece regulado nos Artigos 46 a 55 do

Decreto 8/2015. A forma de proceder nestes casos será mediante a incoación dun

procedemento conciliado ou un procedemento común.

3.2.4.3. APLICACIÓN DO PROCEDEMENTO CORRECTOR NO IES PRAIA BARRAÑA.

1. Tras a imposición do parte o docente que o impón responsabiliza ao

alumnado delegado de avisar a xefatura de estudos ou a un membro

do equipo directivo de que se achegue a clase para coñecer o que

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/procedemento_corrector_mapa_v.2.pdf


determinou o parte.

2. Xefatura de estudos achégase a clase e custodia ao alumnado

sancionado dende a súa clase ata a Aula C onde permanecerá

realizando a tarefa encomendada polo docente sancionador segundo

o procedemento de actuación establecido.

3. Quen sanciona introduce no xade a falta imposta, chama a familia ou

responsables legais  e informa ao profesorado titor.

Xefatura de estudos iniciará o procedemento sancionador correspondente.

*A reincorporación a aula ordinaria estará determinada polo criterio de xefatura de

estudos.

● Segundo a gravidade da falta, imporanse tres tipos de amoestacións,

diferenciadas polas cores das follas nas que están impresas (amarelas, laranxas e

vermellas).

● Os partes de amoestación impresos en follas de cor amarelo, imporanse para

corrixir condutas contrarias ás normas de convivencia de carácter leve. A

acumulación de tres partes amarelos implicará un parte laranxa.

● Os partes de amoestación impresos en follas de cor laranxa imporase para

imporanse para corrixir condutas contrarias ás normas de convivencia de carácter

grave. Tres partes laranxas supoñen un vermello.

● Os partes de amoestación impresos en follas de cor vermello imporanse para

corrixir condutas contrarias ás normas de convivencia de carácter moi grave.

Implicarán a apertura dun expediente.

● É abosultamente imprescindible que o profesorado describa o acontecido no

Parte imposto.

● O profesorado sancionador entregará en Xefatura e informará a persoa titora.

● O profesorado sancionador informará telefonicamente á familia.

● A persoa titora terá que incluir a falta correspondente no Xade.

● A Xefatura segundo a gravidade dos feitos que provocaron a imposición do

parte de amonestación, poderá chamar á nai/pai ou representante legal.



● A Directora/-, segunda a gravidade dos feitos que provocaron a imposición

do parte de amoestación vermello, sancionará dita conduta coas medidas

correctoras que se indican no apartado correspondente as faltas graves ou moi

graves, podendo iniciar a apertura dun expediente disciplinario.

● A imposición dun parte de amoestación de cor amarelo suporá que a

alumna/o amoestado abandonará a aula e non se reincorporará nesa sesión,

dirixíndose a aula de convivencia acompañado polo Delegado/a do seu grupo.

● A alumna/o amoestada coa imposicón du parte laranxa suporá que a

alumna/o non se incorporará nesa sesión, nin na seguinte dirixíndose a aula de

convivencia acompañado polo Delegado/a do seu grupo.

● A imposición dun parte de amoestación de cor vermello suporá que a

alumna/o amoestada abandonará a aula e non se reincorporará en toda a xornada,

dirixíndose a aula de convivencia acompañado polo Delegado/a do seu grupo.

● As condutas contrarias ás normas de convivencia no Centro, tipificadas de

carácter leve ou grave neste regulamento, prescribirán no prazo dun mes,

contando a partir da data de comisión. As correccións impostas como

consecuencia destas condutas prescribirán ao rematar o curso escolar.

● A alumna ou o alumno, as súas nais/pais ou os seus representantes legais,

poderán presentar unha reclamación no prazo de 48 horas contra as correccións

impostas, correspondentes a suspensión do dereito de asistencia a determinadas

clases ou ao Centro ante o Xefe Territorial da Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria que porá fin á vía administrativa coa súa resolución.

3.2.4.4. RESPONSABLES DA APLICACIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS.

Segundo o Artigo 44 do Decreto 8/201 os responsables da aplicación das medidas

correctoras son os seguintes:

1. O profesorado da alumna ou alumno, oído este e dando conta á persoa que

ocupe a xefatura de estudos, no caso das medidas previstas nas alíneas a), b) e

c) do artigo 33 destas NOFC.

2. A titora ou titor da alumna ou alumno, oído este e dando conta á persoa que

ocupe a xefatura de estudos, no caso das medidas previstas nas alíneas a), b), c) e



d) do artigo 43 deste decreto.

3. A persoa que ocupe a xefatura de estudos, ou a persoa titular da dirección do

centro, oídos a alumna ou alumno e a súa profesora ou profesor ou titora ou titor,

no caso das medidas previstas nas alíneas a), c), d), e) e f) do artigo 43 deste

decreto.

4. A persoa titular da dirección do centro, oídos a alumna ou alumno e a súa

profesora ou profesor ou titora ou titor, no caso das medidas previstas nas alíneas

g) e h) do artigo 43 deste decreto.

4. A MEDIACIÓN ESCOLAR E A RESOLUCIÓN PACÍFICA DOS
CONFLITOS.
( Trátase dunha medida sobre a que estamos traballando pero non está aínda desenvolvida)

PLan de Convivencia do IES Praia Barraña contempla, como unha das medidas fundamentais

para a resolución dos conflitos que poidan xurdir entre os diferentes membros da Comunidade

Educativa, a mediación escolar, a cal permitirá a resolución pacífica dos conflitos que se poidan

xerar e servirá como previa á sanción disciplinaria e á incoación dos procedementos correctores

descritos no apartado anterior. Esta acción educativa aparece descrita no Apartado 4.2.6 do

devandito Plan de Convivencia do que forman parte estas NOFC.

Alén do contido nese apartado, nestas Normas establécense os seguintes aspectos

relacionados coa mediación no ámbito escolar:

1. A mediación escolar é un método de resolución de conflitos no que, mediante a

intervención imparcial dunha terceira persoa, axúdase ás partes implicadas a

alcanzar por si mesmas un acordo satisfactorio.

2. O proceso de mediación pode utilizarse como estratexia preventiva na xestión de

conflitos entre membros da Comunidade Educativa, derívense ou non de

condutas contrarias ou gravemente prexudiciais para a convivencia do Centro.

3. Os principios nos que se basea a mediación escolar son os seguintes:

a) A liberdade e voluntariedade das persoas implicadas no conflito para

acollerse ou non á mediación e para desistir dela en calquera momento

do proceso.

b) A actuación imparcial da persoa mediadora para axudar ás persoas

implicadas a que alcancen un acordo sen impor solucións nin medidas.



Para garantir este principio, a persoa mediadora non pode ter ningunha

relación directa cos feitos, nin coas persoas que orixinaron o conflito.

c) O compromiso de mantemento da confidencialidade do proceso de

mediación, agás nos casos que determine a normativa.

d) O carácter persoal que ten o proceso de mediación, sen que poida existir

a posibilidade de substituír ás persoas implicadas por representantes ou

intermediarios.

e) A práctica da mediación como ferramenta educativa para que o alumnado

adquira, desde a práctica, o hábito da solución pacífica dos conflitos.

4. O proceso de mediación caracterizase polos seguintes extremos:

a) O proceso de mediación, que interrompe calquera outro procedemento

administrativo do Centro, aberto ao alumno ou alumna, co mesmo

obxecto, pódese iniciar a instancia de calquera membro da Comunidade

Educativa, xa se trate de parte interesada ou dunha terceira persoa,

sempre que as partes en conflito o acepten voluntariamente. Dita

aceptación esixe que estas asuman ante a Dirección do Centro e, no caso

de menores de idade, as nais, os pais ou titores, o compromiso de

cumprir o acordo ao que se chegue.

b) As persoas mediadoras deberán convocar un encontro das persoas

implicadas no conflito para concretar o acordo de mediación cos pactos

de conciliación e reparación á que queiran chegar.

c) Se o proceso de mediación se interrompe ou finaliza sen acordo, ou se se

incumpren os pactos de reparación, a persoa mediadora debe comunicar

estas circunstancias ao Director ou Directora do Centro para que actúe en

consecuencia.

5. As medidas preventivas para a mellora da convivencia elaboradas polo Centro

son as seguintes:

a) Plan de Acción Titorial, no que se traballan aspectos relacionados coa

convivencia a través de actividades:

● A elaboración das normas de grupo.



● Prevención da violencia de xénero.

● Actividades para o fomento da igualdade entre xéneros e a non

discriminación así como o respecto á identidade de xénero.

● Prevención da violencia entre iguais.

● Dinámica de grupo para o coñecemento mutuo entre alumnos.

Resolución positiva de conflitos a través do diálogo.

● Compromisos singulares das familias co Centro para o cumprimento

das normas de convivencia.

● Procedementos de mediación dirixidos desde o Centro.

b) O Plan de Convivencia, no que se deseñan actividades de fomento da

convivencia e de respecto mutuo entre os integrantes da Comunidade

Escolar.

5. PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN E ACTUACIÓN ANTE
SITUACIÓNS DE RISCO PARA O ALUMNADO.

5.1. PROTOCOLO CONTRA O ACOSO E CIBERACOSO ESCOLAR.

O Artigo 28 da Lei 4/2011 define os conceptos de acoso e ciberacoso e establece

que porá a disposición dos centros un protocolo de prevención, detección e tratamento

do acoso escolar, ofrecendo pautas de prevención, actuación e intervención cando se

detecte algunha destas condutas no centro escolar. Precisamente, tendo en conta o

establecido no Procolo contra o Acoso e Ciberacoso Escolar, publicado pola Consellería

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

5.2. PROTOCOLO CONTRA O MACHISMO E AS DISCRIMINACIÓNS SEXUAIS.

O IES Praia Barraña ten deseñado, dentro do seu compromiso de fomento da

igualdade entre homes e mulleres, un protocolo específico para a eliminación de

condutas machistas ou discriminatorias por razón sexuais no ámbito sexual e que

aparece recollido no Apartado 4.1.2 deste Plan de Convivencia.

5.3. PROTOCOLO CONTRA O CONSUMO DE DROGAS.

No Apartado 4.1.3 deste Plan de Convivenvia, no que se integran estas NOFC,



tamén se contemplan unha serie de medidas para o control e redución do consumo de

substancias prexudiciais para a saúde entre o alumnado. A finalidade perseguida é

fomentar hábitos de vida saudable entre os alumnos e alumnas.

5.4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNHA EMERXENCIA SANITARIA.

No caso de que durante a xornada lectiva se produza algunha situación de

emerxencia que afecte a algún alumno ou alumna do Centro deben observarse as

seguintes instrucións:

1. Primeiros auxilios son aqueles xestos ou medidas que se adoptan inicialmente cun

accidentado ou enfermo repentino, no mesmo lugar dos feitos, ata que se poida

obter unha asistencia especializada. Os seus obxectivos básicos son:

a. Evitar a morte.

b. Impedir que se agrave a lesión.

c. Aliviar a dor.

d. Evitar infeccións ou lesións secundarias.

e. Axudar ou facilitar a recuperación do lesionado.

2. Cabe diferenciar entre percances ou incidentes de carácter leve, que non precisan

dunha resposta de urxencia maior, daqueles de carácter grave, que pola súa urxencia

requiren dunha intervención médica especializada e inmediata.

