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TITULO I: DISPOSICIONS XERAIS 

Estas Normas de Organización e Funcionamento (en adiante NOF) desenvolven o estipulado na Lei 4/2011, do 

30 de xuño e no Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro, que desenvolve o regulamento do réxime xurídico de 

convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar. Teñen por obxecto 

facilitar a convivencia entre os diferentes sectores que compoñen a comunidade escolar (profesorado, 

alumnado, familias e persoal non docente) dentro do marco das leis e disposicións vixentes. Son un complemento 

das normas lexislativas de rango superior, polo que non poden ir en contra delas nin modificalas. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Estas normas son de aplicación para todas as actividades escolares, extraescolares e complementarias do IES San 

Rosendo de Mondoñedo que teñan lugar tanto no recinto escolar coma fóra del. 

Estas normas obrigan a todos os sectores da comunidade educativa: profesorado, alumnado, persoal de 

administración e servizos, e proxenitores/titores legais. E, tamén a institucións e persoas alleas ao centro que 

utilicen as súas instalacións ou servizos. 

O descoñecemento de todo ou de parte destas normas non exime do seu cumprimento. 

Estas normas deben ser obxecto de estudo nas horas de titoría do alumnado. 

Os obxectivos xerais destas pódense resumir en: 

• Organizar a participación dos membros da comunidade educativa no centro. 

• Clarificar as normas de convivencia e funcionamento do IES San Rosendo. 

• Concretar responsabilidades non contempladas na normativa vixente. 

• Homoxeneizar os procedementos para o funcionamento cotián do centro.  

 

PROCEDEMENTO DE APROBACIÓN E REVISIÓN DAS NORMAS DE 

ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 

Corresponde ao/á Director/a: 

• A aprobación, revisión e modificación destas NOF. 

• Coidar do seu cumprimento, procurando que todos os membros teñan acceso a elas. O Claustro 

de Profesorado e o Consello Escolar velarán para que estas normas se cumpran. 

As NOF poderán ser revisadas a petición da maioría de calquera dos colectivos representados no Consello Escolar. 

Esta petición deberase realizar ante a presidencia do Consello Escolar, que convocará a tal fin a este órgano. As 

modificacións destas normas, unha vez aprobadas, realizaranse pola Dirección do centro se hai acordo, como 

mínimo, de 2/3 dos membros do Consello Escolar. 

A avaliación destas NOF é un proceso continuo que emana da súa aplicación práctica, polo que a súa revisión 

poderá facerse en calquera momento e as modificacións serán incluídas na Programación Xeral Anual. 
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Os protocolos de actuación anexos a estas NOF forman unha serie de concrecións e normas para facilitar o uso 

delas. A modificación de ditos protocolos corresponderá á Dirección do Centro. 

 

DISPOSICIÓNS LEXISLATIVAS 

1. Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, reguladora do dereito á educación (BOE 4 xullo 1985), coas modificacións 

das leis posteriores. 

2. Lei Orgánica, 2/2006, de 3 de maio, de educación (BOE 4 maio 2006). 

3. Lei Orgánica 4/2011, do 11 de marzo, Complementaria da Lei de economía sustentable, pola que se modifica 

a Lei Orgánica, 2/2006, de 3 de maio, de Educación (BOE 12 marzo 2011). 

4. Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (BOE do 10 decembro 2013). 

5. Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa (DOG 15 Xullo 2011). 

6. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia (DOG 4 maio 2015). 

7. 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. 

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

secundaria (DOG 9 agosto 1996). 

9. Decreto 203/1986, do 12 de xuño, polo que se regulan determinados aspectos do transporte escolar. 

10. 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 a criterios obxectivos, para educación secundaria obrigatoria e primeiro 

curso de bacharelato. 

11. 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 (DOG 2 setembro 1997). 

12. Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos 

non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación. 

13. Orde do 28 de xuño de 2010 pola que se modifica parcialmente a 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 (DOG 6 xullo 2010). 

14. Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

15. 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 4 maio 2010). 

16. Orde do 5 de maio de 2011 pola que se regulan determinados aspectos relativos ao desenvolvemento do 

bacharelato e se complementa a normativa sobre esa etapa. 

17. Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica 

do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial. 
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18. Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010 , do 20 de maio, para o 

plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, con relación á exención da materia de lingua galega. 

19. Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na 

Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e admisión nestas ensinanzas. 

20. 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. 

 

ÓRGANOS DE CONTROL E XESTIÓN. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN. 

ÓRGANOS UNIPERSOAIS 

• Dirección 

• Vicedirección 

• Secretaría 

• Xefatura de Estudos 

ÓRGANOS COLEXIADOS 

• Consello Escolar 

• Claustro de Profesorado 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

• Comisión de Coordinación Pedagóxica 

• Departamento de Orientación 

• Departamento de Actividades Complementarias e Extraescolares 

• Departamentos Didácticos 

• Coordinación de Formación en Centros de Traballo 

• Coordinación Abalar 

• Comisión de Convivencia 

• Equipos Docentes 

• Xuntas de Titores/as 

• Equipo de Dinamización da Convivencia 

• Equipo de Dinamización da Lingua Galega 

• Equipo de Dinamización da Biblioteca Escolar 

A Comisión de Convivencia constituirase no seo do Consello Escolar. Ten carácter consultivo e velará pola 

correcta aplicación do plan de convivencia e das normas de convivencia da cada centro. 

A Comisión de Convivencia, na súa composición, integrará o principio de igualdade entre mulleres e homes de 

todos os sectores da comunidade educativa. Estará composta polas persoas representantes do alumnado, do 

profesorado, das familias e do persoal de administración e servizos. Son nomeadas polo director ou pola 

directora e propostas polos colectivos representados. 
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Celebrará tres reunións anuais de carácter ordinario, unha por trimestre, e con carácter extraordinario cantas 

veces sexa convocada pola súa presidencia, por iniciativa propia ou por proposta de, polo menos, unha terceira 

parte dos seus membros. 

As competencias e funcións dos órganos de goberno e coordinación dos IES aparecen recollidas nas disposicións 

lexislativas sinaladas no epígrafe anterior e nestas NOF. 

Todos estes órganos asumirán as tarefas e responsabilidades que aparecen sinaladas nestas NOF e nos 

protocolos de actuación anexos. 

 

TÍTULO II: INSTALACIÓNS E SERVIZOS 

Organización dos espazos e instalacións do centro e as normas para o correcto uso. 

O IES Plurilingüe San Rosendo consta de dúas zonas/ áreas claramente diferenciadas, o propio centro San 

Rosendo e a finca “A Granxa”: 

• O centro San Rosendo: consta das áreas de  Administración, Secretaría e as aulas onde se 

imparte a ESO,  BAC e FPB ademais das zonas comúns (biblioteca, cafetería…). 

• A finca “A Granxa”, situada a 900 metros da anterior, consta dunha zona de invernadoiros, 

talleres, aulas, laboratorio e finca de 2 Has, onde se imparten os Ciclos Formativos de grao superior e de 

grao medio (oferta modula r- réxime adultos) pertencentes á familia profesional agraria. 

HORARIO DO CENTRO  

HORARIO LECTIVO  

i) ESO, Bacharelato e Formación Profesional Básica: 

• luns, de 09:30 h. a 15:00h. e de 16:30h. a 18:10h. 

• martes, mércores, xoves e venres, de 09:30h. a 15:00h. 

ii) Ciclo Formativo de grao superior(*): 

• Luns e martes de 09:00h. a 14:30h. e de 16:00h. a 18:10h. 

• Mércores, xoves e venres, de 09:30h. a 15:00h.  

iii) Ciclo Medio en oferta modular(*): 

• Luns e martes, de 18:00h. a 20:30h. 

• Mércores, xoves e venres, de 18:00h. a 21:20h. 

(*) Horario correspondente ao curso 2015-2016. Pode variar anualmente dependendo da oferta dos Ciclos. 

HORARIO DE VERÁN 

i) Xullo e agosto 

• De 9:30h a 14:00 h 

Polas mañás e despois do recreo, o alumnado e o profesorado entrarán ordenadamente cando soe o timbre. 

O alumnado subirá directamente ás aulas. 
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O centro permanecerá aberto de luns a venres dende as 08:15 horas ata as 15:00. A tarde dos luns 

permanecerá aberto de 16:30 á 18:10. 

A Granxa permanecerá aberta de 8:15/8:30 ata a última hora das clases de modular de luns a venres. 

Este horario poderá ser alterado por motivos relacionado coa celebración de reunións, exames específicos, 

xuntas de avaliación ou actividades complementarias. 

PORTAS DE ACCESO 

A porta principal permanecerá aberta durante todo o horario do centro, nos tempos de lecer estará vixiada 

por un profesor de garda. 

SECRETARÍA 

Permanecerá aberta de 09:00 h. a 15:00 h. 

A expedición das certificacións ou calquera outra documentación solicitada farase, como regra xeral, nun 

prazo de 48 horas. 

CONSERXERÍA 

Permanecerá aberta durante todo o horario lectivo do Centro. 

Está prohibida para o alumnado a estancia dentro do recinto da conserxería. Calquera solicitude farase 

dende a fiestra da conserxería. 

O servizo de fotocopias e encadernacións depende da conserxería. Os conserxes serán os encargados de 

realizar as fotocopias necesarias para a actividade docente. O proceso para a súa realización será o seguinte: 

• O profesorado comunicará ós conserxes con suficiente antelación, sempre que sexa posible, a 

necesidade de fotocopias 

• O profesorado dispón dunha clave persoal que deberá utilizar para facer fotocopias para  a súa 

labor docente. 

• O profesorado poderá solicitar a realización de fotocopias no mesmo momento, sempre que 

se entenda que é por causa xustificada. 

• Existirá un rexistro en conserxería onde o persoal subalterno anotará as copias realizadas e o 

departamento solicitante. 

• As fotocopias que encargue o alumnado e o profesorado de forma persoal requiren previa 

solicitude e serán aboadas persoalmente segundo a tarifa que estará exposta nun lugar visible da 

conserxería.  

• O alumnado so poderá facer ou recoller fotocopias previamente encargadas durante o tempo 

de lecer, nunca durante ou entre períodos lectivos.  

• O alumnado deberá aboar o importe das fotocopias no momento de encargalas. 

• Os prezos das fotocopias e encadernacións persoais serán revisados anualmente polo Consello 

Escolar. 

•  
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AULAS 

Os membros da comunidade escolar terán dereito a usar as dependencias do centro cando isto non 

entorpeza outras actividades que se desenvolvan nel. A autorización será competencia da dirección. 

A asignación e utilización das aulas farase seguindo as seguintes normas: 

• A dirección designará unha aula a cada grupo para o desenvolvemento normal das súas 

actividades lectivas. Indicará tamén en qué espazos se deben impartir determinadas materias que requiran 

do uso de medios específicos ou que coinciden na súa hora con outras optativas. 

• As aulas de desdobramento poderán ser utilizadas, fóra das horas de ocupación marcadas pola 

dirección, polo profesorado que o desexe. Deste feito facilitarase comunicación á xefatura de estudios. 

• A aula de proxeccións e a de informática  poderán ser utilizadas polo profesorado nas horas 

nas que non teña ocupación fixa, previa reserva e anotación na plantilla existente na sala de profesores e 

previa solicitude á xefatura de estudios. 

• A prioridade será por contidos da materia que se vai impartir e por orde de reserva. 

• Para usar as aulas específicas en horas nas que non estean ocupadas, deberase contar co 

permiso do Xefe/a do Departamento que imparta as súas clases nelas. Unha vez obtido o permiso, 

informarase da circunstancia á Xefatura de Estudios. 

• As aulas permanecerán pechadas, recollidas e con as luces e ordenadores apagados durante 

os recreos e cando queden baleiras por traslado a outras dependencias. 

AULAS ESPECÍFICAS  

• Informática 

• Plástica  

• Tecnoloxía 

• Música 

• Usos múltiples 

• Laboratorios  

• Ximnasio - pista deportiva 

• Biblioteca 

• Pedagoxía Terapéutica 

• Sala de Proxeccións 

• A finca, o taller, o laboratorio, aula forestal e os almacéns de agraria.  

Estas aulas contan cunha normativa particular que deberá ser respectada en todo momento e que poderá ser 

concretada por cada un dos departamentos didácticos: 

• O responsable da aula específica fará, ó principio de cada curso, inventario de todo o material 

existente na mesma e do seu estado de conservación, así como da propia aula; dito inventario estará exposto 

nun lugar visible desa aula. 
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• Dado que as aulas específicas son de uso común para diferentes alumnos/as, faise 

imprescindible que cada grupo se faga responsable do mantemento dos materiais que se atopan na mesma, 

así como que ó remate da clase, esta se atope ordenada. Co fin de velar pola conservación e limpeza destas 

aulas, o profesor verificará ó remate da clase que todo o material tivera sido correctamente tratado, 

cotexando co inventario existente que non falte nada e que a limpeza sexa respectada. 

• O alumnado colaborará poñendo en coñecemento do profesor os danos que se puideran 

producir  para que sexan reparados o máis rapidamente posible. 

• Os traslados, entradas e saídas das aulas faranse de forma silenciosa e ordenada. 

• Unha vez na aula ocuparase sempre o mesmo sitio, salvo indicación do profesor; desta forma 

cada quen será responsable do seu posto. Se houbera cambio de localización das mesas do alumnado para 

esa hora, ao finalizar deberá deixarse ben ordenada para a seguinte sesión. 