3. As familias serán informadas puntualmente de todas as urxencias que lles afecten aos

e ás menores ao seu cargo. Se non hai reposta familiar, terá que chamarse aos

servizos de urxencias (061 ou 112)

4. No caso de urxencias vitais ou de gravidade a prioridade será contactar cos servizos

de urxencia (061 ou 112). Non obstante, sempre que sexa posible, e paralelamente á

actuación temperá, a familia será informada mediante unha chamada telefónica do

ocorrido e das actuacións que se están a levar a cabo.

5. Cando a persoa que socorre estea soa, a prioridade nestes casos será estar en

contacto cos servizos de urxencia e seguir as súas instrucións.

6. Cando a vítima estea estabilizada ou os servizos médicos asuman a súa atención será

cando informaremos á familia por vía telefónica.

7. No caso de incidentes ou enfermidades graves terase en conta o seguinte:

a) Darase coñecemento inmediato ao Equipo Directivo ou, na súa ausencia, ao



persoal do Centro que estea en disposición de avisar por teléfono ao servizo de

emerxencias (112 ou 061) e á familia do alumno/a.

b) Unha vez se fagan cargo do/a alumno/a accidentado/a ou enfermo/a os servizos

sanitarios, non existe obriga para o persoal do Centro de trasladarse ao centro

sanitario, pero será conveniente acompañar ao/á alumno/a ata que os seus

familiares se fagan cargo.

c) En caso de urxencias menos graves, independentemente de que se atenda á

vítima, avisarase á familia da situación para que tome as medidas que estime

oportunas (levalo ao domicilio, ao médico, etc.).

d) En ningún caso, se permitirá que o alumnado se ausente do centro por iniciativa

propia. Este esperará aos seus representantes legais co/a profesor/a de garda ou

na aula, dependendo do incidente.

e) O persoal do Centro non deberá transportar polos seus medios ao/a alumno/a

accidentado/a ou enferm/ao ao centro sanitario.

f) Salvo indicacións médicas específicas dos servizos sanitarios, no mesmo

momento ou indicadas con anterioridade por ser un caso previsible, non se

administrará medicamento ningún ao/á alumno/a, incluíndo nesa categoría os

analxésicos, os desinfectantes, as cremas e pomadas para golpes e dores

musculares, etc. As feridas superficiais deben limparse con auga e xabón.

g) As incidencias médicas serán recollidas no libro de incidencias que se atopa en

Conserxaría.

TÍTULO V:

SOBRE A XESTIÓN DA INFORMACIÓN A PROXENITORES

NON CUSTODIOS CAPÍTULO I:

FACILITACIÓN DE INFORMACIÓN A PROXENITORES NON
CUSTODIOS NIN PRIVADOS DA PATRIA POSTESTADE

1. XESTIÓN DA INFORMACIÓN E VISITAS AOS ALUMNOS POR
PARTE DE PROXENITORES NON CUSTODIOS E NON PRIVADOS
DA PATRIA POTESTADE.



1.1. CONSIDERACIÓNS XERAIS.

1. Calquera consideración sobre a información transmisible aos proxenitores, así

como a comunicación cos seus fillos en horario escolar, debe partir da

diferenciación entre dous conceptos que, a miúdo, se confunden, como son o

concepto de patria potestade e o de garda e custodia:

● Garda e Custodia: a custodia é o coidado ordinario dos fillos, implicando as

decisións do día a día da crianza do/a neno/a. O Código Civil denomínaa

exercicio da patria potestade.

● Patria Potestade: é o conxunto de facultades inherentes á paternidade

tendentes ao coidado, asistencia e decisións sobre a crianza e o benestar

dos fillos. Implica o dereito a representar aos fillos e administrar os seus

bens e persoa.

Estas dúas atribucións confírenselle aos proxenitores dun/ha neno/a en virtude da

obriga que establece o Código Civil de velar por eles/as e telos/as na súa compaña.

No entanto, nos casos nos que existe unha separación xudicial ou de feito, os pais

optan ou se ven sometidos a un réxime de custodia e patria potestade contractual

ou xudicialmente determinado.

2. Aínda que o Código Civil (Art.156) indica que a patria potestade se exerce, se os

pais viven separados, por aquel/a con quen o/a fillo/a conviva, o mesmo Código

Civil establece que a separación, a nulidade e o divorcio, non eximen aos pais das

súas obrigas cos fillos (Art. 92).

3. O réxime de exercicio da patria potestade debe verse fixado na sentenza que

resolva o procedemento de separación, nulidade ou divorcio (Arts. 90 e 91 do

Código Civil)

4. A existencia dunha resolución xudicial ou un acordo dos pais sobre o exercicio por

un deles da custodia non exime ao que non ostenta o coidado ordinario do seu

dereito e deber de velar polo seu fillo, nin lle priva da súa participación nas

decisións clave da vida educativa do seu fillo ou filla.

5. O dereito á información sobre o proceso de formación é un dereito dos pais, en

virtude do Art. 4 da Lei Reguladora do Dereito á Educación.



6. O adecuado cumprimento do noso deber informador nace á súa vez dunha

correcta información da situación familiar por parte do centro. Por iso é preciso

establecer, dacordo coa lexislación vixente, un protocolo que

1.2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA A TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE OS

SEUS FILLOS OU FILLAS A PAIS SEPARADOS OU DIVORCIADOS.

1.2.1. SOLICITUDE E TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DOS RESULTADOS DA

AVALIACIÓN A PAIS SEPARADOS.

A. PROCEDEMENTO XERAL.

1. O pai ou nai realizará a súa solicitude por escrito ao centro, acompañando

copia fidedigna da sentenza [AN_SIPNC_07].

2. Da solicitude e da copia achegada dáse comunicación ao proxenitor que ten

baixo a súa custodia ao/á neno/a, ao único fin de que no seu caso poida

achegar unha resolución xudicial posterior, nun prazo de dez días hábiles.

Informaráselle do seu dereito a achegar todos os documentos que estime

convenientes e as alegacións que, ao seu xuízo, implican a falta do dereito a

ser informado do cónxuxe ou proxenitor solicitante.

3. Se a última resolución achegada non establece privación da patria

potestade ou algún tipo de medida penal de prohibición de comunicación

coa vítima ou a súa familia o Centro, a partir dese momento, duplicará os

documentos relativos ás evolucións académicas dos/as nenos/as

afectados/as.

4. En todo caso, na primeira comunicación de información emitirase por parte

do Centro un documento no que se faga constar que este réxime se

manterá en tanto ningún dos dous proxenitores achegue outros datos

relevantes que consten en sentenzas ou acordos fidedignos posteriores que

poidan variar esta situación.

5. O dereito a recibir información escrita incluirá o dereito a falar cos titores e

a recibir información verbal.

6. En ningún caso se consideran documentos relevantes para denegar a

información ao proxenitor non custodio denuncias, querelas, demandas,

poderes para pleitos futuros, reclamacións extraxudiciais de calquera



índole, ou ningún outro documento que non consista en resolución xudicial

(auto, sentenza, providencia) ou acordo entre os pais que conste en

documento público.

7. A información de calquera índole só se facilitará aos pais ou aos xuíces e

tribunais, salvo orde xudicial en contra, pois enténdese que as notas

inclúen datos referentes á intimidade dos seus fillos aos que só teñen

acceso os interesados, é dicir, os pais.

B. CASOS ESPECIAIS.

1. En casos de separación de feito, o mesmo trato que recibe a sentenza

terao o acordo ao que cheguen os cónxuxes sobre estes extremos que

conste en documento público.

2. En casos de separacións de feito sen resolución xudicial ou acordo que

conste fidedignamente seguirase o mesmo procedemento, e non se

denegará a información salvo que o proxenitor custodio achegue resolución

xudicial ou acordo fidedigno en distinto sentido.

3. Non se emitirán informes por escrito distintos dos documentos oficiais,

salvo por orde xudicial. Nese caso emitiranse con plena veracidade e

independencia.

4. Se a última resolución xudicial ou acordo fidedigno que conste contén

disposicións específicas ao efecto a actuación do Centro aterase ao que

literalmente establezan esas disposicións.

1.2.2. COMUNICACIÓN DO ALUMNO/A COS PROXENITORES DENTRO DO

HORARIO ESCOLAR.

Segundo o Artigo 160 do Código Civil os proxenitores, aínda que non

exerzan a patria potestade, teñen o dereito de relacionarse cos seus fillos

menores, excepto cos adoptados por outro ou nos que así o dispoña a

resolución xudicial oportuna.

Non poderán impedirse sen xusta causa as relacións persoais do fillo cos

seus avós e outros parentes e achegados.

Polo tanto, agás pena de prohibición de aproximarse ou comunicarse co



neno, adoptada en procedemento penal e que lle conste ao Centro, o réxime de

comunicacións entre os pais e o menor en horario escolar producirase na forma

que ordinariamente se produza no Centro, dacordo coas NOFC.

TÍTULO VI: SOBRE A XESTIÓN DOS

RECURSOS DO CENTRO CAPÍTULO I:

XESTIÓN DOS RECURSOS

1. XESTIÓN ECONÓMICA.

A xestión económica dos centros docentes públicos non universitarios ten como

referente normativo as seguintes disposicións:

● Decreto 324/996, do 26 de xullo, polo que se aproba o regulamento orgánico dos

institutos de educación secundaria.

● Decreto 201/2003, do 20 de marzo, polo que se desenvolve a autonomía na

xestión económica dos centros docentes públicos non universitarios.

1.1. CRITERIOS PARA A ELABORACIÓN DO ORZAMENTO ANUAL E PARA A

DISTRIBUCIÓN DOS INGRESOS NAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTOS.

Unha vez coñecido o importe dos ingresos que a Consellería de Educación

destina aos gastos de funcionamento anuais do centro, a Secretaría elaborará o

orzamento para o ano en curso. O orzamento anual compondrase dun estado de

ingresos e de gastos e tomará como referencia os gastos do exercicio anterior. Estos

gastos analizaranse pola Secretaría, así como pola Comisión Económica, se a houbera, e

aprobaranse pola Dirección, de forma que se presenten uns orzamentos o mais

axustados posibles ás necesidades do centro. As partidas específicas recibidas pola

Consellería utilizaranse para o fin ao que estas estén destinadas.

O orzamento presentarase ao Consello Escolar para a súa aprobación e, unha vez

aprobado, enviarase á Consellería.

1.2. CONTROL DAS CONTAS.

A Secretaría manterá ó día a contabilidade do instituto mediante un programa



informático que permita coñecer en todo momento a situación de gastos e ingresos. As

operacións realizadas polo centro en execución do seu orzamento, tanto de ingresos

como de gastos, contarán sempre co soporte documental que acredite a legalidade dos

ingresos e a xustificación dos gastos.

As contas e os documentos xustificativos deben recoller a totalidade dos gastos e

ingresos realizados, cos asentos contables correspondentes e deben reunir os requisitos

legais.

As anotacións contables realizadas en soporte informático encadernaranse ao

final de cada exercicio no libro auxiliar de Caixa custodiado en Secretaría, unha vez

aprobada a xestión das contas por parte da Consellería. O centro manterá en custodia

esta documentación durante un período mínimo de cinco anos.

A Secretaría informará periodicamente ó Consello Escolar do estado das contas;

polo menos nas seguintes ocasións: principio de curso, finais de ano e mes de marzo

(unha vez coñecida a cantidade asignada pola Consellería para gastos de funcionamento)

En todo momento calquera membro do Consello Escolar poderá solicitar á

Dirección o acceso ás facturas, recibos e outros documentos contables. A Dirección,

consultada a Secretaría, establecerá o momento para a consulta.

1.3. XESTIÓN ECONÓMICA DOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.

Os orzamentos de gastos dos Departamentos iniciaranse con data de 1 de

Setembro, e consideraranse pechados a finais de Xullo. As partidas non desembolsadas

pasarán á conta de gastos xeráis. Se algún Departamento estivese en negativo, é dicir,

tivera gastado máis diñeiro do orzamentado, restaráselle no curso escolar seguinte.

Os criterios para a distribución do orzamento entre os Departamentos

establecerán un reparto equitativo tendo en conta:

a. alumnado co que conta o Departamento.

b. O tipo de necesidades coas que conta cada Departamento, aplicando os

seguintes correctores: 1,5 puntos aos departamentos de ciencias

experimentais (Bioloxía, Educación Física, Física e Química, Música e

Tecnoloxía) e 1,8 puntos ao departamento de artes

c. Incremento por número de copias en departamentos de linguas. O



orzamento incrementarase no importe do custo de 20 fotocopias por

alumno/a nos Departamentos de linguas (20 x 0,04 x nº de alumnos/as)

d. A aula específica contará cunh dotación de 150 €, independente da

dotación do Departamento de Orientación.



Os profesores que impartan unha materia afín a outro Departamento computarán

en ambos Departamentos, especificando se o gasto se xerou para un ou outro

Departamento. No caso de gastos en fotocopias, este computarase ao Departamento ao

que pertenza o profesor que imparta a materia afín.

1.4. XESTIÓN DE GASTOS.

1.4.1. GASTOS XERAIS.

A Secretaría será a responsable de realizar tódalas compras, tanto as de materiais

funxibles de uso habitual, (limpeza, papelería, suministros, didáctico, etc), como as de

material inventariable.

A Secretaría encargarase tamén da contratación dos servizos e traballos de

mantemento (ascensor, caldeiras de calefacción, fotocopiadora, extintores e sistema

contra incendios, xardinería, desratización, alarma antirroubo, etc).

Co asesoramento do persoal que solicita a compra seleccionará os provedores de

produtos máis consumidos, consultando o resto do equipo directivo se fose necesario.

A Secretaría responderá ás peticións de compras propostas por:

a. Xefaturas dos Departamentos Didácticos

b. Persoal de Limpeza

c. Persoal de Administración

d. Persoal de Conserxeria

e. Equipo Directivo

1.4.2. GASTOS DOS DEPARTAMENTOS.

A adquisición de materiais con cargo aos orzamentos do Centro deberá solicitarse

á Secretaría do mesmo, a quen lle corresponde autorizala ou denegala. En caso de

desacordo con esta decisión, os solicitantes poderán apelar á Comisión Económica, se a

houbera, ou ao Consello Escolar, que decidirá en última instancia.



As compras efectuadas polos Departamentos Didácticos atenderán ás seguintes

normas:

● É preciso que o Departamento que estea esperando un pedido, unha factura

etc…., o comunique con antelación á Secretaría para poder saber a quen

corresponde o gasto unha vez que chegue.

● Tódolos gastos realizados deben xustificarse sempre documentalmente e débense

cumprir os seguintes requisitos:

a. Se a compra se fai a crédito, solicitarase ao provedor, no momento da

adquisición, un albarán con detalle do adquirido e co IVE incluido.

b. Se a compra se fai ao contado, solicitarase no momento da compra unha

factura con tódolos requisitos legais oportunos:

● Factura a nome do centro

● Datos do provedor: NIF do provedor, CIF se é autónomo, Nome do

provedor.

● Nome do produto comprado ou número de albará correspondente.

● Datos imprescindibles: Data e número da factura.

● Sinatura e selo da Empresa provedora.

● IVE desglosado.

● O orixinal do albarán ou factura entregarase á Secretaría. Para facilitalas xestións

pedirase que neles apareza o nome do Departamento e a persoa que realizase a

compra.

● Cada Departamento debe administrar as súas asignacións e levar un control dos

ingresos e gastos ao longo do curso. Para iso, poden pedir á Secretaría un estadillo

cos seus ingresos e gastos cando o requiran.

1.4.3. FORMA DE PAGO.

a. Os pagos efectuaranse preferentemente dende Secretaría mediante talón

nominativo ou transferencia bancaria, quedando sempre xustificados os gastos

documentalmente.



b. Se algún Departamento adquire material e o provedor esixe o pago ao contado, o

centro reintegrará o gasto ao profesor encargado da compra sempre e cando este

presente unha factura cos requisitos legais oportunos. O profesor deberá asinar un

recibin conforme o centro lle abonou o gasto.

c. Se algún Departamento realiza unha compra a través de Internet e ten que pagar

coa súa tarxeta bancaria, o proceso será o mesmo que no punto anterior. Non se

reintegrará ningún gasto si non se presenta unha factura ao nome do centro.

d. Evitaranse na medida do posible as compras contra reembolso. En todo caso

comunicarase ao provedor que inclúa os gastos de envío na factura que se achegue

ao centro. O Departamento responsable da compra contra rembolso o porá en

coñecemento do centro.

2. CUSTODIA E MANTEMENTO DOS MATERIAIS.

2.1. UTILIZACIÓN DOS MATERIAIS.

A. Calquera membro da comunidade educativa poderá utilizar os recursos e materiais do

Centro adquiridos con fondos públicos sempre que os precise para o seu uso educativo.

B. Terán prioridade para o seu uso aqueles membros de Departamento que os teñan

asignados de xeito concreto ou os soliciten para o desenvolvemento da súa materia.

C. Ningún material propiedade do Centro poderá ser sacado das dependencias sen o

coñecemento e autorización da Dirección.

D. Tódolos membros da Comunidade Educativa deberán amosar responsabilidade no uso e

consumo de auga, electricidade e recursos de todo tipo, procurando o aforro, a reciclaxe

dos residuos e a reutilización dos recursos.

E. Os materiais designados a determinados Departamentos quedarán baixo a súa custodia

e será da súa responsabilidade a conservación dos mesmos.

F. Os libros adquiridos polos Departamentos poderán estar nos Departamentos

correspondentes se se trata de material de consulta para o profesorado. Nembargantes

deberán estar rexistrados na Biblioteca do Centro, onde figurará a súa localización.



G. Tódolos anos levarase a cabo inventario do Centro, quedando obrigados os

Departamentos a informar das novas adquisicións e comunicar as baixas do material

baixo a súa custodia.

2.2. CONSERVACIÓN DOS MATERIAIS.

A. A Secretaría do Instituto é a encargada de levar o control de todos aqueles desperfectos

que se producen ó longo do curso escolar, así como dos gastos de reparación que

resulten dos mesmos e as decisión sobre a prioridade dos arranxos.

B. Tódolos membros da comunidade educativa estarán obrigados a velar pola adecuada

utilización do material e respectar a limpeza e a orde no centro e exteriores. Non se

pode tirar ao chan ningún desperdicio de papel, procurando manter a limpeza co bo uso

das papeleiras. Asemade debe manterse en bo estado o mobiliario, as prantas, os aseos,

os espazos abertos etc. Considerarase contrario á convivencia do centro pintar en mesas,

cadeiras, paredes, aseos ou calquer outro espazo do centro.

C. O alumnado que de forma intencionada ou por uso indebido cause desperfectos nas

instalacións do centro ou no material do mesmo, estará obrigado a reparar o daño

ocasionado ou a facerse cargo do coste da súa reparación. Asemade, quen sustraxera

bens do centro ou de calquera membro da comunidade educativa deberá restituir o

sustraído ou o seu valor económico, sin perxuicio doutras medidas correctoras que se

podan tomar. Cando non se podan identificar os responsables dos desperfectos

ocasionados, a Dirección do centro tomará as medidas oportunas, previo acordo e

conformidade co Consello Escolar, co fin de subsanar ditos deterioros.



TÍTULO VII

CAPÍTULO I: MODELOS DE DOCUMENTOS DE CENTRO
(ANEXOS)

Os modelos de documentos de centro que se anexan neste capítulo das NOFC do IES

Praia Barraña son os seguintes:

Anexo Denominación Localización

AN OD 01
Convocatoria de reunión para órganos
colexiados

Título II, Capítulo I, páxina 16

AN_AROC_02 Acta de reunión para órganos colexiados Título II, Capítulo I, páxina 16

AN_IPD_03 Programación didáctica Título II, Capítulo II, páxina 19

AN_SP_04
Seguimento do desenvolvemento
da programación didáctica

Título II, Capítulo II, páxina 20

AN_MD_05a (memoria final de
curso)

AN_MD_05b (anexo á memoria final
de curso)

Memoria final de curso Título II, Capítulo II, páxina 20

AN_PMO_06a (proposta para a

impartición de novas materias)

AN_PMO_06b (informe da dirección
do centro sobre a proposta para a
impartición de novas materias)

Proposta de novas materias Título II, Capítulo II, páxina 20

AN_SDXD_07
Comunicación de delegación da representación
do Departamento Didáctico na CCP

Título II, Capítulo II, páxina 21

AN_AED_01
Acta de elección do/a delegado/a e
subdelegado/a do grupo–clase

Título II, Capítulo III, páxina 26

AN_IRD_02a (solicitude de
revogación do/a delegado/a –
subdelegado/a do grupo–clase)

AN_IRD_02b (resolución da
solicitude de revogación do/a
0delegado/a – subdelegado/a do
grupo–clase)

Solicitude de revogación do/a delegado/a –
subdelegado/a do grupo–clase

Título II, Capítulo III, páxina 26

AN_ICD_03
Comunicación de cesamento das funcións
como delegado/a

Título II, Capítulo III, páxina 26

AN_DDG_04a (comunicación de
dimisión do delegado/a –
subdelegado/a do grupo–clase)

AN_DDG_04b (resolución da
solicitude de dimisión do/a
delegado/a – subdelegado/a do
grupo–clase

Dimisión do/a delegado/a Título II, Capítulo III, páxina 27

AN_ACXD_05
Convocatoria de reunión para a constitución da
Xunta de Delegados/as

Título II, Capítulo III, páxina 27

AN_CCXD_06 Acta de constitución da Xunta de Delegados/as Título II, Capítulo III, páxina 27

AN_SRDED_07
Solicitude de audiencia por parte da Xunta de
Delegados/as

Título II, Capítulo III, páxina 28

AN_ACAA_08
Acta de constitución dunha asociación de
alumnos/as

Título II, Capítulo III, páxina 30



AN_SNRIF_09 Solicitude de non información aos nai / pai / Título II, Capítulo III, páxina 32

representantes legais – Alumnado maior de
idade

AN_DRDT_10
Recollida de información para o traslado ás
familias do alumnado

Título II, Capítulo III, páxina 35

AN_EPANPA_11 Presentación de propostas por parte da ANPA Título II, Capítulo III, páxina 36

AN_SCMO_01a (solicitude de
modificación de matrícula: cambio
de materias)

AN_SCMO_01b (Solicitude de
modificación de matrícula: cambio
de modalidade)

Solicitude de modificación de matrícula Título III, Capítulo I, páxina 40

AN_SCIA_02
Solicitude de copia das probas de avaliación
realizadas polo/a alumno/a

Título III, Capítulo I, páxina 49

AN_MRC_03a (expediente de

reclamación da cualificación final)

AN_MRC_03b (solicitude de
reclamación da cualificación final)

Solicitude de reclamación da cualificación final Título III, Capítulo I, páxina 50