• Os berros e ruídos innecesarios serán evitados en todo momento e o alumnado porá especial 

interese en manter a orde e a disciplina nestas aulas, xa que ó ser aulas onde se desenvolve o traballo 

práctico os materiais son máis costosos e cámbiase a dinámica de traballo. Polo tanto, o alumnado debe ser 

aínda máis coidadoso e responsable que no resto das aulas. 

• A aula de Informática, usos múltiples, proxeccións e a biblioteca poderán ser utilizadas polo 

profesorado e os seus grupos de alumnos, sempre que non estean sendo utilizadas por outros grupos de 

alumnos/as. Polo tanto existirá un cadrante horario na sala de profesores para poder reservar día e hora nas 

mesmas baixo a coordinación da Xefatura de Estudos. Así mesmo haberá unha copia de dito cadrante na 

xefatura de estudios. 

• Nas instalacións agrarias será de uso obrigatorio os EPI (Equipos de Protección Individual) 

correspondentes ás actividades a realizar. 

AULAS DE GRUPO 

A cada grupo de alumnos/as asignaráselle unha aula do centro a principio de curso, sendo o mesmo o 

responsable de que dita aula se encontre en perfecto estado ó finalizar o curso, incluíndo o deterioro que poida 

sufrir polo uso diario da mesma. O dano sufrido polo mal uso da aula deberá ser reparado ou abonado polos 

causantes. Os profesores que dean clase na aula, pero especialmente o titor do grupo e o delegado, darán conta 

en secretaría dos danos que vaian aparecendo co fin de subsanalos e tomar as medidas disciplinarias oportunas 

cando teñan sido malintencionadas. 

A principio de curso o titor xunto co grupo de alumnos fará inventario do estado de conservación de todo o 

material que haxa na mesma: persianas, manillas, ventás, mesas… 

Cada alumno/a será asignado a unha mesa e cadeira numeradas, que serán do seu uso e responsabilidade 

durante todo o curso. 

O profesorado velará porque se manteña a limpeza das aulas dos diferentes grupos nos que imparte as súas 

clases, tomando as medidas necesarias para que iso se cumpra. 

As aulas deberán permanecer pechadas durante o tempo de lecer e nas sesións lectivas nas que non haxa 

alumnado nelas. 
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O profesorado disporá de chaves das aulas. O profesor ou a profesora que remate a sesión lectiva será o 

encargado de pechala cando sexa necesario. Para iso, deberá comprobar o horario da aula, que estará colocado 

na porta. O profesorado deberá asegurarse do correcto uso do portátil instalado en cada aula, así como de 

deixalo apagado ao final da xornada lectiva. Deberán quedar as cadeiras enriba das mesas e o encerado borrado. 

O alumnado estará atento a apagar as luces da aula e recordará ao profesor/a que debe pechar a aula, cando 

sexa necesario. 

Todos os membros da comunidade educativa son responsables do bo funcionamento e do bo estado do centro, 

polo que deberán axudar a manter as luces apagadas e as portas pechadas cando pasen por diante dunha aula e 

non haxa clase nela. Deberase velar pola adecuada ventilación das aulas en función do clima. 

AULAS EDIXGAL-ABALAR 

Son aulas do Proxecto EDIXGAL-ABALAR as aulas de 1º e 2º de ESO e requiren de normas específicas, tanto para 

o profesorado como para o alumnado,  que garantan o bo funcionamento e conservación dos materiais que as 

integran: ultraportátiles (UP), encerados dixitais interactivos (EDI), canón, antena WIFI e carro de carga. 

1. NORMAS XERAIS 

• A aula debe estar pechada sempre que non haxa clase nela. 

• O material debe quedar recollido ao finalizar cada clase. 

• Durante as gardas non se poderá empregar o material informático Edixgal-Abalar agás que o/a 

profesor/a de garda sexa profesorado Edixgal e teña traballo para realizar. 

• Cada alumno/a terá un ordenador e será responsable del durante o primeiro ciclo da ESO. 

• Non se poderá empregar o ordenador doutro/a alumno/a. 

• Os/as alumnos/as non accederán aos ordenadores sen permiso do profesor/a. 

2. NORMAS DE USO MATERIAIS ABALAR 

i. ULTRAPORTÁTILES (UP) 

• Cada alumno/a terá asignado un UP  e poderá levalo par a súa casa. 

• Serán usados na aula sempre baixo supervisión do/a profesor/a. 

• Poderán ser usados nas aulas de referencia e nos desdobres, reforzos e agrupamentos que se 

impartan en espazos onde se reciba a rede inalámbrica Abalar. 

• Para acceder aos ultraportátiles os/as alumnos/as deberán esperar á autorización e ás 

indicacións do/a profesor/a.  

• Os alumnos están obrigados a traer o ordenador cargado todos os días ao centro. Tamén 

poderán deixalo no carro cargador da aula que deberá ser aberto a primeira hora e pechado a última polo 

profesorado. Se un UP quedase sen batería, o/a alumno/a continuará a clase sen el e o profesor/a deberá 

tomar as medidas correctoras oportunas dado que o ordenador funciona como libro de texto e libreta de 

exercicios. 
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• Non se colocarán obxectos de ningunha clase enriba do UP e se colocarán no centro da mesa 

para evitar que caia. 

• Abriranse por unha esquina e non polo centro para evitar danar a lente da cámara incorporada. 

• A pantalla é dixital e para o seu uso e o uso do teclado deberanse ter as mans limpas. 

• Cando o/a profesor/a teña que dar algunha explicación, baixarase a tapa dos UP sen chegar a 

pechalos. 

• Se un/unha alumno/a ten que ausentarse durante a clase, baixará totalmente a tapa do UP 

para aforrar enerxía e evitar posibles danos. 

• En caso de avarías, o alumnado seguirá o seguinte procedemento: 

1. Avarías de índole menor: o/a alumno/a esperará a que o/a profesor/a poda atender a súa 

incidencia e estará presente mentres se solucione para poder aprender a arranxar de xeito 

autónomo as avarías mais sinxelas. 

2. Avarías mais graves:  o/a alumno/a deixará o equipo en depósito ata ser avisado de que o 

problema está arranxado. O profesor/a cubrirá o parte de incidencias que será entregado ao 

coordinador Abalar do centro: directamente, no seu casilleiro ou ben deixar oa delegado/a de 

clase encargado de entregalo en conserxería. O/A alumno/a seguirá a clase con outro/a 

compañeiro/a. 

3. Avarías provocadas por un uso indebido: aplicaranse as medidas correctoras previstas nestas 

NOF. Estas avarías non están cubertas pola garantía polo que o alumnado presuntamente  

culpable terá que pagar o custe do arranxo. 

ii. ENCERADO DIXITAL INTERACTIVO (EDI) 

• O EDI será activado e desactivado polo/a profesor/a. 

• Só será usado cando o/a profesor/a o indique e respectará as indicacións do/a mesmo/a. 

• Non se poden empregar elementos punzantes nin rotuladores para interactuar na pantalla e 

as mans deberán estar limpas para evitar deixar pegadas. 

• Terase especial coidado co xiz para que non chegue po ao EDI. 

3. RÉXIME DISCIPLINARIO 

O alumnado é responsable do bo estado do material Edixgal-Abalar e responderá dos danos que cause, individual 

ou colectivamente, de forma intencionada ou por neglixencia no uso. Farase cargo do custo económico das 

reparacións necesarias. Os proxenitores/titores legais serán responsables civís nos termos previstos pola 

lexislación vixente.  

As actuacións do alumnado derivadas dun mal uso do material Edixgal-Abalar que causen dano nos 

ultraportátiles, encerado dixital, canón, carro e demais materias darán lugar a responsabilidade disciplinaria e á 

imposición da correspondente medida correctora.  

Para a gradación das medidas correctoras seguirase o establecido no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, (DOG do 

27 de xaneiro de 2015)polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa en materia de convivencia especialmente no seu artigo 35.1 
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"O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou colectivamente, de forma intencionada 

ou por neglixencia, ás instalacións e materiais dos centros, incluídos os equipamentos informáticos e o software, 

e aos bens doutros membros da comunidade educativa, ou a facerse cargo do custo económico da súa reparación. 

Así mesmo, está obrigado a restituír o subtraído ou, se non fose posible, a indemnizar o seu valor. As nais e pais 

ou as titoras ou titores legais serán responsables civís nos termos previstos pola lexislación vixente." 

i. FALTAS GRAVES OU MOI GRAVES 

• Non respectar as normas de uso establecidas. 

• Intento de desconfiguración dos UP. 

• Instalar ou desinstalar programas. 

• Danar os equipos ou o software, propios ou de terceiros, intencionadamente ou como 

consecuencia do mal uso. 

• Actos vandálicos. 

• Ver, copiar, modificar ou interferir no correo eléctrónico ou nos ficheiros doutros usuarios ou 

usuarias. 

• Empregar unha linguaxe pouco apropiada que atente contra o dereito ao honor e á intimidade 

persoal e familiar e á propia imaxe. 

• Utilización do sistema/rede para a transmisión de imaxes ou información que atente contra o 

dereito ao honor e a intimidade persoal e familiar e á propia imaxe e da dos demais membros da comunidade 

educativa. Así como violar os dereitos e liberdades recoñecidas na Constitución Española e resto do 

Ordenamento Xurídico.  

ii. MEDIDAS CORRECTORAS 

• Obriga de costear as reparacións orixinadas por un mal uso dos materiais Edixgal-Abalar. 

• Reparación do dano moral causado mediante a presentación de escusas e o recoñecemento 

da responsabilidade dos actos, ben en público ou en privado, segundo corresponda pola natureza dos feitos. 

• Demais sancións previstas nestas NOF. 

 

USO DE ORDENADORES 

A utilización dos ordenadores do centro, aula de informática, biblioteca... require o cumprimento por parte do 

profesorado e alumnado das normas que a continuación se relacionan: 

ALUMNADO 

• Deberán cubrir unha Ficha de Control (nome e apelidos, curso, grupo e data e hora de 

utilización) antes de cada utilización. 

• Anotar calquera desperfecto ou avaría que advertise nos equipos na  Ficha de Control no 

apartado de incidencias e comunicalos ao/á profesor/a. 

• Calquera mal uso dos materiais informáticos, modificacións na configuración establecida por 

defecto, instalación de programas non autorizados ou maliciosos e acceso a páxinas web, chats, xogos ou 
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redes sociais dará lugar a responsabilidade disciplinaria e á imposición das medidas correctoras previstas 

para os materiais Abalar. 

• Só se poderá acceder ás páxinas de internet autorizadas polo profesorado. 

PROFESORADO 

• Deberá levar un control da utilización dos ordenadores para o que contará cun Libro de Control 

da Aula de Informática para indicar as posibles incidencias ou accesos non autorizados. 

• Comunicación á Xefatura de estudos das infraccións cometidas polo alumnado susceptibles de 

apertura dun procedemento corrector.  

 

BIBLIOTECA 

O servizo de biblioteca estará a disposición do profesorado, alumnado e persoal non docente, segundo o horario 

que se estableza para cada curso escolar. Durante o tempo de lecer estará atendida polo profesorado de garda 

asignado a tal fin. 

Os libros adquiridos a petición dos departamentos didácticos poderanse custodiar nos locais destes cando se 

trate de material de consulta para o profesorado. En todo caso, deberán estar fichados na biblioteca, con 

mención expresa da súa localización. 

O préstamo e a devolución dos libros efectuarase durante o período de lecer. 

Os usuarios/as poderán levar prestados ata un máximo de dous libros  por un período de quince días e de dúas 

películas por un período de cinco días. Ó remate deste prazo poderase renovar por outros sete días o libro e dous 

días a película. Non poderán sacarse fóra do centro dicionarios, enciclopedias nin outro tipo de publicacións que 

decida o equipo responsable da biblioteca e o secretario/a do centro. 

O extravío ou non devolución dalgún exemplar conlevará, por parte do beneficiario do préstamo, a reposición 

dun novo exemplar do libro extraviado ou facerse cargo do coste económico doutro libro de valor equivalente. 

A negativa á reparación do extravío ou a non devolución será motivo de posibles sancións como conduta 

gravemente perxudicial para a convivencia no centro. 

A biblioteca permanecerá aberta durante o recreo para todo o alumnado, que deberá permanecer en silencio, 

sen perturbar o orde e o ambiente de traballo propio dunha biblioteca. 

Non se farán empréstitos a partir do 15 de xuño. 

Non se poderá comer nin beber na biblioteca, e os xogos serán os permitidos polo profesor/a de garda. 

Os libros, as instalacións e o mobiliario serán obxecto de coidado, podéndose esixir unha compensación 

económica polos danos causados nos mesmos. 

Os alumnos terán á súa disposición durante o período de lecer o uso dos ordenadores de alumnos sempre en 

presenza do profesor/a de garda. Para isto deberán apuntarse nunha lista e usalos durante un máximo de quince 

minutos. Terá preferencia quen o necesite para facer traballos. 
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Non se impartirán clases na biblioteca, salvo necesidades especiais ou de utilización dos recursos dispoñibles 

nesta. 

As funcións do profesor responsable da biblioteca son: 

• Vixiar o cumprimento das normas básicas de comportamento nunha biblioteca. 

• Entregar ó alumnado aqueles libros que solicite e gardalos ó remate do período lectivo. 

• Anotar os empréstitos e as devolucións dos libros.  

Existirá unha caixa de suxestións na que se pode solicitar a adquisición de libros, películas, revistas e proposta de 

actividades. 

Existirán normas de uso interno exclusivo desta dependencia que estarán expostas ó público na mesma. 

 

 CORREDORES E ASEOS E VESTIARIOS 

CORREDORES 

Son zonas de tránsito. O alumnado non pode permanecer neles durante as horas lectivas, agás co 

permiso explícito do profesorado. 

ASEOS 

Deben utilizarse durante os recreos. Durante a clase o alumnado non poderá acudir a eles sen a 

autorización expresa do profesorado (que deberá limitar ao máximo esta excepción para evitar a 

interrupción do traballo na clase e os incidentes nos corredores). 

VESTIARIOS DA GRANXA 

 

É responsabilidadde do alumnado e do profesorado deixar a roupa de traballo e o calzado recollido para 

non entorpecer as labores de limpeza asi como deixalo en bo estado . 

 A limpeza e bo estado dos aseos e corredores é responsabilidade de todos/as. 

Os alumnos/as deben permanecer na aula nos períodos lectivos. Entre clase e clase non poden saír da 

aula salvo que teñan que trasladarse a unha aula específica. O profesorado colaborará coa súa 

puntualidade , instando ó alumnado a que cumpla con esta obriga. 

Durante o recreo o alumnado non poderá permanecer nas aulas e corredores. 

 

CAFETERÍA 

O horario da cafetería será o mesmo que o horario lectivo, incluídas as sesións de avaliación e casos excepcionais 

negociados co/a encargado/a deste servizo. 
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Durante os períodos lectivos o alumnado non poderá permanecer na cafetería, salvo excepcións e con permiso 

do equipo directivo. Só poderán facer uso da cafetería as persoas relacionadas co persoal do centro e os 

provedores. 

Na cafetería queda prohibida a venta de bebidas alcohólicas, así como a venta ou consumo de tabaco. 

Manter o adecuado comportamento e respectar a limpeza e a orde nestas dependencias é obriga de todos.  

Na cafetería rexen as mesmas normas que no centro educativo. 

 

USO DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 

No ximnasio queda prohibido comer e é obrigatorio o uso de calzado e roupa deportivos. 

O uso das instalacións e o material deportivo debe ser o correcto en todo momento coa fin de alcanzar o seu 

máximo rendemento. En caso de danos causados polo mal uso dos mesmos, as reparacións ou reposicións 

correrán a cargo dos responsables dos mesmos. 

O uso do material deportivo fóra de horario lectivo estará baixo a coordinación do departamento de Actividades 

extraescolares do centro, e previo permiso do departamento de Educación Física. 

Para o uso das pistas en horario extraescolar haberá que contar co permiso do equipo directivo tras consultar co 

departamento de Educación Física, e firmarase un acordo de responsabilidades por parte dos usuarios de ditas 

instalacións. 

As instalacións poden ser utilizadas por entidades ou individuos externos ao centro previa solicitude á dirección 

e autorización da mesma. 

Existirán normas de uso das instalacións deportivas que estarán expostas nun lugar visible das mesmas, e que 

poderán variar dependendo das características peculiares de cada curso académico. 

 

USO DA FINCA A GRANXA 

A finca A Granxa será utilizada para o seu fin, é dicir, para as prácticas do alumnado. No caso de que se autorice 

para aparcamento, so se poderá utilizar na parte esquerda da entrada principal, e nunca se o profesorado así o 

indica. Non se poderá aparcar na zona común da sala de profesores e aulas taller, agás o profesorado do Ciclo 

Medio, en oferta modular, con docencia a última hora. 

 

CHAVES DAS INSTALACIÓNS 

Ó comezo do curso a secretaría do centro repartirá ó profesorado as chaves das  distintas dependencias ás que 

se deba ter acceso na labor diaria (aulas de grupos e departamentos); para as aulas específicas colleranse as 

chaves na sala de profesores e depositaranse de novo alí unha vez utilizadas.  
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Ó final de curso o profesorado que non vaia continuar no centro deberá devolver as chaves en conserxería. Cando 

o profesorado necesite chaves doutras dependencias poderá pedilas na conserxería, alegando as actividades que 

vai realizar. 

As chaves das dependencias que máis se utilicen estarán na antiga sala do teléfono público, baixo a custodia dos 

conserxes, ós que haberá que solicitar o uso desas chaves e a devolución das mesmas. 

Na finca A Granxa as chaves de uso común están no chaveiro situado no Departamento. Cada profesor debe 

responsabilizarse de depositar as chaves no seu lugar unha vez as utilice. 

 

SALAS DE RECEPCIÓN 

Son de uso exclusivo do profesorado e dos titores para recibir a proxenitores/titores legais do alumnado. Debe 

evitarse recibilos nos corredores. 

A Dirección do Centro establecerá a localización destas salas ao principio de cada curso académico. Como norma 

xeral, será a sala de recepción de proxenitores/titores legais. Se esta estivera ocupada, farase uso do despacho 

de vicedirección. 

 

SALA DO PROFESORADO 

É de uso exclusivo do profesorado. Está prohibido o acceso do alumnado ou dos proxenitores/titores legais do 

alumnado. Deberán agardar na porta ata ser atendido. 

 

RECURSOS MATERIAIS DO CENTRO 

A adquisición de material con cargo ao orzamento do centro solicitarase á secretaría do centro que autorizará 

ou denegará a adquisición en función das dispoñibilidades e prioridades de cada momento. 

O/A Xefe/a do departamento será quen faga a petición do material (que dito departamento considere necesario) 

ao principio de curso. Para material que se solicita á Consellería a petición farase sempre antes do 25 de outubro. 

Para a adquisición do material necesario para o desenvolvemento das programacións, será o/a xefe/a de 

departamento (ou algún membro do departamento no que se delegue), o responsable de buscar e proporcionar 

ao Secretario os diferentes presupostos para cotexar.  

Todos os instrumentos ou materiais existentes no centro que fosen mercados con fondos públicos, así como 

aqueles que lles fosen entregados ó profesorado, alumnado ou proxenitores/titores legais, en tanto que 

membros da comunidade educativa, son propiedade do centro. Deben ser mantidos cos seus orzamentos e 

poderán ser usados por calquera dos demais membros da comunidade que o precisen para o desenvolvemento 

do seu labor educativo dentro do instituto, sen prexuízo do que se dispón nos artigos seguintes. A dirección 

promoverá o inventario destes materiais. 
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Os materiais serán usados tendo en conta as seguintes directrices: 

• Terán prioridade absoluta para o uso de determinados recursos materiais aqueles 

departamentos que os mercasen cos fondos que o centro lles tivese asignado ou que os recibisen como 

doazón de entidades ás que llelos solicitaron. 

• Terán dereito preferente de uso sobre determinados recursos materiais aqueles 

departamentos que tivesen solicitado a súa adquisición por parte do centro por consideralos necesarios para 

o desenvolvemento das actividades docentes nas materias que lles corresponda impartir. 

Os materiais didácticos de uso común como ordenador portátil,  pantallas de proxección etc. serán 

responsabilidade do profesor/a que os utiliza, quen deberá anotar as incidencias no libro correspondente en 

secretaría. No caso de préstamo puntual, deberá rexistrar o seu uso nunha plantilla en secretaría e restituilos ó 

lugar correspondente. 

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

• Os materiais asignados a determinados departamentos ou ó xefe/a de departamento quedarán 

baixo a súa custodia e será da súa responsabilidade informar do seu deterioro. 

• Os materiais que sexan propiedade do centro non se poderán sacar deste sen o coñecemento 

e autorización expresa da dirección. 

 

LIMPEZA E DANOS NAS INSTALACIÓNS DO CENTRO 

As instalacións e servizos do centro son de todos os membros da comunidade educativa, e polo tanto todos 

debemos velar polo seu coidado. Será esixible unha rigorosa utilización dos mesmos. 

LIMPEZA  XERAL DO CENTRO 

É un dereito de todos os integrantes da comunidade escolar o poder disfrutar das distintas instalacións en 

perfecto estado de limpeza; así mesmo, é un deber para os mesmos o respectar a limpeza e o orde das 

dependencias. Así pois, queda establecido como norma xeral o respecto pola limpeza en todas as instalacións. 

No centro existen papeleiras e colectores que deberán ser empregados de forma  correcta, evitando así a 

sucidade  no contorno. Queda prohibido escribir, raiar ou maltratar de calquera xeito o mobiliario e materiais de 

uso común. 

É tarefa de todo o profesorado que todo o anterior se cumpra e, polo tanto, dará conta á secretaría dos danos 

ou falta de limpeza, detallando a ser posible causas e causantes. Deberá recriminar ó alumnado o seu mal 

comportamento neste sentido, e poderá  adoptar calquera medida hixiénica individual ou de grupo para 

remedialo. 

Cando o alumnado ensucie as instalacións do centro deberá limpalas. Estes alumnos poderán quedarse en 

horario non lectivo xunto con algún membro do equipo directivo ou profesor para cumprir esta tarefa. 
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ROTURAS E DANOS 

A secretaría do instituto é a encargada de levar o control de todos aqueles danos que se vaian producindo, así 

como dos gastos de reparación dos mesmos. 

O alumnado será responsable dos danos que causen por mal uso do material, e eles ou os seus titores legais 

deberán abonar a reparación ou substitución de dito material.  

Todo dano debido a un mal uso, ademais da responsabilidade económica, pode entrañar a incoación dun 

procedemento corrector por falta grave. 

Co fin de subsanar estes danos do material e instalacións, cando non poidan ser identificados os responsables 

dos feitos, a dirección ou o consello escolar establecerá as medidas oportunas a tal fin, existindo a posibilidade 

de que todo un grupo ou ciclo se faga solidario na reparación do dano causado á comunidade educativa. 

Cando un membro da comunidade educativa cause un dano nas instalacións ou nos materiais do centro, deberá 

aboar a súa restitución ou reparación. No caso de danos causados polo alumnado, se non se sabe quen os causou 

e se pode deducir o encubrimento por parte do grupo, este será solidario na reparación do dano causado á 

comunidade educativa. 

Con carácter xeral para todos os espazos do centro, o profesor ou a profesora que se atope neles á fronte dunha 

actividade é responsable de controlar o bo uso do mesmo. 

 

USO DE ESPAZOS POR PERSOAL ALLEO AO CENTRO 

A Dirección do Centro poderá autorizar o uso das instalacións do centro sempre que non se altere o normal 

desenvolvemento das actividades docentes. 

A utilización das instalacións solicitarase por escrito á Dirección do centro, e irá acompañada da documentación 

que conteña os seguintes epígrafes: 

• Descrición da actividade. 

• Identificación dos responsables. 

• Número e características dos usuarios. 

• Data e horario de celebración da actividade 

• Compromiso de responsabilidade na reparación dos danos ou estragos que se poidan 

ocasionar. 

• Compromiso de responsabilidade da limpeza e mantemento da instalación. 

• Necesidades técnicas. 

Unha vez concedida a autorización, só poderán acceder ao Centro os participantes na actividade e durante o 

tempo que dure a mesma. 
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Os proxenitores/titores legais do alumnado e as persoas que necesiten solicitar calquera documentación ou 

xestión non poderán deambular polas instalacións do Centro sen a autorización da Dirección que, de ser o caso, 

delegará esta potestade no profesorado e no persoal non docente. 

 

XARDÍNS E PATIOS 

Os xardíns e zonas exteriores do IES San Rosendo son expresión do coidado que a comunidade educativa pon no 

seu traballo. Coidalos e mantelos limpos é unha obriga para todos. O patio e o xardín son lugares que poderán 

ser utilizados polo alumnado nos tempos de lecer. 

 

ACCESO 

A Dirección do Centro poderá prohibir ao alumnado o acceso a calquera espazo do mesmo, especialmente por 

razóns de convivencia e de preservación da súa integridade física. 

As persoas alleas á comunidade educativa non poderán permanecer no recinto do centro. 

 

AXENDAS 

No inicio do curso, na medida do posible, entregarase a cada alumno de ESO, Bacharelato, FPB  e ciclos unha 

axenda escolar. Nesta axenda o alumnado debe anotar: 

• As tarefas 

• Datas de exames 

• Puntuacións obtidas nas probas das distintas materias 

• Comunicacións do profesorado á familia ou titores legais 

 

TÍTULO III: DEREITOS E DEBERES. NORMAS DE ORGANIZACIÓN E DE 

CONVIVENCIA. 

O título II da Lei 4/2011, do 30 de xuño de convivencia e participación da comunidade educativa, e o Decreto 

8/2015 que a desenvolve establece os dereitos e deberes de convivencia e participación directa. 

 

ALUMNADO 

DEREITOS  

• A ser respectado na súa integridade física e moral, e na súa dignidade persoal, sen ser en ningún 

caso obxecto de tratos vexatorios e/ou degradantes. Que sexa respectada a súa conciencia cívica, moral e 

relixiosa de acordo coa Constitución. 
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• A que a formación recibida asegure o pleno desenvolvemento da súa personalidade, tal e como 

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

• A que o centro lles facilite oportunidades e servizos educativos, para que poidan desenvolverse 

nas facetas física, moral, espiritual e social, en condicións de liberdade e de dignidade. 

• A ser educado/a nun espírito de comprensión, tolerancia e convivencia democrática. 

• A  participar activamente na comunidade académica e na vida escolar. 

• A recibir unha educación orientativa e profesional, atendendo ós problemas persoais e de 

desenvolvemento de personalidade, así como a axuda nas fases terminais para a elección de estudios e 

actividades laborais. 

• A ser respectado na súa dignidade persoal, non sufrindo sancións humillantes. 

• A utilizar as instalacións, mobiliario e material do centro, que se deberán adaptar ás súas 

necesidades físicas e máis psíquicas, coas máximas garantías de seguridade e hixiene. 

• A que as actividades escolares se acomoden ao seu nivel de maduración e que a súa promoción 

no sistema educativo estea de acordo co seu rendemento valorado obxectivamente. 