AN_ITR_04
Reclamación da cualificación final: Traslado da
solicitude por parte da Xefatura de Estudos

Título III, Capítulo I, páxina 50

AN_ICRD_05a (Reclamación da
cualificación final: Informe
documentado do/a profesor/a)

AN_ICRD_05b (Reclamación da
cualificación final: Resolución do
Departamento Didáctico)

Reclamación da cualificación final: Resolución Título III, Capítulo I, páxina 50

AN_SRXT_06a (solicitude de
traslado da reclamación da
cualificación final á Comisión de
Supervisión)

AN_SRXT_06b (reclamación da
cualificación final: informe da
Dirección do centro)

Solicitude de traslado da reclamación da
cualificación final á Comisión de Supervisión

Título III, Capítulo I, páxina 50

AN_SIPNC_07
Solicitude de información por parte dos/as
proxenitores/as en caso de separación ou
divorcio

Título III, Capítulo I, páxina 65

AN_SQRF_08a (presentación de
suxestións, queixas, reclamacións
ou felicitacións)

AN_SQRF_08b (resposta ante
suxestións, queixas, reclamacións
ou felicitacións)

Solicitude de suxestións, queixas e
reclamacións

Título III, Capítulo I, páxinas 66 e 67

AN_MAAT_09 Acta de sesión de avaliación Título III, Capítulo I, páxina 83

AN_SCE_10a (solicitude de uso das
instalacións do centro)

AN_SCE_10b (informe sobre a
solicitude de uso das instalacións do
centro)

Solicitude de uso das instalacións do centro Título III, Capítulo I, páxina 93

AN_STE_11
Solicitude excepcional do uso do transporte
escolar

Título III, Capítulo I, páxina 105

AN_XFAC_01a (xustificación de

faltas de asistencia do alumnado)

AN_XFAC_01b (xustificación da
saída   do   alumnado   do   recinto
escolar durante o horario lectivo)

Xustificación de faltas de asistencia do
alumnado

Título IV, Capítulo I, páxina 114



AN_ACF_02
Acta de convocatoria de folga – Xunta de
Delegados/as

Título IIV, Capítulo I, páxina 121

AN_AAG_03
Acta de convocatoria de folga – Asemblea de
grupo–clase

Título IV, Capítulo I, páxina 121

AN_LPF_04
Acta de participación individual nunha folga –
Asemblea de grupo–clase

Título IV, Capítulo I, páxina 121

AN_CF12_05
Autorización de ausencia a clase durante unha
xornada de folga – Alumnado de 1º e 2º cursos
de ESO

Título IV, Capítulo I, páxina 121

AN_SIF_06
Comunicación individual sobre a participación
nunha folga

Título IIV, Capítulo I, páxina 121

AN_SIPNC_07
Solicitude de información por parte dos/as
proxenitores/as en caso de separación ou
divorcio

Título IV, Capítulo I, páxina 147



Estas Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia do IES Praia Barraña foron modificadas

polo Consello Escolar na sesión ordinaria celebrada o día 19 de novembro unha vez oído o Claustro de

profesores en reunión ordinaria do día 18 de novembro de 2021.





ANEXOS



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Convocatoria de reunión para órganos colexiados AN_OD_0
1

Órgano colexiado:
Data (dd/mm/aaaa): dd / mm / aaaa Hora: 00:00 horas
Lugar de celebración:
Convocatoria (sinalar cun
“X”):

Ordinaria Extraordinaria

Orde do día:

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.

2. ...

3. ...

4. ...

5. Quenda aberta ás palabras.

Documentación anexa

● Copia da acta da sesión anterior.

● …

En Boiro, a .......... de de 20..

Selo
do

centr
o

Persoa que convoca a reunión do órgano colexiado 1

Asdo.: ………………………………..

1 Director/a, Presidente da Comisión de Coordinación Pedagóxica, Xefe/a de Departamento,… segundo corresponda.



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Acta de reunión para órganos colexiados AD_OR_0
2

Órgano colexiado:
Ano académico: aaaa / aaaa Acta número: nnn
Data (dd/mm/aaaa): dd / mm / aaaa Horario de celebración: de 00:00 a 00:00 horas
Lugar de celebración:
Convocatoria (sinalar cun
“X”):

Ordinaria Extraordinaria

Orde do día:
▪ Punto 1: Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
▪ …
▪ …
▪ Punto ¿?: Quenda aberta ás palabras.

Ausencias:
▪ ...
▪ …

▪ ...
▪ …

▪ ...
▪ …

Resumo dos contidos tratados na reunión:
Punto 1 da orde do día:
Punto 2 da orde do
día: Punto 3 da
orde do día:

Acordos adoptados
En relación ao punto 1 da orde

do día: En relación ao punto 2 da

orde do día:

En relación ao punto 3 da orde do día:

En Boiro, a .......... de de 20..

Selo
do

centr
o

Secretario/a ou persoa encargada

Asdo.: ………………………………..
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Setembro de 20..

PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA



Departamento Didáctico de ...

Ano académico 20..– 20..



1.- Introdución e contextualización 2

2.- Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla a relación dos

estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís competenciais

2

3.- Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso. 2

4.- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: Temporalización, grao mínimo de

consecución para a superación da materia, procedementos e instrumentos de avaliación

3

5.- Concrecións metodolóxicas que require cada materia e/ou ámbito 3

6.- Materiais e recursos didácticos que se van a empregar 3

7.- Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 4

8.- Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente 4

9.- Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes. 4

10.- Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos

necesarios en determinadas materias, no caso do Bacharelato

5

11.- Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como

consecuencia dos seus resultados

5

12.- Medidas de atención á diversidade. 5

13.- Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda 6

14.- Actividades complementarias e extraescolares programadas. 6



15.- Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos

resultados académicos e procesos de mellora

6











En Boiro, a de setembro de 20..

Selo
do

centr
o

Xefe/a do Departamento
Didáctico de...

Asdo.:
………………………………..



Xuño de 20..

MEMORIA FINAL DE
CURSO



Departamento Didáctico de ...

Ano académico 20..– 20..



1.- Modificacións introducidas durante o curso na programación didáctica presentada 2

2.- Motivos das modificacións efectuadas 2

3.- Análise dos resultados das avaliacións do alumnado en relación cos anos académicos anteriores 2

4.- Actividades complementarias e extraescolares desenvoltas durante o curso 3

5.- Conclusións e propostas concretas para a revisión e mellora da programación didáctica de cara ao

curso seguinte

3

6.- Outros aspectos a destacar 3





En Boiro, a de xuño de 20..

Selo
do

centr
o

Xefe/a do Departamento
Didáctico de...

Asdo.:
………………………………..



Setembro de 20..

MEMORIA FINAL DE CURSO -
ANEXO



Departamento Didáctico de ...

Ano académico 20..–20..



Anexo – Memoria final de curso do Departamento Didáctico de ...

Atendendo ao disposto no punto 50 da Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan

instrucións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento

Orgánico dos Institutos de Educación Secundaria e se establece a súa organización e funcionamento

(DOG do 2 de setembro), unha vez rematada a avaliación extraordinaria, procédese a completar a análise

dos resultados acadados polo alumnado.

En Boiro, a de setembro de 20..

Selo
do

centr
o

Xefatura do Departamento
Didáctico de...

Asdo.:
………………………………..
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Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Proposta para a impartición de novas materias AN_PMO_0
6a

Identificación da materia
Denominación:

Departamento Didáctico ao que estará adscrita: Profesorado que a impartirá:

Etapa e curso nos que se impartirá: Horas lectivas semanais (sinalar cun “X” segundo corresponda):
Unha [ ] Dúas [ ]

En Boiro, a ........ de de 20..

Selo
do

centro

Xefe/a do Departamento Didáctico interesado en impartir a
nova materia

Asdo.: ………………………………..



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Informe da Dirección do centro sobre a proposta para a impartición de
novas materias

AN_PMO_0
6b

Identificación da materia
Denominación:

Departamento Didáctico ao que estará adscrita: Profesorado que a impartirá:

Etapa e curso nos que se impartirá: Horas lectivas semanais (sinalar cun “X” segundo corresponda):
Unha [ ] Dúas [ ]

Xustificación por parte da Dirección do centro (sinalar cun “X” cando corresponda)

Normativa na que se apoia a decisión de solicitar a materia:

Existencia de recursos suficientes no centro para a súa impartición: Si [ ] Non [ ]

A proposta é acorde co Proxecto Educativo do Centro (PEC)?: Si [ ] Non [ ]

A proposta responde a unha previsión da demanda do alumnado?: Si [ ] Non [ ]
A proposta vai acompañada do currículo correspondente?: Si [ ] Non [ ]

Outras observacións:

Documentación que acompaña ao presente informe
▪ Proposta para a impartición dunha nova materia presentada polo Departamento Didáctico correspondente.
▪ Proposta curricular da materia, conforme ao establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece

o currículo da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do
29 de xuño).

En Boiro, a ........ de de 20..

Selo
do

centro

O/A Director/a

Asdo.:
………………………………..



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Comunicación de delegación da representación do Departamento
Didáctico na CCP

AN_SDXD_
07

Identificación da xefatura do departamento:
Nome e apelidos: DNI / NIE:

Identificación da persoa que actuará por delegación da xefatura do departamento:
Nome e apelidos: DNI / NIE:

Observación importante:
A presente comunicación deberá ser entregada á Dirección do centro con corenta e oito (48) horas de antelación sobre a data
prevista da xuntanza para a que fose convocada a xefatura do departamento didáctico correspondente.

En Boiro, a ........ de de 20..
Xefatura do Departamento Didáctico

Asdo.: ………………………………..

Selo
do

centr
o

Persoa que actuará por delegación

Asdo.: ………………………………..





Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Seguimento do desenvolvemento da programación didáctica AN_SP_0
4

Departamento Didáctico:
Avaliación (sinalar cun “X”): [ ] Primeira [ ] Segunda [ ] Terceira Data (dd/mm/aaaa):

Nivel e
grupo

Docente / Materia
Grao de desenvolvemento (sinalar cun “X” segundo
corresponda) Observación

sMoi
retrasado

Algo
retrasa
do

Según o
previsto

Algo
adianta
do

Adiantado

1º ESO – A
Docente:

Materia:

1º ESO – B
Docente:
Materia:

2º ESO – A
Docente:

Materia:

2º ESO – B
Docente:
Materia:

3º ESO – A
Docente:

Materia:

3º ESO – B
Docente:
Materia:

4º ESO – A
Docente:

Materia:

4º ESO – B
Docente:
Materia:

1º Bach – A
Docente:

Materia:



1º Bach – B
Docente:
Materia:

1º Bach – C
Docente:

Materia:

1º Bach – D
Docente:
Materia:

2º Bach – A
Docente:

Materia:

2º Bach – B
Docente:

Materia:

2º Bach – C
Docente:

Materia:

2º Bach – D
Docente:

Materia:



En Boiro, a ........ de de 20..

Selo
do

centr
o

Xefe/a do Departamento Didáctico

Asdo.: ………………………………..



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Acta de constitución dunha asociación de alumnos/as AN_ACAA_
08

Denominación da
asociación:
Ano académico: aaaa / aaaa Acta número: nnn
Data (dd/mm/aaaa): dd / mm / aaaa Horario de celebración: de 00:00 a 00:00 horas
Lugar de celebración:
Convocatoria (sinalar cun
“X”):

Ordinaria X Extraordinaria

Orde do día
▪ Punto único: Constitución da asociación de alumnos/as “...”, pertencente ao IES “Praia Barraña”.