• A realizar actividades culturais, deportivas e de fomento do traballo en equipo e de actuación 

cooperativa. 

• Á protección do seguro escolar integrado no sistema de Seguridade Social que o protexa 

perante o infortunio familiar, accidente e enfermidade. 

• A  formular ante profesores e dirección do centro cantas iniciativas, suxestións e reclamacións 

estime oportunas. 

• A propoñer respectuosamente calquera suxestión, petición ou queixa aos seus profesores/as. 

Se non se ten satisfeita a súa demanda, poderase dirixir ao seu profesor/a titor/a, solicitando unha atención 

personalizada,  ao/a xefe/a de estudos e ao/a directora, por esa orde.   

• A ver os seus exames ou probas cualificados, se o solicitasen. No caso de disentimento coas 

cualificacións finais ou coa decisión de promoción ou titulación adoptada para un alumno/a, este ou seus 

proxenitores/titores legais poden solicitar por escrito a revisión de dita cualificación ou decisión á Xefatura 

de estudos nun prazo non superior a dous días lectivos a partir de aquel no que se produciu a notificación. 

Se o/a alumno/a disente da resolución do departamento, poderá seguir as canles que a lei establece.  

• Todos/as os alumnos/as teñen dereito a participar cos seus/súas compañeiros/as, 

profesores/as e titor/a na confección do calendario xeral de probas, a excepción das que afecten a máis dun 

grupo e ás correspondentes materias pendentes de cursos anteriores cuxas datas se farán públicas no 

momento que corresponda. 

En todo caso, a organización das mesmas adaptarase ás normas xerais establecidas pola xefatura de 

estudios. 

Nos apartados seguintes regúlanse os procesos de reclamación específicos para segundo curso de 

bacharelato e para as ensinanzas de formación profesional inicial: 
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2º Bacharelato 

A Orde do 22 de abril de 2010 regula o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións en 2º de 

bacharelato, curso terminal que da acceso a estudos superiores e que esixe a regulación dun 

procedemento áxil e específico. 

No suposto de que exista desacordo coa cualificación final obtida nunha materia, o alumno ou alumna, 

no caso de seren maiores de idade o seu pai ou nai ou o representante legal poderá solicitar por escrito 

a revisión da dita cualificación perante a dirección do centro, no prazo de dous días hábiles dende que 

se produza a comunicación da cualificación final. 

A dirección do centro someterá as reclamacións á consideración do departamento correspondente, 

quen emitirá unha resolución motivada. 

O departamento analizará as actuacións seguidas á adecuación dos obxectivos, contidos, criterios de 

avaliación e cualificación e procedementos e instrumentos de avaliación aplicados cos recollidos na 

correspondente programación didáctica. O departamento elaborará o correspondente informe que 

recolla a descrición de feitos e actuacións previas que tiveran lugar, a análise realizada conforme os 

puntos anteriores e a decisión adoptada de modificación ou ratificación da cualificación final obxecto 

da revisión. 

No suposto de que o departamento ante o que se presentou a reclamación ratifique a cualificación, e o 

alumnado manifeste por escrito o seu desacordo coa cualificación final obtida, a dirección remitirá o 

expediente á Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo. 

Formación profesional inicial: ciclos formativos grao básico, medio e superior. 

O procedemento de reclamación regúlase na Orde do 12 de xullo de 2011 segundo a cal a reclamación 

presentarase por escrito ante a dirección do centro, no prazo máximo de dous días lectivos contados 

dende o seguinte a aquel en que se produza a comunicación da cualificación final. 

O/a director/a do centro trasladará a reclamación ao departamento correspondente para que emita o 

oportuno informe sobre os aspectos sinalados no punto anterior, no cal deberá formularse proposta de 

ratificación ou rectificación na cualificación outorgada. 

Logo de recibir o informe, o director ou directora do centro emitirán resolución ao respecto. O proceso 

estará rematado nun prazo máximo de cinco días naturais, incluída a comunicación ao alumnado, 

contados desde o seguinte a presentación da reclamación. 

Contra a resolución, o alumno poderá presentar recurso de alzada perante Xefatura Territorial no prazo 

máximo dun mes a partir da súa notificación. 

• Concesión da matrícula de honra en 4º ESO:  

O alumnado que, despois da avaliación ordinaria do mes de xuño, obtivese unha nota media da etapa 

igual ou superior a 9, poderá obter a distinción de matrícula de honra (MH). Os criterios serán os 

mesmos que no bacharelato. 
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•  2º de bacharelato e ciclos formativos. 

  2º Bacharelato 

A concesión aparece regulada na Orde do 5 de maio de 2011 pola que se regulan determinados aspectos 

relativos ao desenvolvemento del bacharelato e se complementa a normativa sobre esta etapa 

establece no artigo décimo que: “Os alumnos e as alumnas que obteñan no segundo curso de 

bacharelato unha nota media igual ou superior a nove puntos (9) poderán recibir a mención de matrícula 

de honra. Dita mención concederase a un número de alumnos non superior ao 5% do total do alumnado 

deste curso. A obtención da mención de matrícula de honra será consignada nos documentos de 

avaliación do alumno ou alumna.” 

Procedemento de concesión 

• Na sesión de avaliación final de segundo de bacharelato, cada equipo docente poderá 

propoñer, de entre os alumnos y alumnas cuxa cualificación sexa 9 ou superior, aos que estime que son 

merecedores da mención de matrícula de honra. Dita proposta será reflectida polo titor na acta da sesión 

de avaliación correspondente. 

• O número de alumnos e alumnas proposto, non poderá ser superior ao número de matrículas 

de honra que o centro pode conceder. 

• Cando o número de candidatos sexa maior que o número de matrículas que o centro pode 

conceder, empregaranse para a elección os seguintes criterios na orde indicada:  

1. A nota media de segundo curso  

2. A nota media do bacharelato.  

En ambos casos, calcularase sen ter en conta a nota de Relixión Católica. 

3. Maior número de deces (10) en segundo curso. 

4. Maior número de deces (10) no bacharelato. 

• Se unha vez realizadas as avaliacións finais de todos os grupos de segundo de bacharelato o 

número de candidatos propostos por todos os equipos docentes resultase igual ou inferior ao de matrículas 

que o centro pode conceder, todos os candidatos propostos obterán a mención de matrícula de honra. 

• En caso contrario ao contemplado no punto anterior, a Xefatura de Estudos convocará e 

presidirá unha reunión con todos os titores dos grupos de segundo de bacharelato para decidir, segundo os 

criterios xa mencionados no punto 3 deste apartado, a qué candidatos dos propostos polos equipos 

docentes se lles concede a mención de matrícula de honra. Desta reunión levantarase acta coa sinatura de 

todos os presentes. 

 CICLOS FORMATIVOS 

Consonte o establecido no artigo 26.4 da Orde do 12 de xullo de 2011, os alumnos e as alumnas que obteñan 

unha nota final do ciclo formativo igual ou superior a nove puntos (9) poderán recibir a mención de matrícula de 

honra. A obtención da mención de matrícula de honra será consignada nos documentos de avaliación do alumno 

ou a alumna.  
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O número de matrículas de honra que se poderán conceder en cada centro nun determinado ciclo formativo con 

independencia do réxime e da modalidade será como máximo de dúas. Non obstante, no caso de que o número 

de alumnos e alumnas matriculados con opción a titular no ciclo formativo no curso académico sexa inferior a 

vinte, só se poderá conceder unha matrícula de honra.  

Para estes efectos, e dado que o alumnado pode titular en diferentes períodos do curso académico, a mención 

de matrícula de honra só poderá realizarse no mes de xuño logo de realizada a avaliación final de módulos 

correspondente. No caso de que o alumnado beneficiario rematase o ciclo formativo noutro mes do curso, a 

mención de matrícula de honra será consignada cunha dilixencia nos documentos de avaliación do alumno ou 

da alumna. 

En canto ao procedemento de concesión da mención de matrícula de honra estarase ao previsto para as 

ensinanzas de bacharelato. 

• O alumnado ten dereito de reunión por convocatoria dos seus/súas delegados/as. Calquera 

reunión de delegados de grupo ou de curso entre si ou cos seus representados deberá ser notificada cunha 

mínima antelación de 24 horas á xefatura de estudios. En calquera caso estas reunións celebraranse sen 

interrupción das actividades docentes. Dos resultados destas sesións darase conta á xefatura de estudios. 

• Os/as alumnos/as teñen dereito a estar representados/as nos órganos de dirección do centro 

de acordo coa lei e as presentes NOF. Para iso, reuniranse os representantes dos/as alumnos/as e elixirán 

ós  seus representantes da xunta de delegados e aos representantes no Consello Escolar. 

DEBERES 

• Respectar a dignidade e función dos profesores, e de cantas outras persoas traballen no centro, 

así como as normas xerais de convivencia e as establecidas especificamente para o centro. En ningún caso 

se entorpecerán as actividades que no recinto do centro se estean a realizar. 

• Participar, na medida que lles permitan as idades de cada nivel, na vida escolar e organización 

do centro. 

• Asistir de xeito regular e puntual ás actividades docentes e realizalas responsablemente. 

Cando se detecte durante o curso escolar que un alumno poda estar abandonando unha materia, o profesor 

comunicarallo ao titor. Este informará por escrito ao alumno e aos seus representantes legais para que o 

alumno corrixa a súa actitude. De dita información quedará constancia. No caso de que o alumno non corrixa 

a súa actitude, informarase aos proxenitores ou representantes legais do alumno de dita circunstancia e dos 

efectos que esta producirá. Informarase igualmente ao equipo docente e ao Xefe de Estudios. 

Para determinar se existe abandono de materia teranse en conta os seguintes criterios: 

• Presentación aos exames e realización dos mesmos. 

• Realizar a maioría dos traballos propostos. 

• Non ter máis dun 15% ou dun 10% de faltas sen xustificar, en ESO ou bacharelato, 

respectivamente. 
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Se non se cumprise un ou varios dos criterios anteriores, considérase que existe abandono de 

materia. 

• Os/as alumnos/as menores de idade non poderán saír do centro durante a xornada escolar sen 

a debida autorización da dirección. Os alumnos sen profesor nalgún período lectivo agardarán na súa aula a 

chegada do profesor de garda. 

• Respectar o edificio, instalacións, mobiliario e material do centro. Nos obradoiros, laboratorios, 

ximnasio...etc o/a alumno/a será responsable do material empregado, respondendo del en todo momento. 

Se desaparecese ou se deteriorase polo uso, debe poñelo en coñecemento do/a profesor/a inmediatamente 

para evitar posibles responsabilidades. 

• Colaborar cos seus/súas compañeiros/as nas actividades formativas e respectar a súa 

dignidade individual. 

• É tamén deber dos/as alumnos/as identificarse perante calquera funcionario do centro que llo 

solicite.  

• Ademais deberán, xunto co resto da comunidade educativa, axudar a manter as instalacións 

limpas e agradábeis; é dicir, non tirar nada no chan, non raiar nin escribir nas mesas, sillas, paredes, etc..., 

respectando, de xeito especial, as plantas e as zonas verdes en xeral. 

• Reintegrar os boletíns de cualificacións ó centro, debidamente asinados polos proxenitores ou 

titores legais no prazo que o titor/a  fixe. 

• Na última hora de clase, tanto da mañá como da tarde, deberán deixar calquera dependencia 

que utilizasen de xeito ordenado (material de obradoiros, mesas, cadeiras, ventás pechadas...etc). 

 

PROFESORADO 

DEREITOS 

• A ser respectado na súa integridade  física e moral, e na súa dignidade persoal, sin ser en ningún 

caso obxecto de tratos vexatorios e/ou degradantes. 

• A esixir bo comportamento e atención na clase, e ser obedecido polos/as alumnos/as cando 

razoablemente e en uso das súas facultades, dea unha orde. 

• A tomar as medidas que crea oportunas no momento que se produza calquera tipo de falta, 

dando posteriormente coñecemento da mesma ó titor/a do grupo para que resolva segundo proceda. 

• A propoñer que sexan tomadas en consideración cantas suxestións presente en orde a mellorar 

o nivel académico e de convivencia, debendo ser elevadas ós órganos correspondentes. 

• Á Liberdade para organiza-lo desenvolvemento interno das súas clases, coas únicas limitacións 

do lóxico respecto á actividade do resto das persoas e grupos que conforman a comunidade educativa, así 

como a necesaria coordinación docente co resto do profesorado do centro. 

• Á Información periódica e puntual de cantas disposicións e acontecementos afecten ó centro 

en xeral e ós/ás profesores/as en  particular. 

• A consultar os libros de actas, e demais datos académicos. 
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DEBERES 

• Asistir con puntualidade a clase dentro dos horarios. O seu incumprimento terá consideración 

especial cando as faltas ou retrasos se produzan reiteradamente.  

• Asistir con regularidade e puntualidade a todas as actividades do centro que lle atinxan 

directamente ou ás que sexa convocado oficialmente. 

• Coñecer, respectar e cumprir os criterios xerais de avaliación, mínimos esixibles e criterios de 

promoción, así como tódolos aspectos que se desprendan do proxecto curricular de área, consensuado e 

definido polo seu departamento, informando puntualmente ós seus alumnos sobre os  criterios e mínimos 

esixibles na avaliación das aprendizaxes e a promoción. 

• Controlar a asistencia en todas as súas clases, facendo constar as ausencias e demais 

incidencias, no seu caso.  

• Informar ós/as proxenitores ou titores legais no referente á evolución dos seus/súas 

fillos/fillas. 

• Cubrir e entregar ao titor/a os informes de avaliación, previamente á celebración desta. 

• Colaborar naquelas actividades que se realicen durante o seu horario de clase, impartindo 

clase, ou ben participando nas devanditas actividades, ou ben realizando as gardas necesarias. 

• Todas as demais obrigas recollidas na disposicións oficiais da Consellería de Educación. 

• O profesor que saiba con antelación que vai ausentarse, deberá, na medida do posible, deixar 

actividades e tarefas preparadas para as clases ás que non vai asistir.  

4. Profesor/a de Garda 

• Percorrer as dependencias do centro nos primeiros minutos de garda, para comprobar se existe 

algún grupo de alumnos/as desatendidos/as, ou calquera outra circunstancia anómala. Estará de servizo 

durante toda a hora, mesmo no caso de non faltar ningún profesor/a. 

• Comprobar no libro de gardas as ausencias do profesorado e responsabilizarse de que o 

alumnado realice as actividades que o profesor ausente deixou para eles. 

• No caso de que non houbera tarefas, pódese recurrir ao banco de actividades que se atopa na 

sala de profesores, organizadas por departamento e curso. 

• Manter ós grupos de alumnos/as desatendidos/as preferentemente na súa aula 

permanecendo alí con eles e traballando. En ningún caso permanecerán nos corredores nin perturbarán as 

actividades nos lugares ós que sexan conducidos. Non obstante, seguirase o seguinte criterio: 

• Se algún dos/as profesores/as de garda fose profesor/a do curso que queda libre, poderá 

realizar a substitución impartindo a súa clase, e facerse cargo con posterioridade do alumnado no período 

lectivo que lle correspondía. 

• Coidar de que as saídas das clases se produzan no momento indicado e con orde, segundo a 

normativa vixente. 

• Asinar no libro de gardas e facer constar no mesmo toda anormalidade detectada durante a 

garda, incluíndo todo retraso de calquera profesor ou mesmo dun compañeiro de garda. En caso de calquera 
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circunstancia anómala para o correcto e ordinario funcionamento da vida escolar, informará así mesmo á 

xefatura de estudios. 

• Se o número de profesores de garda nunha hora lectiva non é suficiente para atender as 

necesidades xurdidas, deberán solicitar o apoio dos membros do equipo directivo que teñan garda de 

dirección. Estes deberán prestarlles a súa colaboración, ou no caso de que teñan outra obriga derivada do 

seu cargo, decidir cales son as medidas excepcionais axeitadas a dita circunstancia. 

• O profesorado de garda debe permanecer nos corredores mentres non sexa total o orde no 

centro. Chegado ese momento poderán ocupar outras dependencias, pero deberán estar localizados e 

pendentes de resolver as alteracións de orde que se poidan producir así como atender ao posible alumnado 

derivado á aula de convivencia. 

• No caso de  que o profesorado non teña grupo de alumnos nunha determinada hora, por estar 

estes  participando nalgunha actividade extraescolar ou complementaria, dito profesor farase cargo do 

alumnado que quede sen atender, ben por estar o seu profesor participando en dita actividade ou por 

ausencia do profesorado. En todo caso, deberá permanecer no centro a plena dispoñibilidade para colaborar 

co resto do profesorado. 

• No caso de accidente ou indisposición dun alumno/a durante a xornada escolar, o profesorado 

de garda informará ó pai/nai e a un cargo directivo para tomar as medidas pertinentes. 

• O profesorado de garda, en colaboración co resto do profesorado, evitará a saída do alumnado 

da súa aula entre clases se non é necesario. 

• Durante o tempo de lecer, haberá profesorado de garda distribuído en diferentes zonas do 

centro: 

a) Biblioteca: coas normas citadas anteriormente. 

b) Corredores: este profesorado de garda encargarase de pechar as aulas, apagar luces, 

evitar que o alumnado permaneza nas aulas e evitar pelexas ou accións non permitidas. 

c) Patio: controlar as actividades deportivas, vixiar os aseos situados na planta baixa en 

coordinación co profesor de garda que se encarga dos corredores. 

d) Na medida do posible, na porta do edificio central e na porta da aula de convivencia. 

5. Profesor/a titor/a 

Cada grupo de alumnos/as terá un ou dous profesores titores (dependendo do grupo), que serán nomeados nos 

primeiros 15 días de curso. 

 En caso de dispoñibilidade de profesorado, poderase nomear titores para os alumnos/as con materias 

pendentes ou para que realicen calquera outra función específica que redunde nunha maior calidade do ensino. 

Para a designación do profesor/a titor/a  terase en conta, na medida do posible, o número de horas impartidas 

nese grupo. 

Serán funcións do profesor/a  titor/a as seguintes: 

• Cumprimentar tódolos impresos relativos ó seu grupo, tanto oficiais como aqueles establecidos 

polo propio centro, nos prazos  marcados pola xefatura de estudios. 
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• Manter informados puntualmente ós representantes legais, e logo ós/ás profesores/as dos/as 

alumnos/as sobre cualificacións de cada avaliación , faltas de asistencia a clase, faltas de orde e expulsión 

ou calquera outra sanción que se acorde. 

• Presidir e dirixir as sesións de avaliación levantando acta. 

• Atender todas as suxestións dos/as alumnos/as do seu grupo e orientar as súas peticións. 

•  Recoller as observacións do profesorado e do alumnado do grupo, para tratar problemas 

relativos ós mesmos, podendo convocar, previa comunicación á  xefatura de estudios, xuntanzas 

extraordinarias con todos ou parte dos profesores do grupo. 

• Propiciar entrevistas entre proxenitores ou titores legais dos/as alumnos/as, e calquera 

profesor/a do grupo, a solicitude de calquera das partes. 

• Proporcionar ó grupo información escolar ou profesional sobre estudios, bolsas, saídas 

profesionais, etc... 

•  Avisar á xefatura de estudios cando algún alumno/a falte a unha materia un número de horas 

próximo o que pode incorrer en falta sancionable segundo estas NOF, ou que conleve a perda do dereito a 

avaliación continua. 

• Recibir e conservar os xustificantes de faltas dos/as alumnos/as. Consultará co/a profesor/a 

para a súa valoración. Os xustificantes serán aceptados polo/a titor/a e polo/a profesor/a, se os estiman 

válidos.  

• Informar ó grupo de que cada profesor ten unha hora semanal para atención de alumnos e 

proxenitores/titores legais.  

• Fará público ademais o tempo que destine ós deberes da titoría. 

• Coñecer o rendemento académico e a actitude do grupo, en xeral e por materias. 

• Recibir do profesorado os informes de avaliación dos seus titorandos, coa anterioridade 

suficiente á celebración desta. 

•  Coñecer os intereses, aspiracións e idades do alumnado, especialmente os académicos e 

profesionais.  

• Coñecer e actuar,  no seu curso, sobre a actitude do/a alumno/a diante do traballo escolar. 

• Coñecer o nivel de integración do alumnado no grupo e, se cómpre, propicia-la. 

• Poñer en coñecemento da dirección a través da xefatura de estudios, todos os problemas do 

grupo e as suxestións dos proxenitores/titores legais, profesores/as e alumnos/as. 

• Calquera outra que redunde en beneficio do grupo. 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS 

Está formado por: 

1. Dúas persoas en conserxería. 

2. Unha persoa como auxiliar administrativa. 

3. Tres persoas en labores de limpeza a xornada completa. 
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O persoal non docente depende da Directora ou Director do Centro e, por delegación, da Secretaria ou Secretario 

deste. 

Os conserxes e auxiliares administrativos son funcionarios públicos e réxense pola Lei do emprego público de 

Galicia. O persoal de limpeza é persoal laboral da Xunta de Galicia e réxese polo correspondente convenio 

colectivo en vigor. 

O Equipo Directivo coordinará as funcións do persoal non docente para garantir o bo funcionamento do centro.  

FUNCIÓNS  

Persoal subalterno 

• Apertura e peche do centro. 

• Recepción, vixilancia e custodia das instalacións e materiais. 

• Custodia de chaves das aulas e dependencias do centro. 

• Vixiar nas súas operacións ao persoal encargado da limpeza. 

• Recibir, conservar e distribuir documentos, obxectos e correspondencia que a tales efectos lles sexan 

encomendados. 

• Realizar os traslados de material, mobiliario e enseres que foran necesarios. 

• Manexar máquinas reproductoras, multicopistas, fotocopiadoras, encuadernadoras e outras análogas 

cando sexan autorizados para elo polo Secretario do centro. 

• Prestar servizos adecuados á natureza das súas funcións en arquivos, bibliotecas, almacéns, ascensores, 

etc. 

• Atención e coidado do alumnado no centro. 

• Programacións do timbre, da alarma, das luces e do prendido e apagado da calefacción. 

• Comprobar, ao finalizar a xornada escolar, que todos os aparatos eléctricos e luces queden apagados, 

os ordenadores abalar recollidos e enchufados e as ventás pechadas e, de ser o caso, a alarma 

conectada. 

• Asistir ao centro fóra do horario lectivo cando os actos ou as actividades extraescolares ou 

complementarias así o requiran, a petición da dirección do centro (comisións, claustros, consellos 

escolares, sesións de avaliación, exames, etc... 

• Contribuír xunto coa dirección, profesorado e alumnado ao bo funcionamento do centro. 

• Realizar os encargos que se lles encomenden, relacionados co servizo, dentro e fóra do edificio. 

• En xeral, calquera outra tarea de carácter análogo que por razón do servizo se lles encomende. 

Persoal administrativo 

• Garda e custodia da documentación do centro. 

• Proporcionar información axeitada referente a matrículas, convenios, bolsas, historiais académicos, 

certificacións e calquera outra información que puidese afectar ao alumnado e aos restantes membros 

da comunidade educativa, para a tramitación de documentos oficiais. 
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• Asistir ao centro fóra do horario lectivo cando os actos ou as actividades extraescolares ou 

complementarias así o requiran, a petición da dirección do centro (comisións, claustros, consellos 

escolares, sesións de avaliación, exames, etc... 

Persoal de limpeza 

• Limpar con dilixencia e a asiduidade necesarias todas as dependencias do centro, seguindo as 

indicacións e plans de traballo establecidos polo secretario/a. 

• Velar, ao remate do seu labor, por que queden todas as portas, ventás e persianas correctamente 

pechadas, luces apagadas e a alarma conectada. 

Ao persoal de administración e de servizos dos centros docentes, dentro do marco legal establecido e no ámbito 

da convivencia escolar, recoñécenselle os seguintes dereitos e deberes: 

DEREITOS  

• 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. 

• A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve en todo caso a súa 

integridade física e moral. 

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

• A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración 

educativa, nos termos previstos nas Leis de Convivencia e participación da comunidade educativa e na Lei 

de Emprego Público de Galicia. 

DEBERES 

• Coñecer, respectar, cumprir e esixir o cumprimento destas NOF e a restante normativa vixente. 

• Respectar e cumprir as directrices do órganos de goberno do centro. 

• Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para que se respecten as normas de 

convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de todos os membros da comunidade 

educativa. 

• Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias á 

convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

• Informar aos responsables do centro docente das alteracións da convivencia, gardando reserva 

e sixilo profesional sobre a información e as circunstancias persoais e familiares do alumnado. 

• Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co ámbito educativo das 

que teña coñecemento. 

 

PROXENITORES OU REPRESENTANTES LEGAIS DO ALUMNADO  

Os proxenitores ou, no seu caso, os representantes legais do alumno/a disfrutarán de todos os dereitos e deberes 

que lles recoñece, por tal condición, a lexislación vixente. Os proxenitores ou, no seu caso, os representantes 
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legais do alumno/a, terán os deberes que se derivan de tal condición, non podendo facer deixación do seu 

exercicio activo. O instituto, a través dos órganos máis adecuados, promoverá accións informativas para acadar 

un adecuado nivel informativo neste sector. 

Todos os proxenitores ou, no seu caso, os representantes legais, teñen o deber inescusable de asumir a 

responsabilidade educativa que lles compete respecto dos seus fillos e fillas, así como de colaborar na educación 

destes co profesorado do centro. Sen esta colaboración, o obxectivo desexado, a boa formación e educación dos 

seus fillos/as, non se poderá acadar. 

DEREITOS 

• Colaborar na educación dos seus fillos. 

• Ser informados de todo o concerniente á educación dos deus fillos. 

• Solicitar tódalas aclaracións posibles sobre as súas avaliacións. 

• Ser recibido polo titor ou profesores nas horas destinadas a tal fin, previa comunicación de dita 

visita para que se lles poida atender adecuadamente. 

• Participar no funcionamento do centro a través dos seus representantes no consello escolar e 

formar parte das asociacións existentes no centro. 

DEBERES 

• Participar activamente na consecución dos fins e obxectivos propostos polo centro. 

• Acudir ó centro cando sexan requeridos pola dirección, o/a titor/a, o/a orientador/a ou os/as 

profesores/as dos seus fillos/as. 

• Colaborar na mellora da formación e rendemento dos seus fillos. 

• Coidar de que os seus fillos/as ou titorandos/as legais acudan puntualmente ás clases todos os 

días, que asistan aseados, alimentados e co material correspondente. 

• Informar ao titor ou titora por escrito, por teléfono ou a través de Abalar móbil das faltas de 

asistencia previstas dos seus fillos/as ou titorandos/as legais, así como aportar a documentación precisa nos 

demais casos e no prazo establecido para a xustificación das mesmas. 

• Proporcionar aos seus fillos/as ou titorandos/as legais o material escolar necesario. 

• Asistir ás reunións colectivas convocadas pola dirección ou titor/a. 