— Don / Dona: ... — Don / Dona: ...

— Don / Dona: ... — Don / Dona: ...

— Don / Dona: ... — Don / Dona: ...

— Don / Dona: ... — Don / Dona: ...

— Don / Dona: ... — Don / Dona: ...

— Don / Dona: ... — Don / Dona: ...

— Don / Dona: ... — Don / Dona: ...

— Don / Dona: ... — Don / Dona: ...

— Don / Dona: ... — Don / Dona: ...

Compromiso da asociación



Os/As abaixo asinantes comprométense como membros da asociación de alumnos/as “ ” a asumir, tal e como se
recolle nas Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia do IES “Praia Barraña” de Boiro (A Coruña), as seguintes
finalidades:

▪ Expresar a opinión do alumnado en todo aquilo que afecte á súa situación no centro.
▪ Colaborar no correcto desenvolvemento do labor educativo do centro, así como na organización e

desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares do mesmo.
▪ Promover a participación do alumnado nos órganos colexiados do centro nos que podan contar con representación.
▪ Colaborar na organización e desenvolvemento de actividades culturais, deportivas e de fomento da acción

cooperativa e de traballo en equipo.
▪ Promover federacións e confederacións de alumnado, de acordo co procedemento establecido na lexislación

vixente.
▪ Facilitar o exercicio dos dereitos do alumno recoñecidos pola lexislación vixente, e en particular polo artigo 6º da

Lei Orgánica Reguladora do Dereito á Educación (LODE).
▪ Asistir ao alumnado no exercicio do seu dereito a intervir no control e xestión dos centros sostidos con fondos

públicos.
▪ Facilitar a representación do alumnado no Consello Escolar do centro e a súa participación na programación xeral

do ensino a través dos correspondentes órganos colexiados.
▪ Calquera outra finalidade determinada e lícita prevista nos seus estatutos sempre que resulte compatible coas

anteriores.



En Boiro, a .......... de de 20..
Presidente/a

Asdo.:
………………………………..

Selo
da

asociació
n

Secretario/a

Asdo.:
………………………………..



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Convocatoria de reunión para a constitución da Xunta de Delegados/as AN_ACXD_
05

Órgano colexiado: Xunta de Delegados/as

Data (dd/mm/aaaa): dd / mm / aaaa Hora: 00:00 horas

Lugar de celebración:
Convocatoria (sinalar cun
“X”):

Ordinaria X Extraordinaria

Orde do día:

1. Punto único: Constitución da Xunta de Delegados/as para o ano académico aaaa / aaaa.

2. Quenda aberta ás palabras.

Documentación anexa

● Información sobre o funcionamento da Xunta de Delegados/as.

En Boiro, a .......... de de 20..

Selo
do

centr
o

Xefatura de Estudos

Asdo.: ………………………………..



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Acta de elección do/a delegado/a e subdelegado/a do grupo–clase AN_AED_
01

Datos de identificación do grupo–clase (sinalar cun “X” onde corresponda)

Etapa: Nivel: Grupo
:

[  ] ESO [ ] Bacharelato [ ] Primeiro [ ] Segundo [ ] A [ ] B [ ] C
[ ] Unidade de Educación Especial [ ] Terceiro [ ] Cuarto [ ] D [ ] E [ ] F

Data e horario de celebración da votación
Data: Hora de inicio: Hora de remate:

Composición da mesa electoral
D./Dª.: En calidade de presidente. 1

D./Dª.: En calidade de secretario/a. 2

D./Dª.: En calidade de vogal. 3

Votación
Alumnado con dereito a voto: Votos emitidos: Votos válidos: Votos en branco: Votos nulos:

Resultados da votación
D./Dª.: .......... votos recibidos

D./Dª.: .......... votos recibidos

D./Dª.: .......... votos recibidos

D./Dª.: .......... votos recibidos

D./Dª.: .......... votos recibidos

Candidatos/as electos/as
Delegado/a

Subdelegado/a

En Boiro, a ………. de de 20..
O/A Secretario/a

Asdo.:
.............................

O/A Vogal

Asdo.:
.............................

Selo
do

centr
o

O/A Presidente

Asdo.:
.............................

1 Profesorado–titor.



2 Alumno/a de menor idade.
3 Alumno/a de maior idade.



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Acta de constitución da Xunta de Delegados/as AN_CCXD_
06

Órgano colexiado: Xunta de Delegados/as
Ano académico: aaaa / aaaa Acta número: nnn
Data (dd/mm/aaaa): dd / mm / aaaa Horario de celebración: de 00:00 a 00:00 horas
Lugar de celebración:
Convocatoria (sinalar cun
“X”):

Ordinaria Extraordinaria

Orde do día:
▪ Punto único: Constitución da Xunta de Delegados/as para o ano académico aaaa / aaaa.

Ausencias:
▪ ...
▪ …

▪ ...
▪ …

▪ ...
▪ …

— Don / Dona: ... — Don / Dona: ...

— Don / Dona: ... — Don / Dona: ...

— Don / Dona: ... — Don / Dona: ...

— Don / Dona: ... — Don / Dona: ...

— Don / Dona: ... — Don / Dona: ...

— Don / Dona: ... — Don / Dona: ...

— Don / Dona: ... — Don / Dona: ...

— Don / Dona: ... — Don / Dona: ...

— Don / Dona: ... — Don / Dona: ...

— Don / Dona: ... — Don / Dona: ...

— Don / Dona: ... — Don / Dona: ...

En Boiro, a .......... de de 20..
Presidente/a

Asdo.:
………………………………..

Selo
do

centr
o

Secretario/a

Asdo.:
………………………………..



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Comunicación de dimisión do/a delegado/a – subdelegado/a do
grupo–clase

AN_DDG_0
4a

Datos de identificación do grupo–clase (sinalar cun “X” onde corresponda)

Etapa: Nivel: Grupo
:

[  ] ESO [ ] Bacharelato [ ] Primeiro [ ] Segundo [ ] A [ ] B [ ] C
[ ] Unidade de Educación Especial [ ] Terceiro [ ] Cuarto [ ] D [ ] E [ ] F

Datos de identificación do/a delegado/a e/ou subdelegado/a
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

En calidade de (sinalar cun “X” segundo corresponda):

Delegado/a Subdelegado/a
.

En Boiro, a ………. de de 20..
O/A Interesado/a

Asdo.: .............................



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Resolución da solicitude de dimisión do/a delegado/a ou subdelegado/a
do grupo–clase

AN_DDG_0
4b

Datos de identificación do grupo–clase (sinalar cun “X” onde corresponda)

Etapa: Nivel: Grupo
:

[  ] ESO [ ] Bacharelato [ ] Primeiro [ ] Segundo [ ] A [ ] B [ ] C
[ ] Unidade de Educación Especial [ ] Terceiro [ ] Cuarto [ ] D [ ] E [ ] F

En Boiro, a ………. de ……………………. de ……….

Selo do
centro

O/A profesorado–titor

Asdo.: .............................



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Recollida de información para o traslado ás familias do alumnado AN_DRDT_
10

Datos do/a de identificación do/a alumno/a:
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

Etapa: Nivel: Grupo
:

[  ] ESO [ ] Bacharelato [ ] Primeiro [ ] Segundo [ ] A [ ] B [ ] C
[ ] Unidade de Educación Especial [ ] Terceiro [ ] Cuarto [ ] D [ ] E [ ] F

Dificultades académicas detectadas
1. Nada que salientar.
2. Falta de hábitos de estudo e planificación do

traballo.
3. Falta de interese e motivación.
4. Problemas de atención e concentración.
5. Dificultades de comprensión lectora.
6. Dificultades relacionadas coa expresión oral.

7. Dificultades relacionadas coa expresión escrita.
8. Dificultades relacionadas co

razoamento e a
adquisición/aprendizaxe de novos
conceptos.

9. Dificultades relacionadas co cálculo e a
resolución de problemas.

10. Problemas de relación e/ou integración.

Materia:
Dificultades académicas detectadas
(sinalar cun “X” onde corresponda):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outras observacións:

Materia:
Dificultades académicas detectadas
(sinalar cun “X” onde corresponda):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outras observacións:

Materia:
Dificultades académicas detectadas
(sinalar cun “X” segundo corresponda):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outras observacións:

Materia:
Dificultades académicas detectadas
(sinalar cun “X” segundo corresponda):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outras observacións:

Materia:
Dificultades académicas detectadas
(sinalar cun “X” segundo corresponda):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Outras observacións:



Materia:
Dificultades académicas detectadas
(sinalar cun “X” onde corresponda):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outras observacións:

Materia:
Dificultades académicas detectadas
(sinalar cun “X” onde corresponda):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outras observacións:

Materia:
Dificultades académicas detectadas
(sinalar cun “X” onde corresponda):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outras observacións:

Materia:
Dificultades académicas detectadas
(sinalar cun “X” onde corresponda):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outras observacións:

Materia:
Dificultades académicas detectadas
(sinalar cun “X” onde corresponda):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outras observacións:

Materia:
Dificultades académicas detectadas
(sinalar cun “X” onde corresponda):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outras observacións:

Materia:
Dificultades académicas detectadas
(sinalar cun “X” onde corresponda):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outras observacións:

Materia:
Dificultades académicas detectadas
(sinalar cun “X” onde corresponda):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outras observacións:



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Presentación de propostas por parte da ANPA AN_EPANPA_
11

Datos de identificación da ANPA
Denominación:

Datos de identificación da persoa que representa á ANPA
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

En Boiro, a ………. de de 20..
En representación da ANPA “ ”

Asdo.: .............................



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Comunicación de cesamento das funcións como delegado/a AN_ICD_
03

Datos de identificación do grupo–clase (sinalar cun “X” onde corresponda)

Etapa: Nivel: Grupo
:

[  ] ESO [ ] Bacharelato [ ] Primeiro [ ] Segundo [ ] A [ ] B [ ] C
[ ] Unidade de Educación Especial [ ] Terceiro [ ] Cuarto [ ] D [ ] E [ ] F

Datos de identificación do alumno/a
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

En Boiro, a ………. de de 20..

Selo do
centro

O/A Director/a

Asdo.: .............................

............................................................................................................................................

Acuse de recibo
Don / Dona .................................................................................................... , con DNI / NIE número , asina
o presente acuse de recibo conforme se lle comunica o seu cesamento como delegado/a do grupo – clase no que
actualmente se encontra escolarizado.

En Boiro, a ….. de …………… de , o/a Interesado/a

Asdo.: ……………………………..



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Solicitude de revogación da designación do/a delegado/a – subdelegado/a
do grupo–clase

AN_IRD_0
2a

Datos de identificación do grupo–clase (sinalar cun “X” onde corresponda)

Etapa: Nivel: Grupo
:

[  ] ESO [ ] Bacharelato [ ] Primeiro [ ] Segundo [ ] A [ ] B [ ] C
[ ] Unidade de Educación Especial [ ] Terceiro [ ] Cuarto [ ] D [ ] E [ ] F

Datos de identificación da persoa que solicita a revogación da designación1

Apelidos: Nome: DNI / NIE:

Datos de identificación do/a delegado/a e/ou subdelegado/a
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

En calidade de (sinalar cun “X” segundo corresponda):

Delegado/a Subdelegado/a
.

En Boiro, a ………. de de 20..
O/A Interesado/a

Asdo.: .............................