• Non xustificar sen razón obxectiva as faltas dos seus fillos no centro. Nese caso, o centro 

comunicarallo á autoridade competente, entendéndose que non exercen a responsabilidade tipificada na 

lexislación vixente. 

Proxenitores separados ou divorciados: 

 En atención ao disposto na Circular nº1/1997 da Dirección Xeral de Centros e Inspección Educativa, e 

ata nova regulación, o pai ou nai separado ou divorciado que non teña asignada a garda ou custodia legal dos 

seus fillos/as e desexe obter información sobre os seus resultados de avaliación, deberá solicitala ao centro a 

través de escrito dirixido á Dirección, achegando copia fidedigna da sentencia xudicial de divorcio, separación ou 

nulidade. 



34 

 

  

DEREITOS E OBRIGAS COMÚNS A TODOS OS MEMBROS DA COMUNIDADE 

EDUCATIVA. 

DEREITOS 

• Seren respectados na súa dignidade persoal. 

• Seren tratados con consideración, respecto e educación por calquera compoñente da 

comunidade educativa. 

• Reunirse co persoal non docente, profesores/as ou alumnos/as do centro ou doutros centros 

nas dependencias do mesmo, sempre e cando non perturben a normal actividade académica e previa 

comunicación á dirección. 

• Participar nas actividades e organización do centro a través dos órganos correspondentes. 

• Utilización das instalacións do centro, previa autorización da dirección. 

• Elixir os seus propios representantes nos órganos regulamentados, sendo todos electores e 

elixibles. 

DEBERES 

• Cumprir co establecido nas disposicións legais vixentes. 

• Manter un trato respectuoso e cortés cos demais compoñentes da comunidade educativa. 

• Entrar e saír puntualmente da clase, sempre de forma organizada e correcta. 

• Contribuír á orde e limpeza de todas as dependencias do centro. 

• Contribuír ao aforro enerxético. 

• Respectar todas as instalacións do centro: edificios, mobiliario diverso, aulas, obradoiros, 

laboratorios, ximnasio,salón de actos, corredores e, de xeito moi especial, a dotación de calquera índole de 

material, así como o entorno exterior do propio centro e tódalas instalacións de Agraria. 

• Cadaquén deberase responsabilizar dos danos causados polo uso indebido, obrigándose en 

todo caso a repoñer ou reparar o material danado, aparte da sanción que regulamentariamente se poida 

fixar. 

• Comunicar pola vía máis rápida á Dirección os danos que se produzan. 

• Non retirar material do centro sen previa autorización da dirección. 

• Identificarse nos escritos, carteis ou comunicación de calquera índole que, sendo da súa 

autoría, vaian dirixidos á atención pública do centro. 
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TÍTULO IV: REPRESENTACIÓN E PARTICIPACIÓN DA COMUNIDADE 

EDUCATIVA 

A participación na vida do instituto  para o cumprimento dos fins que este ten encomendados  debe ser entendida 

como un dereito e como un deber de todas as persoas que compoñen a comunidade educativa, cada quen desde 

a súa responsabilidade concreta. 

A participación do alumnado, proxenitores/titores legais de alumnos e alumnas, profesorado, persoal de 

administración e servizos e Concello na xestión do instituto efectuarase, de conformidade co previsto na Lei 

4/2011, do 30 de xuño. 

A información debe ser entendida como un dereito e un deber que deben exercitar todas as persoas da 

comunidade educativa de cara a todos e todas. Considérase esencial que todos os sectores dispoñan dunha 

ampla e veraz información co fin de estar en disposición de cumprir mellor as súas obligacións e 

responsabilidades. 

O consello escolar e o equipo directivo promoverán a participación efectiva de todos os sectores. Así mesmo 

estableceranse cauces abertos, flexibles e eficaces de información para toda a comunidade educativa. 

As persoas  representantes no consello escolar de cada sector da comunidade educativa serán as responsables 

de subministrar a información sobre os asuntos tratados e decisións tomadas neste órgano, así como de órganos 

de goberno respecto do conxunto da comunidade ou das persoas que a compoñen. 

 

PROXENITORES/TITORES LEGAIS DE ALUMNOS E ALUMNAS  

No instituto poderán existir as asociacións de proxenitores/titores legais de alumnos e alumnas, reguladas no 

R.D. 1533/1986, de 11 de xullo, e as asociacións de alumnos/as, reguladas no R.D. 1532/1986, de 11 de xullo. 

Estas asociacións poderán: 

• Elevar ó consello escolar propostas para a elaboración do proxecto educativo e da 

programación xeral anual. 

• Informar ó consello escolar daqueles aspectos do funcionamento do instituto que considere 

oportuno. 

• Informar a todos os membros da comunidade educativa da súa actividade. 

• Elaborar informes para o consello escolar a iniciativa propia ou a petición deste. 

• Elaborar propostas de modificación das NOF. 

• Formular propostas para a realización de actividades complementarias. 

• Recibir información sobre os libros de texto e os materiais didácticos adoptados polo centro. 

• Fomentar a colaboración entre tódolos membros da comunidade educativa. 

• Utilizar as instalacións do centro nos termos que estableza a dirección. 

 



36 

 

ALUMNADO 

DELEGADOS DE GRUPO 

Cada grupo designará un/unha delegado/a e un/unha subdelegado/a que exercerá as funcións de delegado/a 

nos casos de ausencia deste. 

Son electores todos os/as os alumnos/as do grupo e elixibles todos os/as alumnos/as matriculados na totalidade 

de materias. A elección será convocada pola xefatura de estudios no primeiro mes do curso escolar, e será 

presidida polo/a profesor/a titor/a. 

A tal efecto constituirase unha mesa electoral composta por: 

1. Profesor/a titor/a, en calidade de presidente/a. 

2. Alumno/a máis novo como secretario/a. 

3. Alumno/a de máis idade como vocal. 

Cada alumno/a indicará un nome en papeleta única. 

Sairá elixido delegado/a o/a alumno/a con maior número de votos, e subdelegado/a o seguinte en numero de 

votos. 

A elección terá efecto na primeira volta por maioría absoluta (a metade máis un dos presentes); de non acadarse 

tal maioría procederase a unha segunda votación na que a elección terá lugar por maioría simple (o/a alumno/a 

con maior número de votos). 

Para efectuar a votación deberán estar presentes as 3/4 partes dos alumnos do grupo en cuestión. 

En caso de empate na segunda votación, o resultado dirimirase polo número de votos acadados na primeira 

votación. 

Unha vez efectuada a elección, levantarase acta da mesma facendo constar: lugar, día e hora, incidencias e 

resultados da votación ou votacións, debendo ir asinada por todos os compañeiros da mesa. 

Esta acta entregaranse en xefatura de estudios. 

O/A delegado/a e no seu caso o/a subdelegado/a actuará sempre como voceiro/a da opinión do seu grupo. 

Os seus nomeamentos terán a duración do curso académico. 

1. Dereitos 

• Os/As delegados/as de grupo terán dereito a ser oídos polo titor/a, profesorado e órganos de 

goberno do centro, para expoñer as reclamacións motivadas do grupo ó que representan. 

• Propoñer medidas e suxestións, a través do/a titor/a, para mellorar a marcha do grupo ó que 

representan. 

• Formar parte da xunta de delegados así como seren candidatos ós cargos da mesma. 

2. Deberes 
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• Colaborar cos profesores e autoridades do I.E.S. para o bo funcionamento do mesmo. 

• Atender e cursar cantas queixas, protestas e suxerencias propoña o seu grupo ó titor. 

•  Asistir ás reunións da xunta de delegados. 

• Dar parte de calquera incidencia grave no seu grupo ó titor/a, xefe de estudios ou director/a. 

• Informar ó seu grupo de cantos temas e decisións teña coñecemento a través de reunións, 

avisos por escritos...etc.  

• En ausencia do/a delegado/a o/a subdelegado/a suple a este a todos os efectos.  

 

XUNTA DE DELEGADOS 

Deberase constituír unha vez feitas as distintas votacións para a elección dos mesmos. O desenvolvemento das 

súas funcións é o que segue: 

Estará composta por tódolos delegados dos diferentes grupos do centro, os representantes do consello escolar 

e un representante de cada organización estudiantil existente no centro e legalmente constituída. 

Reunirase en caso necesario, previa comunicación á dirección, en horas non lectivas. De todas as reunións 

celebradas levantarase acta, o que fará o secretario da xunta, que será o máis novo dos seus membros. Os 

acordos tomados comunicaranse á dirección e publicaranse no taboleiro de anuncios do alumnado. 

Colaborará directamente no bo funcionamento do centro, servindo de nexo entre o consello escolar e os cursos, 

a través dos delegados respectivos. 

Someterá a debate calquera proposta que lle sexa suxerida por algún dos seus/súas compañeiros/as, 

tramitándoa a través dos seus representantes no consello escolar, no caso de ser aprobada. 

Poderá propoñer ó grupo a destitución dun delegado por incumprimento das súas funcións. 

Todas aquelas que aparecen recollidas no Título V, do R.D. dos Institutos de Educación Secundaria. 

Ningún membro da comunidade educativa ou alleo a ela poderá alterar o normal desenvolvemento das 

actividades docentes para facilitar información ó alumnado. Utilizarase sempre a Xunta de Delegados para estas 

funcións, e será o delegado/a de curso quen se encargue de transmitir esta información ó seu grupo. 

 

TÍTULO V: ASISTENCIA E INASISTENCIA DOS MEMBROS DA 

COMUNIDADE EDUCATIVA 

ALUMNADO 

ASISTENCIA A CLASES 

A asistencia a clase é un dereito do alumnado e unha obriga a súa garantía por parte das nais, dos proxenitores 

ou das persoas titoras legais ou gardadoras dese alumnado, vinculado ao exercicio mesmo é, polo tanto, 

obrigatoria. 
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Tal como establece o artigo 22 do 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,  “absentismo é a ausencia ao centro 

escolar sen causa debidamente xustificada do alumnado en idade de escolarización obrigatoria. Para ser 

considerado absentismo, esta ausencia debe supor un mínimo do dez por cento (10%) do horario lectivo 

mensual.” As faltas de asistencia non debidamente xustificadas serán as que computen para a cualificación do 

posible absentismo.  

Con carácter xeral, teñen a consideración de xustificables as seguintes faltas de asistencia a clase do alumnado: 

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

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

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

sendo xustificable o tempo necesario. 

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

• Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica. 

• O contrato de traballo 

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

criterio da dirección do centro educativo a consideración das excepcionais circunstancias que concorran para a 

súa xustificación ou non. En todo caso, deberá garantirse o dereito á escolarización da alumna ou do alumno. 

Pola súa parte, o Real Decreto 732/95 recolle que “a falta a clase de modo reiterado pode provocar a 

imposibilidade da aplicación correcta dos criterios xerais de avaliación e a propia avaliación continua.” 

Cando o alumnado alegue razóns de carácter xeral para non asistir á clase (convocatoria de folga ou outras), 

estas deben ser comunicadas cando menos ó equipo directivo a través da xunta de delegados. Cada delegado/a 

entregará en xefatura de estudios unha lista do alumnado do seu grupo que se ausentará das actividades lectivas. 

Os menores de idade deberán contar coa debida autorización dos proxenitores/titores legais. 

1. Procedemento corrector faltas de asistencia e atrasos sen xustificar 

• Cando o profesorado titor verifique que unha alumna ou un alumno presenta un número de 

faltas de asistencia a clase sen xustificar superior ao dez por cento (10 %) do horario lectivo dun determinado 

mes proporá, co visto e prace da dirección do centro educativo, o inicio dun expediente de absentismo e 

comunicará a situación á xefatura de estudos. O inicio dese expediente deberá realizarse, como máximo, 

dentro dos sete días naturais seguintes á data na que as faltas de asistencia a clase sen xustificar superaron 

o dez por cento (10 %) do horario lectivo mensual por materia. 

• Ás catro (4) faltas sen xustificar por materia e avaliación, realizarase un apercibimento por 

conduta contraria ás normas de convivencia do centro. 

• Aos efectos dos supostos recollidos nos parágrafos precedentes, tres (3) atrasos sen xustificar 

terán a mesma consideración que unha falta de asistencia. 

• Se un alumno da ESO comete faltas reiteradas de asistencia, poñerase en coñecemento dos 

servizos de asistencia social do Concello correspondente. 
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2. Perda do dereito á avaliación continua. 

O capítulo IV da Orde do 22 de xullo de 1997 recolle que “a aplicación do proceso de avaliación continua do 

alumnado require a súa asistencia regular ás clases e actividades programadas para as distintas áreas que 

constitúen o plan de estudos. Por iso a falta de asistencia a clase ou puntualidade de forma reiterada pode 

provocar a imposibilidade da aplicación correcta dos criterios xerais da avaliación e a propia avaliación continua.” 

A perda do dereito á avaliación continua non supón a perda do dereito á educación en calquera das etapas 

educativas senón que implica a aplicación de sistemas extraordinarios de avaliación. 

iii. Alumnado de Educación secundaria obrigatoria 

O número de faltas de asistencia inxustificadas que leva consigo a perda do dereito á avaliación continua nunha 

determinada materia é do 15% do total de horas anuais da materia. 

iv. Alumnado de Bacharelato 

O número de faltas de asistencia inxustificadas que leva consigo a perda do dereito á avaliación continua nunha 

determinada materia é do 10% de faltas inxustificadas do total de horas anuais da materia e do 30%,  para todas 

as materias. 