1 A persoa que asina o presente documento pode proceder de xeito persoal ou en representación dun grupo de alumnos/as do grupo–clase



en cuestión.



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Resolución da solicitude de revogación da designación do/a delegado/a –
subdelegado/a do grupo–clase AN_IRD_0

2b

Datos de identificación do grupo–clase (sinalar cun “X” onde corresponda)

Etapa: Nivel: Grupo
:

[  ] ESO [ ] Bacharelato [ ] Primeiro [ ] Segundo [ ] A [ ] B [ ] C
[ ] Unidade de Educación Especial [ ] Terceiro [ ] Cuarto [ ] D [ ] E [ ] F

En Boiro, a ………. de de 20..

Selo do
centro

O/A profesorado–titor

Asdo.: .............................



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Solicitude de non información aos nai / pai / representantes legais –
Alumnado maior de idade AN_SNRIF_

09

Datos de identificación do/a alumno/a
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

Etapa (sinalar cun “X”):
[  ] ESO [ ] Bacharelato
[ ] Unidade de Educación Especial

Nivel (sinalar cun “X”):
[  ] Primeiro [ ]
Segundo [  ] Terceiro [
] Cuarto

Grupo (sinalar cun “X”):
[  ] A [ ] B [  ] C
[  ] D [ ] E [  ] F



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Solicitude de audiencia por parte da Xunta de Delegados/as AN_SRDED_
07

Datos de identificación do/a Presidente/a da Xunta de Delegados/as
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

Etapa (sinalar cun “X”):
[  ] ESO [ ] Bacharelato
[ ] Unidade de Educación Especial

Nivel (sinalar cun “X”):
[  ] Primeiro [ ]
Segundo [  ] Terceiro [
] Cuarto

Grupo (sinalar cun “X”):
[  ] A [ ] B [  ] C
[  ] D [ ] E [  ] F

Datos de identificación do/a Secretario/a da Xunta de Delegados/as
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

Etapa (sinalar cun “X”):
[  ] ESO [ ] Bacharelato
[ ] Unidade de Educación Especial

Nivel (sinalar cun “X”):
[  ] Primeiro [ ]
Segundo [  ] Terceiro [
] Cuarto

Grupo (sinalar cun “X”):
[  ] A [ ] B [  ] C
[  ] D [ ] E [  ] F



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Reclamación da cualificación final: Resolución do Departamento
Didáctico

AN_ICDR_0
5b

Datos de identificación do/a alumno/a:
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

Etapa (sinalar cun “X”):
[  ] ESO [ ] Bacharelato
[ ] Unidade de Educación Especial

Nivel (sinalar cun “X”):
[  ] Primeiro [ ]
Segundo [  ] Terceiro [
] Cuarto

Grupo (sinalar cun “X”):
[  ] A [ ] B [  ] C
[  ] D [ ] E [  ] F

Datos da área / materia / ámbito obxecto da reclamación
Área / materia / ámbito: Profesor/a:





Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Reclamación da cualificación final: Informe documentado do profesor/a AN_ICRD_0
5a

Datos de identificación do/a alumno/a:
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

Etapa (sinalar cun “X”):
[  ] ESO [ ] Bacharelato
[ ] Unidade de Educación Especial

Nivel (sinalar cun “X”):
[  ] Primeiro [ ]
Segundo [  ] Terceiro [
] Cuarto

Grupo (sinalar cun “X”):
[  ] A [ ] B [  ] C
[  ] D [ ] E [  ] F

Datos da área / materia / ámbito obxecto da reclamación
Área / materia / ámbito: Profesor/a: Departamento Didáctico:



En Boiro, a .......... de de 20..

Selo
do

centr
o

O/ Profesor/a

Asdo.: ………………………………..



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Reclamación da cualificación final: Traslado da solicitude por parte da
Xefatura de Estudos

AN_ITR_0
4

Traslado de reclamación da cualificación final
Con data de ………. de ……………….. depresentouse solicitude reclamación da cualificación final por parte do alumno/a e na
área / materia /
ámbito que se indica a continuación, e da que sobre a que se procede a dar traslado:

Datos de identificación do/a alumno/a:
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

Etapa (sinalar cun “X”):
[  ] ESO [ ] Bacharelato
[ ] Unidade de Educación Especial

Nivel (sinalar cun “X”):
[  ] Primeiro [ ]
Segundo [  ] Terceiro [
] Cuarto

Grupo (sinalar cun “X”):
[  ] A [ ] B [  ] C
[  ] D [ ] E [  ] F

Datos da área / materia / ámbito obxecto da reclamación
Área / materia / ámbito: Profesor/a: Departamento Didáctico:

En Boiro, a …….... de de 20..

Selo
do

centr
o

O/A Xefe/a de Estudos

Asdo.: ……………………………..



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Acta de sesión de avaliación AN_MAAT_
09

Ano académico 20.. / 20.. Avaliación (sinalar cun “X” onde
corresponda)

[ ] 1ª [ ] 2ª [ ] 3ª [ ]
Extraordinaria

Datos de identificación do grupo–clase (sinalar cun “X” onde corresponda)

Etapa (sinalar cun “X” onde

corresponda): [  ] ESO [ ]
Bacharelato
[ ] Unidade de Educación Especial

Nivel (sinalar cun “X” onde

corresponda): [  ] Primeiro [
] Segundo
[  ] Terceiro [ ] Cuarto

Grupo (sinalar cun “X” onde

corresponda): [  ] A [ ] B [ ]
C
[  ] D [ ] E [  ] F

Profesorado–titor:

1.- Análise do rendemento do grupo–clase

Total Porcentaxe
(%)

Número total de alumnado do grupo–clase
Alumnado de nova incorporación ao centro

Alumnado que causou baixa no centro ao longo do trimestre

Alumnado que se encontra repetindo curso

Alumnado que aproba a totalidade de materias cursadas

Alumnado que suspende 1 ou 2 materias

Alumnado que suspende entre 3 e 4 materias

Alumnado que suspende 5 ou máis materias
Alumnado con especiais dificultades no seu rendemento académico

Outras observacións de interese:

2.- Análise do comportamento do grupo–clase

Aspectos a
valorar

Excelente Bo Mellorable Deficiente

Disciplina / comportamento

Ambiente de traballo / participación

Cohesión grupal / convivencia

Coidado da aula / limpeza

Outras observacións de interese:

3.- Acordos adoptados en relación ao grupo–clase no seu conxunto (organización da aula, adopción de normas
específicas, ...)



▪ ...
▪ ...
▪ ...
▪ ...
▪ ...



4.- Acordos adoptados en relación ao alumnado de xeito individual (sinalar os acordos, medidas adoptadas ou
observacións de interese sobre cada alumno/a en particular. O profesorado–titor será o encargado de transmitir esta información ao
alumnado interesado e solicitar, de ser o caso, a colaboración do pai, nai, representantes legais)

Alumno/
a

Acordos, medidas adoptadas ou observacións

5.- Medidas de atención á diversidade adoptadas e/ou desenvoltas (Reforzo Educativo, Adaptación Curricular,
Exención de Segunda Lingua Estranxeira, seguimento individualizado, intervención do Departamento de Orientación,...)

Alumno/
a

Medidas adoptadas e/ou desenvoltas

6.- Seguimento do alumnado con materias pendentes de cursos anteriores (A excepción do alumnado escolarizado
en 1º curso de ESO e 1º curso de Bacharelato)

Alumno/
a

Aspectos a destacar: Interese, rendemento,...

7.- Outras aportacións, compromisos, acordos,...

▪ ...
▪ ...
▪ ...
▪ ...

En Boiro, a ………. de de 20..

Selo do
centro

O/A profesor/a–titor/a

Asdo.: .............................



CONSELLERÍA DE CULTURA,
EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE
IES “Praia Barraña”

Avda. Compostela, Nº 50

15930 – Boiro (A Coruña)

881 866 601  -📄 Fax: 881 866 609

ies.praia.barrana@edu.xunta.galwww.edu.xunta.gal/centros/iespraiabarrana

Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Expediente de reclamación da cualificación final AN_MRC_0
3a

Datos de identificación do/a alumno/a:
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

Etapa (sinalar cun “X”):
[  ] ESO [ ] Bacharelato
[ ] Unidade de Educación Especial

Nivel (sinalar cun “X”):
[  ] Primeiro [ ]
Segundo [  ] Terceiro [
] Cuarto

Grupo (sinalar cun “X”):
[  ] A [ ] B [  ] C
[  ] D [ ] E [  ] F

Datos da área / materia / ámbito obxecto da reclamación:
Área / materia / ámbito: Profesor/a: Departamento Didáctico:

Documentación que conforma o expediente (sinalar cun “X” onde corresponda):
Copia da reclamación razoada presentada polo alumno ou a alumna, ou polos/as seus/súas representantes legais

Escrito de solicitude do alumno ou alumna, ou dos/as seus/súas representantes legais, onde se manifeste o seu desexo
de que o expediente de reclamación se remita á comisión de supervisión
Copia da resolución motivada do profesor/a da área / materia / ámbito do que se solicita a revisión

Copia do informe do Departamento Didáctico que recolla a descrición de feitos e actuacións previas que tiveran lugar,
a análise do proceso de avaliación realizada conforme aos puntos establecidos na Orde do 22 de abril de 2010 (DOG
do 4 de maio) e a decisión adoptada de modificación ou ratificación da cualificación final obxecto da revisión, tal e
como indica o punto 3 do artigo 2º de dita orde
Copia da programación didáctica do Departamento Didáctico da área / materia / ámbito do que se solicita revisión

Copia da acta de avaliación final do curso e grupo da persoa reclamante

Informe da Dirección do centro no que conste a data de entrega das cualificacións, as actuacións do centro e a
información adicional de que dispoña

No caso concreto da convocatoria ordinaria (sinalar cun “X” onde corresponda):
Informe documentado do profesor ou profesora da área / materia / ámbito respecto da procedencia ou non da
rectificación da cualificación final outorgada, á vista de todas as avaliacións, da información adicional de que dispoña e
das posibles incidencias acaecidas ao longo do curso
Copia dos exames, traballos e demais material elaborado polo alumnado ao longo do curso na área / materia / ámbito
obxecto da reclamación

No caso concreto da convocatoria extraordinaria (sinalar cun “X” onde corresponda):
Informe documentado do profesor ou profesora da materia respecto da procedencia ou non da rectificación da
cualificación final outorgada, á vista da proba extraordinaria
Copia da citada proba extraordinaria

mailto:ies.praia.barrana@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iespraiabarrana


Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Solicitude de reclamación da cualificación final AN_MRC_0
3b

Datos de identificación do/a alumno/a:
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

Etapa (sinalar cun “X”):
[  ] ESO [ ] Bacharelato
[ ] Unidade de Educación Especial

Nivel (sinalar cun “X”):
[  ] Primeiro [ ]
Segundo [  ] Terceiro [
] Cuarto

Grupo (sinalar cun “X”):
[  ] A [ ] B [  ] C
[  ] D [ ] E [  ] F

Datos da nai / pai / representante legal do/a alumno/a, de ser o caso:
Apelidos: Nome: DNI / NIE:



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Solicitude de uso das instalacións do centro AN_SCE_1
0a

Datos da asociación, club ou institución
Nome / Razón social: CIF:

Teléfono de contacto: Enderezo electrónico:

Persoa responsable e de contacto da asociación, club ou institución
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

Teléfono de contacto: Enderezo electrónico:

Obrigas
En caso de ser aprobada polo Consello Escolar do centro a solicitude de uso das instalacións presentada, a asociación, club
ou institución, a través da persoa responsable da mesma que asina o presente documento, comprométese a cumprir as
seguintes obrigas:

▪ Limpar e ordenar cada día ao remate das actividades desenvoltas as instalacións do centro empregadas, de tal
xeito que queden no mesmo estado en que se atopaban con anterioridade á actividade realizada.

▪ Reparar todos aqueles desperfectos que se podan producir durante a realizacións das actividades.
▪ Repoñer o material funxible pertencente ao centro que se puidese consumir durante o desenvolvemento da

actividade.



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Informe sobre a solicitude de uso das instalacións do centro AN_SCE_1
0b

Datos de identificación da asociación, club ou institución que presentou a solicitude
Nome / Razón social: CIF:

Teléfono de contacto: Enderezo electrónico:

Datos de identificación da persoa responsable e de contacto da asociación, club ou institución que
presentou a solicitude
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

Teléfono de contacto: Enderezo electrónico:

Outras valoracións a ter en conta
▪ ...
▪ ...
▪ ...
▪ ...





En Boiro, a ………. de de 20..

Selo do
centro

O/A Presidente/a do Consello Escolar do IES
“Praia Barraña”

Asdo.: .............................



1 Só no caso de ser aceptada a solicitude presentada



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Solicitude de copia das probas de avaliación realizadas polo/a alumno/a AN_SCIA_
02

Datos de identificación do/a alumno/a
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

Etapa (sinalar cun “X”):
[  ] ESO [ ] Bacharelato
[ ] Unidade de Educación Especial

Nivel (sinalar cun “X”):
[  ] Primeiro [ ]
Segundo [  ] Terceiro [
] Cuarto

Grupo (sinalar cun “X”):
[  ] A [ ] B [  ] C
[  ] D [ ] E [  ] F

Datos da nai / pai / representante legal do/a alumno/a
Apelidos: Nome: DNI / NIE:



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Solicitude de modificación de matrícula: cambio de materias AN_SCMO_0
1a

Datos de identificación do/a alumno/a
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

Etapa (sinalar cun “X”):
[  ] ESO [ ] Bacharelato
[ ] Unidade de Educación Especial

Nivel (sinalar cun “X”):
[  ] Primeiro [ ]
Segundo [  ] Terceiro [
] Cuarto

Grupo (sinalar cun “X”):
[  ] A [ ] B [  ] C
[  ] D [ ] E [  ] F

Datos da nai / pai / representante legal do/a alumno/a
Apelidos: Nome: DNI / NIE:



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Solicitude de modificación de matrícula: cambio de modalidade na etapa
de Bacharelato

AN_SCMO_0
1b

Datos de identificación do/a alumno/a
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

Etapa (sinalar cun “X”):
[  ] ESO [ ] Bacharelato
[ ] Unidade de Educación Especial

Nivel (sinalar cun “X”):
[  ] Primeiro [ ]
Segundo [  ] Terceiro [
] Cuarto

Grupo (sinalar cun “X”):
[  ] A [ ] B [  ] C
[  ] D [ ] E [  ] F

Datos da nai / pai / representante legal do/a alumno/a
Apelidos: Nome: DNI / NIE:



1 O cambio de itinerario só se contempla dentro da modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais.



Información importante a ter en conta

1. O alumnado poderá solicitar á dirección do centro o cambio de modalidade en calquera dos dous cursos de
Bacharelato. Con carácter xeral, a dita solicitude efectuarase:
● Durante os dous primeiros meses do 1º curso.
● E antes do comezo das actividades lectivas do 2º curso.

2. Ao finalizar o 2º curso de Bacharelato, o alumnado deberá ter cursadas e superadas:
● Todas as materias xerais do bloque de materias troncais de cada un dos cursos da modalidade (ou

itinerario na modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais) pola cal remata.
● Catro materias de opción do bloque de materias troncais, das cales polo menos tres deben ser da

modalidade pola cal remata e dúas serán de 2º curso.
● A materia de Educación Física, a materia de libre configuración de Lingua Galega e Literatura e un

mínimo de catro do bloque de materias específicas, das cales dúas serán de primeiro e dúas de 2º.

3. Cambio de modalidade ao promocionar a 2º:
O alumnado que promocione ao 2º curso poderá cambiar de modalidade (ou de itinerario, na modalidade de

Humanidades e Ciencias Sociais) de acordo coas seguintes condicións:

a) Deberá cursar, da nova modalidade ou do novo itinerario, as materias xerais do bloque de materias
troncais de segundo e, no seu caso, as de primeiro que non tivera superado.

b) Deberá cursar a materia xeral do bloque de materias troncais propia do primeiro curso da nova
modalidade ou do novo itinerario.

c) Non será necesaria a superación da materia xeral do bloque de materias troncais propia do primeiro curso
da modalidade ou do itinerario que abandona.

d) Deberá cursar, da nova modalidade, dúas materias do bloque de materias troncais de opción de 2º
curso, e polo menos unha de 1º curso.

e) As materias troncais de opción de 1º curso superadas, da modalidade que abandona, poderán computarse:
— Unha delas como materia troncal de opción da nova modalidade.
— E outra como materia específica de 1º da nova modalidade.

f) A materia xeral superada do bloque de materias troncais propia da modalidade ou do itinerario que
abandona de 1º curso poderá computarse como materia específica de 1º curso da nova modalidade ou do
novo itinerario.

g) Nos casos en que, por motivo da organización do centro, o alumnado de 2º curso non poida asistir ás clases
das materias de 1º que deba cursar como consecuencia do cambio de modalidade, estas materias
trataranse de forma análoga ás pendentes e os departamentos didácticos que as imparten proporán ao
alumnado un plan de traballo con expresión dos contidos mínimos exixibles e das actividades
recomendadas e programarán probas parciais para verificar a superación desas materias.

4. Cambio de modalidade ao permanecer un ano máis no 2º curso:
O alumnado que ao finalizar o 2º curso teña avaliación negativa nalgunha materia poderá cambiar de

modalidade ou de itinerario nas condicións xerais establecidas nos puntos anteriores.



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Solicitude de información por parte dos/as proxenitores/as en caso de
separación ou divorcio AN_SIPNC_

07

Datos do/a proxenitor/a que desexa solicitar información:
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

Teléfono de contacto: Enderezo electrónico:

Datos de identificación do/a alumno/a:
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

Etapa (sinalar cun “X”):
[  ] ESO [ ] Bacharelato
[ ] Unidade de Educación Especial

Nivel (sinalar cun “X”):
[  ] Primeiro [ ]
Segundo [  ] Terceiro [
] Cuarto

Grupo (sinalar cun “X”):
[  ] A [ ] B [  ] C
[  ] D [ ] E [  ] F



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Presentación de suxestións, queixas, reclamacións ou felicitacións AN_SQRF_0
8a

Datos de identificación (datos de carácter opcional)

Apelidos: Nome: DNI / NIE:

En calidade de (sinalar cun “X” onde corresponda):

Alumno/a [ ] Profesor/a [ ] Pai / Nai / Representante legal dun/dunha alumno/a [  ] Persoal non
docente [  ]

Enderezo:

Teléfono de contacto: Correo electrónico:

Descrición da suxestión, queixa, reclamación ou felicitación (de ser preciso pode continuar pola parte de atrás do
impreso)
Tipo (sinalar cun “X” onde corresponda):
Suxestión [  ] Queixa [ ] Reclamación [  ] Felicitación [ ]

Dirixida a: 1

1 Dirección, Vicedirección, Xefatura de Estudos, Secretaría, Departamento Didáctico (indicar o mesmo), Docente (indicar o mesmo),
persoal non docente.



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Resposta ante suxestións, queixas, reclamacións ou felicitacións AN_SQRF_0
8b

Datos de identificación da persoa que presentou a suxestión, queixa, reclamación ou felicitación (só en caso
de coñecer os mesmos)
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

En calidade de (sinalar cun “X” onde corresponda):

Alumno/a [ ] Profesor/a [ ] Pai / Nai / Representante legal dun/dunha alumno/a [  ] Persoal non
docente [  ]

Data de presentación da suxestión ou queixa (dd/mm/aaaa):

Resposta ante a suxestión, queixa, reclamación ou felicitación presentada
Analizada por: Data (dd/mm/aaaa):

Tipo (sinalar cun “X” onde corresponda):
Suxestión [  ] Queixa [ ] Reclamación [  ] Felicitación [ ]

Prioridade:
Alta [ ] Baixa [ ]

Resposta:



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Solicitude de traslado da reclamación da cualificación final á Comisión de
Supervisión

AN_SRXT_0
6a

Datos de identificación do/a alumno/a:
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

Etapa (sinalar cun “X”):
[  ] ESO [ ] Bacharelato
[ ] Unidade de Educación Especial

Nivel (sinalar cun “X”):
[  ] Primeiro [ ]
Segundo [  ] Terceiro [
] Cuarto

Grupo (sinalar cun “X”):
[  ] A [ ] B [  ] C
[  ] D [ ] E [  ] F

Datos da nai / pai / representante legal do/a alumno/a, de ser o caso
Apelidos: Nome: DNI / NIE:



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Reclamación da cualificación final: Informe da Dirección do centro AN_SRXT_0
6b

Datos de identificación do/a alumno/a:
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

Etapa (sinalar cun “X”):
[  ] ESO [ ] Bacharelato
[ ] Unidade de Educación Especial

Nivel (sinalar cun “X”):
[  ] Primeiro [ ]
Segundo [  ] Terceiro [
] Cuarto

Grupo (sinalar cun “X”):
[  ] A [ ] B [  ] C
[  ] D [ ] E [  ] F

Datos da área / materia / ámbito obxecto da reclamación
Área / materia / ámbito: Profesor/a: Departamento Didáctico:

Data de entrega das cualificacións ao/á alumno/a
Día: Mes: Ano: Hora:

Persoa encargada de proceder á entrega das cualificacións: En calidade de:

Actuacións do centro (sinalar cun “X” onde corresponda):
Información pública sobre o procedemento de reclamación a seguir

Recollida e traslado ao Departamento Didáctico correspondente da solicitude de reclamación

Recollida e traslado ao/á interesado/a da resolución emitida polo Departamento Didáctico correspondente

Información ao/á interesado/a sobre a posibilidade de solicitar o traslado do expediente de reclamación ao Servizo de
Inspección Educativa
Recollida da solicitude de traslado do expediente de reclamación ao Servizo de Inspección Educativa

Confección do expediente de reclamación

Traslado do expediente de reclamación ao Servizo de Inspección Educativa

En Boiro, a …….... de de 20..

Selo
do

centr
o

O/A Director/a

Asdo.: ……………………………..





Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Solicitude excepcional do uso do transporte escolar gratuíto para alumnado
de ESO e Bacharelato AN_STE_

11

Datos de identificación do/a alumno/a
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

Etapa (sinalar cun “X”):
[  ] ESO [ ] Bacharelato
[ ] Unidade de Educación Especial

Nivel (sinalar cun “X”):
[  ] Primeiro [ ]
Segundo [  ] Terceiro [
] Cuarto

Grupo (sinalar cun “X”):
[  ] A [ ] B [  ] C
[  ] D [ ] E [  ] F

Datos da nai / pai / representante legal do/a alumno/a
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

Campos que deberán ser cubertos cos datos que figuran no revés desta folla
Empresa de transporte: Nome da parada: Número de ruta:

En Boiro, a …….... de de 20..
Pai / nai / representante legal do/a alumno/a

Asdo.: ……………………………..