No caso de alumnado de ESO e de Bacharelato que perdese o dereito á avaliación continua haberá que remitirse 

á programación da materia ou materias respectivas. 

v. Alumnado de ciclos formativos 

A asistencia rexerase polo disposto no artigo 25.3 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o 

desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación 

profesional, segundo o cal “o número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun 

determinado módulo será do 10% respecto da súa duración total. Para os efectos de determinación da perda do 

dereito de avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou a 

alumna na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido nas correspondentes Normas 

de Organización e Funcionamento do centro (...)  

O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua co cal, por razóns de inasistencia reiterada, non sexa 

posible utilizar os instrumentos de avaliación previstos inicialmente para cada módulo profesional, terá dereito 

a realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa á avaliación final de módulos correspondentes”. Polo 

tanto quedará a criterio do profesorado non tomar en consideración, a estes efectos, as seguintes faltas puntuais 

que se xustifiquen ante o profesorado responsable de cada módulo e/ou o profesor/a titor/a: 

• As faltas debidas a circunstancias familiares e/ou persoais do alumnado, tales como 

enfermidade ou situación laboral, xustificadas documentalmente, sempre e cando non afecten ao normal 

desenvolvemento do curso académico. 

• Polo tempo imprescindible para asistir a exames oficiais. 

• Polo tempo imprescindible para o cumprimento dun deber inescusable de carácter público ou 

persoal. 
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• Pola asistencia a cursos relacionados coa familia profesional agraria, previa autorización do 

equipo docente. 

Considerando o anteriormente exposto, o espírito da norma e as súas instrucións de desenvolvemento, o tempo, 

contexto, realidade social onde ten que ser aplicada e atendendo fundamentalmente á finalidade de aquela, nos 

casos nos que o alumno presente debidamente xustificado contrato de traballo, poderase aumentar en torno a 

un 25 % o número de faltas, revisable en cada curso escolar polos respectivos xefes de Departamento de Agraria 

e FOL. 

Para os efectos da perda do dereito á avaliación continua e con carácter previo, o centro enviará un 

apercibimento ao alumno ou á alumna cando as faltas de asistencia inxustificadas nun determinado módulo 

superen o 6% respecto da súa duración total. Nel indicarase que perderá o dereito á avaliación continua no 

módulo de acumular un  10 % de inasistencias inxustificadas con respecto á súa duración total. Cando as faltas 

de asistencia alcancen a citada porcentaxe comunicarase a perda do dereito á avaliación continua.  

ASISTENCIA A EXAMES 

A inasistencia a un exame ou a non entrega dun traballo na data determinada polo profesor/a soamente quedará 

xustificada mediante un informe médico (se é por causa dunha enfermidade) ou por medio de carta ou 

comunicación persoal dos proxenitores/titores legais; dita carta ou comunicación irá acompañada da 

documentación oficial pertinente. O titor/a, unha vez ponderadas as xustificacións (xunto co profesor/a 

afectado), aceptaraas ou non, comunicando neste último caso a súa resolución ós afectados e á xefatura de 

estudos. 

No caso do alumnado de bacharelato, se non se presentara ao exame final ou ao exame da convocatoria 

extraordinaria de setembro sen causa debidamente xustificada, entenderase que a súa cualificación é suspenso. 

En caso de folga, se un alumno que non conste como participante na mesma falta a un exame, só se lle aceptará 

como xustificante de inasistencia ao exame o certificado médico. Se a inasistencia está debidamente xustificada, 

o alumno/a terá dereito a que se lle realice outra proba. Nos casos en que a inasistencia non quede 

suficientemente xustificada, o alumno/a non terá dereito a realizar un segundo exame, e a efectos de avaliación 

considerarase como se entregase o exercicio en branco. 

 

PROFESORADO 

Os permisos e licenzas están regulados 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 o seu control corresponde á Xefatura de Estudos. 

Os imprevistos por enfermidade leve comunicaranse pola vía máis rápida. 

Deberá poñerse especial coidado coa puntualidade no comezo de clase. As clases inícianse cando toque o timbre, 

momento en que cada alumno deberá estar ocupando o seu lugar na aula, e os profesores incorporaranse de 
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inmediato. No caso de desprazamentos de aula, estes faranse con prontitude e evitando todo o que poida 

molestar os compañeiros de aulas contiguas. 

As faltas de puntualidade de profesorado reflectiranse no libro de gardas. Detallaranse nas observacións á hora 

de chegada do profesor e informarase a xefatura de estudos. 

No caso de retraso do profesorado, o alumnado agardará na aula. Se non aparecera quen se responsabilizara do 

grupo no prazo de 10 minutos, o delegado/a dirixirase á dirección para solicitar a presenza do profesor de garda 

ou as instrucións pertinentes. O resto do grupo agardará ata recibir a correspondente orientación. 

 

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS 

A xornada de traballo, os permisos, licenzas e vacacións están regulados na Lei 2/2015, do 29 de abril, do 

emprego público de Galicia, e o seu control corresponde á Secretaría. 

Para a solicitude de permisos, deberase presentar o anexo correspondente con 48 horas de antelación como 

mínimo.  

 

TITULO VI: CONDUTAS CONTRARIAS A CONVIVENCIA. 

 

Entre os principios da educación sinalados pola Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á 

educación, e a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, están 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. 

O respecto a estes principios é fundamental para manter un bo clima de convivencia dentro do centro escolar e, 

a estes efectos estas NOF conteñen as medidas correctoras aplicables en caso de incumprimento das normas de 

convivencia que se regulan 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. Estas medidas 

serán proporcionadas ás faltas cometidas e terán un carácter educativo e recuperador procurando a mellora 

nas relacións de todos os membros da comunidade educativa 

Deben corrixirse as condutas do alumnado contrarias á convivencia escolar que se produzan en calquera tipo de 

actividade que se desenvolva dentro do recinto escolar ou durante a realización de actividades complementarias 

e extraescolares que se desenvolvan fóra do citado recinto, así como durante a prestación dos servizos de 

comedor e transporte escolar. 
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Así mesmo, poderán corrixirse as condutas do alumnado producidas fóra do recinto escolar que estean 

directamente relacionadas coa vida escolar e afecten outros membros da comunidade educativa. 

 

CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA 

a) As accións, actitudes, xestos ou palabras que alteren levemente o normal desenvolvemento das clases.  

b) Entrar sen permiso na aula. 

c) As faltas de puntualidade na entrada ás clases. Cando un alumno ou alumna teña tres faltas de puntualidade 

sen xustificar computaranse como unha falta de asistencia sen xustificar e, polo tanto, será obxecto dun 

informe disciplinario. 

d) Faltar inxustificadamente a clase. 

e) Os cambios do lugar na aula asignados polo titor/a, sen indicación expresa do profesor/a da materia. 

f) Comer ou beber (agás auga) dentro das aulas e na biblioteca. 

g) Correr ou berrar polos corredores, vestíbulos e demais dependencias do Centro. 

h) Tirar obxectos ao chan (papeis, envoltorios, lixo, etc...) en calquera lugar do recinto escolar. 

i) Entrar ou saír do recinto escolar saltando os enreixados. 

j) Incumprir os prazos para a entrega do recibín da documentación ou información remitida polo centro. 

k) Incumprir os prazos para a devolución do material solicitado en préstamo á Biblioteca. 

l) Dirixirse a calquera membro da comunidade educativa sen o debido respecto. 

m) Promover ou participar en liortas. 

n) Saír do recinto escolar en horario lectivo sen autorización. 

o) Permanecer nos vestíbulos, nos corredores ou nos baños durante as horas de clase, sen permiso do 

profesorado . 

p) Facer caso omiso ou desobedecer unha orde directa ou calquera indicación dalgún profesor ou profesora 

MEDIDAS CORRECTORAS  

a) Amoestación privada ou por escrito.  

b) Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a xefatura de estudos  

c) Privación do dereito do período de lecer durante o tempo que a Xefatura de Estudos considere oportuno. 

d) Realización de traballos específicos en horario lectivo.  

e) Derivación á aula de Convivencia para realizar as tarefas encomendadas polo profesorado. 

f) Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades 

do centro.  

g) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro por un 

período de ata dúas semanas.  

h) Cambio de grupo por un período de ata unha semana.  

i) 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.  
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j) 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. 

 

CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA  

Son condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes as que se enumeran a 

continuación:  

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.  

MEDIDAS CORRECTORAS  

a) Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao desenvolvemento 

das actividades do centro.  
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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.  

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) do 

punto primeiro deste apartado.  

PROCEDEMENTO CORRECTOR  

A corrección de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia do centro require a instrución dun 

procedemento corrector e poderá realizarse mediante dous procedementos diferentes: conciliado ou común.  

Utilizarase un ou outro procedemento dependendo das características concretas da conduta que se vaia corrixir, 

das circunstancias en que se produza e da idade, as circunstancias persoais, familiares ou sociais do alumnado e 

os seus antecedentes en relación coa convivencia escolar. 

Correspóndelle á dirección do centro decidir a instrución e o procedemento que se vai seguir en cada caso, logo 

da recollida da necesaria información. 

1. Procedemento conciliado 

Pretende favorecer a implicación e o compromiso do alumno ou alumna corrixido/a e da súa familia, ofrecer a 

posibilidade de que a persoa agraviada se sinta valorada, axudar a consensuar as medidas correctoras e facilitar 

a inmediatez da corrección educativa. 

2. Procedemento común 

Utilizarase cando a alumna ou o alumno ou, de ser o caso, as persoas proxenitoras ou representantes legais 

desta/e opten por el, ou cando non sexa posible desenvolver o procedemento conciliado. 

A tramitación destes procedementos correctores adecuarase ao disposto na normativa reguladora en materia 

de convivencia. 
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TÍTULO VII: PROHIBICIÓN DO USO DE TELÉFONOS MÓBILES E 

OUTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

O uso de teléfonos móbiles e dispositivos electrónicos axustarase ás seguintes normas: 

• Está totalmente prohibido facer uso deles, sacalos e/ou telos conectados en horario escolar 

dentro de todo o recinto escolar sen autorización do profesorado, e especialmente durante as clases. Para 

urxencias pódese utilizar o teléfono de conserxería.  

• Se un profesor/a observa a un alumno ou alumna utilizar un teléfono móbil ou aparato 

electrónico sen autorización procederá a requisalo, e unha vez apagado e sen sacarlle a tarxeta de memoria, 

depositarao na Xefatura de Estudos para a súa custodia. O profesor/a cubrirá o parte de amoestación 

correspondente e o teléfono móbil ou aparato electrónico será devolto ao seu propietario unha vez 

terminada a xornada escolar ou a actividade complementaria ou extraescolar (art. 11, Lei 4/2011). Ao día 

seguinte dos feitos, no caso dos alumnos menores de idade, deberán facer entrega na xefatura de estudos 

dun impreso asinado polos seus proxenitores/titores legais no que conste que foron informados da retirada 

do telefono móbil ou aparato electrónico, e se comprometan a tomar as medidas oportunas para que esta 

situación non se repita. 

• Os profesores/as poderán levalo en silencio dentro da aula pero non utilizalo. 

• Así mesmo, está totalmente prohibida a grabación de imaxes ou sonidos sen a autorización 

expresa dun profesor/a, en calquera lugar do recinto escolar. 

• Excepcionalmente, estará permitido o seu uso con finalidades pedagóxicas e sempre baixo 

control do profesorado e dentro da aula. 

 

TÍTULO VIII: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

NORMAS XERAIS 

Teñen carácter de complementarias aquelas actividades que se realizan co alumnado en horario lectivo e que, 

formando parte da Programación Xeral, teñen carácter diferenciado polo momento, espazo ou recursos que 

utilizan; realizaranse no Centro e son obrigatorias. 

Teñen carácter de extraescolares aquelas que, sendo organizadas polo Centro e figurando na Programación Xeral 

aprobada polo Consello Escolar, se realizan total ou parcialmente no horario lectivo pero fóra das dependencias 

do Centro, e a participación do alumnado é voluntaria. 

Todos os alumnos teñen dereito a participar nas actividades complementarias e extraescolares organizadas para 

eles. Só poderán ser privados deste dereito, mediante sanción, se presentasen unha conduta contraria ás 

normas de convivencia do centro ou condutas improcedentes durante a realización dunha actividade. A decisión 

da exclusión dun alumno/a a unha actividade será tomada polo Equipo Directivo. 
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A participación do alumnado nas actividades complementarias e extraescolares requirirá autorización previa por 

escrito do pai, nai ou representante legal (Instrución 25 da Orde do 1 de agosto de 1997). No suposto de que 

esta non sexa outorgada, a xefatura de estudos arbitrará a forma máis conveniente para atender o alumnado 

que non participe nela. 

Os departamentos didácticos proporán a principio de cada curso, á Vicedirección as actividades extraescolares 

e complementarias que pretenden realizar durante o mesmo, indicando o título e descrición da actividade, as 

datas aproximadas de celebración (se é posible) e os cursos afectados. Tendo en conta as propostas recibidas 

dos distintos Departamentos didácticos, a Vicedirección elaborará a principio de cada curso un programa de 

actividades que presentará perante a Comisión de Coordinación Pedagóxica, e logo perante o Consello Escolar. 

Esta previsión de actividades formará parte da Programación Xeral Anual do Centro. 

Poderán ser organizadas ao longo do curso escolar outras actividades que vaian xurdindo e que non estean na 

Programación Xeral Anual, pero requerirán a aprobación da Dirección, e da Xefatura Territorial. 

Na realización de actividades fóra do centro, o alumnado estará acompañado por profesorado na proporción 

dun profesor ou profesora por cada vinte alumnos e alumnas ou fracción, cando menos. Nas saídas ao 

estranxeiro o número mínimo de profesorado acompañante será de dous. 