O/A Director/a do centro solicitante

Asdo.: ……………………………..



Nome
da parada

Número
de
contrat
o

Núme
ro de
ruta

Empresa
de
transpor
te

Nome
da

parada

Número
de
contrat
o

Núme
ro de
ruta

Empresa
de
transport
e

A Galea 99CO-4020 1 Outeiral Insuachán 99C0-008
3

3 Abeijón

Abanqueiro 99CO-0089 4 Outeiral Lidón 99C0-008
3

3 Abeijón

Agañán 99CO-0089 4 Outeiral Loimar 99CO-402
0

1 Outeiral

Amañecida 99CO-0090 3 Outeiral Lomba 99CO-009
0

3 Outeiral

Armada 99CO-4020 1 Outeiral Louriño 99CO-402
1

1 Outeiral

As Raíñas 99C0-0085 2 Monforte Loxo 99C0-008
6

1 Monforte

Balado 99CO-4020 1 Outeiral Malecón 99CO-009
1

7 Outeiral

Balteiro 99C0-0083 3 Abeijón Mavi 99CO-009
1

7 Outeiral

Banda ao Río 99CO-0082 6 Outeiral Mieites 99C0-008
5

2 Monforte

Barraña 99CO-0092 5 Outeiral Miramar 99CO-009
1

7 Outeiral

Bealo Igrexa 99CO-4020 1 Outeiral Moimenta 99C0-008
6

1 Monforte

Belles 99C0-0083 3 Abeijón Neixón 99CO-008
8

2 Outeiral

Bermo 99C0-0085 2 Monforte Nine 99CO-008
8

2 Outeiral

Bodión 99CO-0089 4 Outeiral Noceda 99C0-008
3

3 Abeijón

Boimazán 99CO-0090 3 Outeiral Pazos 99CO-008
8

2 Outeiral

Boliña 99CO-0089 4 Outeiral Petón 99CO-008
2

6 Outeiral

Brazos 99C0-0085 2 Monforte Piñeiro 99CO-008
9

4 Outeiral

Cadarnoxo 99C0-0086 1 Monforte Pomar do Río 99C0-008
6

1 Monforte

Caixa de
Aforros

99CO-0082 6 Outeiral Ponte Beluso 99CO-009
0

3 Outeiral

Campo 99CO-0091 7 Outeiral Ponte Brea 99CO-009
0

3 Outeiral

Capela 99CO-0082 6 Outeiral Ponte Goiáns 99C0-008
5

2 Monforte

Cariño 99CO-0091 7 Outeiral Prixel 99CO-008
9

4 Outeiral

Carragueiros 99CO-0082 6 Outeiral Quintán
s

99CO-008
8

2 Outeiral

Cespón 99CO-0090 3 Outeiral Quinteiro 99CO-008
8

2 Outeiral

Cespón-Igrex
a

99CO-0088 2 Outeiral Redullo 99C0-008
5

2 Monforte

Chazo 99CO-0092 5 Outeiral Rotonda
Cimadevila

99CO-009
0

3 Outeiral

Comba 99CO-0088 2 Outeiral Runs 99C0-008
5

2 Monforte

Comoxo 99C0-0086 1 Monforte Sabuceda 99C0-008
3

3 Abeijón



Corea 99CO-0092 5 Outeiral Saltiño 99CO-009
2

5 Outeiral

Coroño 99C0-0085 2 Monforte Sta Mª do Castro 99CO-009
2

5 Outeiral

Cruce Ameán 99C0-0086 1 Monforte San Ramón (CEIP) 99CO-402
0

1 Outeiral

Cruce Brión 99CO-0089 4 Outeiral Seán 99CO-008
9

4 Outeiral

Cruce
Chancelas

99CO-0089 4 Outeiral Sequelo 99C0-008
5

2 Monforte

Cruce
Espiñeira

99CO-0090 3 Outeiral Silverio 99CO-009
0

3 Outeiral

Cruce
Mosqueira

99CO-0089 4 Outeiral Silvosa 99CO-009
2

5 Outeiral

Cruz Vermella 99CO-0090 3 Outeiral Tien 21 99CO-009
0

3 Outeiral

Cures 99C0-0085 2 Monforte Tramoio 99CO-009
0

3 Outeiral

Exipto 99CO-0089 4 Outeiral Trebonzos 99CO-008
8

2 Outeiral

Ferreiros 99CO-0088 2 Outeiral Treites de Abaixo 99CO-402
0

1 Outeiral

Fieiteira 99CO-0089 4 Outeiral Treites de Arriba 99CO-402
0

1 Outeiral

Fonte do
Mouro

99CO-0092 5 Outeiral Triñáns 99CO-009
2

5 Outeiral

Fontenla 99CO-0091 7 Outeiral Vilariño 99CO-009
0

3 Outeiral

Gasolinera 99CO-0090 3 Outeiral Xión 99CO-009
1

7 Outeiral

Graso 99CO-0092 5 Outeiral



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Acta de convocatoria de folga – Asemblea de grupo–clase AN_AAG_
03

Ano académico: aaaa / aaaa

Grupo–Clase (sinalar cun
“X”):

Etapa:
[ ] ESO
[ ] Bacharelato

Nivel:
[  ] Primeiro [  ]
Segundo [  ] Terceiro
[ ] Cuarto

Grupo:
[  ] A [ ] B [  ] C
[  ] D [ ] E [  ] F

Data (dd/mm/aaaa): dd / mm / aaaa Horario de celebración: de 00:00 a 00:00 horas

Lugar de celebración: Aula do grupo–clase

Ausencias
▪ ...
▪ …

▪ ...
▪ …

▪ ...
▪ …

En Boiro, a .......... de de 20..
Delegado/a do grupo–clase

Asdo.: ………………………………..

Subdelegado/a do grupo–clase

Asdo.: ………………………………..



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Acta de convocatoria de folga – Xunta de delegados/as AN_ACF_
02

Órgano colexiado: Xunta de delegados/as Ano académico: aaaa / aaaa
Data (dd/mm/aaaa): dd / mm / aaaa Horario de celebración: de 00:00 a 00:00 horas
Lugar de celebración:
Convocatoria (sinalar cun
“X”):

Ordinaria X Extraordinaria

Ausencias
▪ ...
▪ …

▪ ...
▪ …

▪ ...
▪ …

Acordos adoptados
▪ A xunta de delegados/as do IES Praia Barraña acorda a participación colectiva do alumnado de dito centro na

convocatoria de folga prevista para o día ... de de 20..
▪ Sobre dita convocatoria foi informado convenientemente o alumnado do centro a través dos seus/súas

representantes, tal e como se recolle nas actas de asemblea dos diferentes grupos–clase.
▪ Na mesma participará o alumnado pertencente á etapa de (sinalar cun “X” segundo corresponda):

[  ] Bacharelato [ ] Educación Secundaria Obrigatoria (3º e 4º cursos)
▪ O alumnado escolarizado en 1º e 2º cursos de Educación Secundaria Obrigatoria, que non ten o dereito legal a

secundar unha folga, foi igualmente informado sobre a convocatoria de folga en cuestión. Este alumnado non
poderá acudir á convocatoria, aínda que os seus/súas representantes legais si poderán decidir que o alumno non
acuda ao centro cubrindo a correspondente autorización individual, tal e como se recolle nas Normas de
Organización, Funcionamento e Convivencia do centro.

En Boiro, a .......... de de 20..
Presidente/a da xunta de delegados/as

Asdo.: ………………………………..

Secretario/a da xunta de delegados/as

Asdo.: ………………………………..



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Autorización de ausencia a clase durante unha xornada de folga –
Alumnado de 1º e 2º cursos de ESO AN_CF12_

05

Datos de identificación do/a alumno/a
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

Etapa:
Educación Secundaria Obrigatoria

Nivel (sinalar cun “X”):
[  ] Primeiro [ ] Segundo

Grupo (sinalar cun “X”):
[  ] A [  ] B [ ] C

Datos da nai / pai / representante legal do/a alumno/a
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

En calidade de (sinalar cun
“X”):

[  ] Pai [ ] Nai [ ] Representante legal



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Acta de participación individual nunha folga – Asemblea de grupo–clase AN_LPF_
04

Ano académico: aaaa / aaaa

Grupo–Clase (sinalar cun
“X”):

Etapa:
[ ] ESO
[ ] Bacharelato

Nivel:
[  ] Primeiro [  ]
Segundo [  ] Terceiro
[ ] Cuarto

Grupo:
[  ] A [ ] B [  ] C
[  ] D [ ] E [  ] F

Data (dd/mm/aaaa): dd / mm / aaaa Horario de celebración: de 00:00 a 00:00 horas

Lugar de celebración: Aula do grupo–clase

Ausencias
▪ ...
▪ …

▪ ...
▪ …

▪ ...
▪ …



En Boiro, a .......... de de 20..
Delegado/a do grupo–clase

Asdo.: ………………………………..

Subdelegado/a do grupo–clase

Asdo.: ………………………………..



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Comunicación individual sobre a participación nunha folga AN_SIF_0
6

Datos de identificación do/a alumno/a
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

Etapa (sinalar cun “X”): Nivel (sinalar cun
“X”):

Grupo (sinalar cun
“X”):

[ ] Educación Secundaria Obrigatoria [ ] Primeiro [ ] Segundo [ ] A [ ] B [ ] C
[ ] Bacharelato [ ] Terceiro [ ] Cuarto [ ] D [ ] E [ ] F



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Xustificación de faltas de asistencia do alumnado AN_XFAC_0
1a

Datos de identificación do/a alumno/a
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

Etapa (sinalar cun “X”):
[  ] ESO [ ] Bacharelato
[ ] Unidade de Educación Especial

Nivel (sinalar cun “X”):
[  ] Primeiro [ ]
Segundo [  ] Terceiro [
] Cuarto

Grupo (sinalar cun “X”):
[  ] A [ ] B [  ] C
[  ] D [ ] E [  ] F

Datos da nai / pai / representante legal do/a alumno/a
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

Faltas de asistencia
Data (dd/mm/aaaa) Horario

De ........................ a horas

De ........................ a horas

De ........................ a horas

De ........................ a horas
De ........................ a horas

De ........................ a horas

En Boiro, a .......... de de 20..
Pai / Nai / Representante Legal

Asdo.: ………………………………..

1 O presente xustificante deberase acompañar coa certificación ou documento que reflicta claramente a situación ou causa que imposibilitou
a asistencia á clase, e presentaranse no prazo máximo dunha semana.



Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC)

Xustificación da saída do alumnado do recinto escolar durante o horario
lectivo

AN_XFAC_0
1b

Datos de identificación do/a alumno/a:
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

Etapa (sinalar cun “X”):
[  ] ESO [ ] Bacharelato
[ ] Unidade de Educación Especial

Nivel (sinalar cun “X”):
[  ] Primeiro [ ]
Segundo [  ] Terceiro [
] Cuarto

Grupo (sinalar cun “X”):
[  ] A [ ] B [  ] C
[  ] D [ ] E [  ] F

Datos da nai / pai / representante legal do/a alumno/a
Apelidos: Nome: DNI / NIE:

Data e horario de saída do recinto escolar
Data (dd/mm/aaaa) Horario

Entre as ........................ e as horas

En Boiro, a .......... de de 20..
Pai / Nai / Representante Legal

Asdo.: ………………………………..