Para as actividades que impliquen pernoctación, á hora de aprobar o calendario de actividades anuais, terase en 

conta que as datas de celebración deben seguir criterios pedagóxicos e afectar minimamente ás actividades 

lectivas, e que non se organizarán saídas para un número inferior a 20 alumnos/as, agás as que estean orientadas 

a unha materia ou programa específico. 

Nas saídas fóra do centro non poderán participar persoas alleas á Comunidade Escolar. 

Do orzamento da actividade encargarase o profesorado organizador xunto coa Vicedirección. Nas viaxes con 

pernoctación, os gastos de entradas, locomoción, hospedaxe e manutención do profesorado deberán estar 

incluídos no prezo da viaxe. As dietas a cobrar polo profesorado son as reguladas polo DOG anual 

correspondente. O centro poderá conceder axudas para a financiación das viaxes. 

Evitarase, na medida do posible, a reiteración de actividades sobre un mesmo grupo. 

O profesorado organizador da actividade concederá un prazo para que o alumnado se inscriba. Esta inscrición 

non será efectiva ata que se abone a cantidade de diñeiro estipulada para a actividade, que poderá ser o total 

necesario ou unha fracción deste. Transcorrido o prazo de inscrición, no caso de que o alumno/a desexe 

borrarse, non se poderá recuperar esa cantidade, a non ser que busque un substituto/a que ocupe o seu lugar. 

No caso de que para asistir a obras de teatro, visitar museos, centros de interpretación, etc... sexa necesario 

reservar con antelación, será obrigatorio o abono do importe por parte do alumnado aínda que a actividade sexa 

cancelada con posterioridade. 

Unha vez recollidas as autorizacións , se hai un 25% de alumnos que non a entregan (do total do previsto), a 

Vicedirección e o profesorado organizador poderán suspender a actividade. 

Os alumnos/as poderán ser dados de baixa, sen posibilidade de recuperar nada do recadado nas actividades, 

tan só o aportado nas cotas mensuais sempre que non se fixeran pagos ou reservas, cando non entregue o 

recadado nas actividades ou por resultado de expediente disciplinario por faltas gravemente prexudiciais para a 

convivencia no centro. 

A Vicedirección avisará, a través do correo electrónico e do taboleiro de anuncios da sala do profesorado, das 

actividades previstas para o seguinte mes. 
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Non poderán participar nas actividades complementarias e extraescolares os alumnos que:  

• Tiveran unha ou varias amonestacións no mes previo á actividade. 

• Perderan o dereito á avaliación continua nunha ou varias materias. 

• Perturbaran con anterioridade o normal desenvolvemento dunha actividade. 

• Teñan unha actitude, en xeral, non adecuada no centro. 

Os/as alumnos/as que non figuren nas listas de alumnos participantes na actividade non poderán acudir á 

mesma, pero estarán obrigados a acudir ó centro, sendo as faltas que se produciran consideradas como “non 

xustificadas”. 

Os/as alumnos/as que desexen quedar no centro de Abadín (cando a viaxe sexa nesa dirección) ou no centro de 

Vilanova (cando a viaxe sexa nesa dirección) deberán facelo constar na autorización da viaxe no apartado de 

“observacións”. 

 

PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS 

Sempre que un profesor/a, alumno/a ou grupo de alumnos/as desexe participar en concursos que implique ao 

centro educativo deberá solicitar permiso previo da dirección. 

A participación do alumnado en concursos requerirá autorización previa e por escrito do pai/nai ou titor/a legal. 

Os premios teñen carácter persoal sempre que así se indique nas bases da convocatoria, pero non cando o 

premio se destine ao centro.  

1. Premios con dotación económica 

A contía será destinada en primeiro lugar a retornar a profesorado e alumnado os gastos particulares que a 

participación en dito concurso lles puidera ter ocasionado. Se sobrase diñeiro, este será destinado 

preferentemente á realización de actividades extraescolares ou complementarias destinadas aos alumnos/as 

participantes e aos seus compañeiros/as de clase. 

2. Premios con dotación material 

O material será sempre do centro polo que os participantes no concurso non teñen dereitos de propiedade sobre 

o mesmo. 

 

DEBERES DO ALUMNADO DURANTE AS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

OU EXTRAESCOLARES 

Durante a actividade e/ou viaxe serán de aplicación as Normas de Organización e Funcionamento do centro, as 

normas que estean vixentes no lugar de destino (hotel, museo, teatro, etc.) e as normas que a continuación se 

relacionan: 

• Os/as alumnos/as que acudan á viaxe deberán participar obrigatoriamente nas actividades 

programadas para o grupo. 
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• Deberán extremar a puntualidade ás horas de saída en ruta e estar ás horas estipuladas no 

lugar onde se acorde. 

• Deberán comportarse correctamente en todo momento e tratar debidamente o mobiliario. 

• Os alumnos/as deberán levar a calquera viaxe os seguintes documentos: 

(a) DNI ou pasaporte (segundo fose necesario). 

(b) Documentos da entidade médica correspondente (tarxeta sanitaria, etc). 

(c) Autorización da Garda Civil para saír ao estranxeiro. 

(d) Calquera outro documento que o profesorado e a lexislación vixente considere necesario. 

En caso de incumprimento destas normas, os/as profesores/as responsables do grupo adoptarán as medidas 

inmediatas que estimen oportunas, sen prexuízo doutras accións que o propio centro puidera tomar á volta da 

viaxe. 

En caso de especial gravidade, o alumno/a infractor poderá ser excluído da actividade e enviado de volta a casa, 

correndo os gastos por conta do mesmo. Nesta situación, o pai/nai/titor/a legal do alumno/a ben pode ir 

recollelo ou ben pode permitir que a volta a realice o alumno en taxi sen ser acompañado por ningún profesor/a. 

En caso de especial gravidade os profesores/as poderán incluso suspender a viaxe para todos os alumnos/as, 

producíndose a volta inmediata de todo o grupo respectando as horas de descanso do condutor do autobús. 

Os proxenitores ou titores/as legais aceptan subsidiariamente a responsabilidades con respecto ás accións do 

alumno/a do que son responsables, quedando entendido que, se dos actos cometidos (danos materiais, 

roubos...)  se derivasen consecuencias penais procederase de acordo coa lexislación do lugar dos feitos. 

Os profesores/as teñen recoñecido o dereito ó descanso nocturno, sen que durante este tempo deban asumir 

responsabilidade algunha polo comportamento dos alumnos/as. 

 

TÍTULO IX: SERVIZOS COMPLEMENTARIOS 

SERVIZO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

A gratuidade, peticións de modificación dos itinerarios e de introdución de novas paradas regúlanse no Decreto 

203/1986 do 12 de xuño, polo que se regulan determinados aspectos do transporte escolar segundo o cal “o 

servizo gratuíto de transporte establécese para os/as alumnos/as de niveis obrigatorios que teñan os seus 

domicilios fóra do núcleo urbano e, en calquera caso, a unha distancia do mesmo superior a 2 Km. Ante a 

eventualidade de que haxa vehículos que conten con prazas vacantes e co obxectivo de optimizar os recursos 

dispoñibles, poderase autorizar excepcionalmente, o uso do servizo ao alumnado de bacharelato e ciclos básicos, 

medios e superiores de FP”. 

Os usuarios do transporte escolar terán en conta, ademais das normas contidas nestas NOF, as seguintes: 

• Deben subir en orde e sen precipitación unha vez que o autobús estea debidamente 

estacionado. 

• Respectarán e obedecerán ó persoal da empresa concesionaria. 

• Non comerán nin beberán no autobús. 

• Non farán uso do teléfono móbil. 
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• Irán sentados durante todo o percorrido. 

• Non causarán estragos no autocar e manterán a limpeza do mesmo. 

• Cando baixen do autobús, os alumnos/as entrarán o máis rapidamente posible no recinto 

escolar. 

 

SERVIZO DE COMEDOR 

Este servizo regúlase no Decreto 132/2013 , do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos 

centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de 

educación. 

Os usuarios do comedor cumprirán, ademais das normas incluídas nestas NOF, as seguintes: 

• Acatarán as normas específicas do regulamento de funcionamento do servizo de comedor 

escolar. 

• O alumnado colaborará no bo funcionamento deste servizo. 

 

TÍTULO X: SERVIZO MÉDICO 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS 

O código civil no seu articulado establece (1903): As persoas ou entidades que sexan titulares dun centro docente 

de ensinanza non superior responderán polos danos e prexuízos que causen os seus alumnos menores de idade 

durante os períodos de tempo no que os mesmos se atopen baixo o control ou vixianza do profesorado do centro, 

desenvolvendo actividades escolares ou extraescolares e complementarias… 

Disto despréndese que os alumnos/as dende o momento no que entran nas dependencias do centro docente 

ata que o abandonan por ter concluído a actividade escolar quedan suxeitos á vixianza dos/as profesores/as. E 

isto conleva  actuar coma un “bn pai de familia”. 

De acordo co deber de socorro, a responsabilidade do/a profesor/a céntrase en actuar rapidamente de acordo 

cos seus coñecementos e titulación, non podendo serlle esixida máis responsabilidade que a que lle sería esixida 

a un “bn pai de familia”. O problema legal podería ocorrer no caso de non actuar, por omisión de socorro; polo 

contrario, o actuar con boa vontade segundo o convido, aínda causando un prexuízo por falta de pericia ou 

experiencia, non pode xerar responsabilidade penal ou administrativa ao/á profesor/a. 

 

 

 

PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN  
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ANTE UNHA INDISPOSICIÓN 

O profesor/a responsable do alumno/a nese momento avisará ao profesorado de garda, quen se porá en 

contacto cos proxenitores/titores legais para que veñan recollelo; se isto non é posible, o alumno/a será 

trasladado ao centro de saúde. 

ANTE UN ACCIDENTE ESCOLAR OU EMERXENCIA 

De acordo co deber de socorro, a responsabilidade do/a profesor/a céntrase en actuar rapidamente de acordo 

cos seus coñecementos e titulación, non podendo serlle esixida máis responsabilidade que a que lle sería esixida 

a un “bo pai de familia”. O problema legal podería ocorrer no caso de non actuar, por omisión de socorro; polo 

contrario, o actuar con boa vontade segundo o convido, aínda causando un prexuízo por falta de pericia ou 

experiencia, non pode xerar responsabilidade penal ou administrativa ao/á profesor/a. 

Neste caso o procedemento que se debe seguir, atendendo á gravidade do accidente, será: 

• Avisarase ao servizo de urxencias da Seguridade Social para que envíe os medios adecuados e 

comunicarase á familia do alumno/a afectado/a.  

• O alumno/a será trasladado ao centro de saúde polo profesor/a responsable ou profesor/a de 

garda e comunicarase á familia do alumno/a afectado/a. 

• O profesor/a encargado/a de levar ao alumno/a ao servizo médico recollerá en 

secretaría/conserxería o impreso que debe ser cumprimentado a efectos de realizar os trámites 

administrativos derivados de accidente escolar. 

 

ANTE UNHA CRISE DA ENFERMIDADE PREEXISTENTE (DIABETES, ALERXIAS, ASMA) 

Esperar a que cheguen os seus proxenitores/titores legais ou trasladalo a un centro médico. Se isto non fora 

posible, atendendo á extrema gravidade, seguir as indicacións que por escrito deixaran os seus 

proxenitores/titores legais. 

 

TÍTULO XI: FOLGA DO ALUMNADO 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS 

A folga do alumnado non está recollida explicitamente, senón que se pode interpretar como unha consecuencia 

do dereito de reunión, no artigo 8 da LODE de 1985, modificado pola LOE de 2006, na Disposición derradeira 

primeira, nos seguintes termos: “Co fin de estimular o exercicio efectivo da participación dos alumnos nos 

centros educativos e facilitar o seu dereito de reunión, os centros educativos establecerán, ao elaborar as súas 

normas de organización e funcionamento, as condicións en que os seus alumnos poden exercer este dereito. Nos 

termos que establezan as administracións educativas, as decisión colectivas que adopten os alumnos, a partir do 

terceiro curso da educación secundaria obrigatoria, con respecto á asistencia á clase non terán a consideración 
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de faltas de conduta nin serán obxecto de sanción, cando estas fosen resultado do exercicio do dereito de 

reunión e sexan comunicadas previamente á dirección do centro”. 

Pódese entender pois, que este dereito está recoñecido a partir do terceiro curso de ESO, como exercicio do 

dereito á toma de decisións colectivas. Establécese tamén a necesidade de que os centros establezan nas súas 

normas como deberá concretarse este dereito. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

A Dirección do centro en aplicación da normativa xeral de referencia, establece ao respecto as seguintes normas: 

• No caso de que a folga fora convocada por organizacións sindicais legalmente constituídas, e 

para un ámbito superior ao do propio centro, a adhesión dos alumnos á mencionada folga será decidida en 

asemblea, a partir do terceiro curso de ESO. A tal efecto serán convocadas asembleas en cada aula, das que 

será preciso levantar acta e presentala na Xefatura de Estudos ou entregala a un membro do equipo 

directivo. 

Unha copia da acta de cada grupo, que incluirá unha lista do alumnado que se adhire á folga, deberá ser 

entregada con 24 horas de antelación na Xefatura de Estudos. Haberá un impreso de acta de asemblea a 

disposición dos delegados na conserxería. 

En todo caso cada alumno ou alumna ten o dereito a asistir á clase en caso de que a folga fose secundada 

pola súa clase ou polo alumnado do centro no seu conxunto. 

• Cando o alcance da convocatoria sexa exclusivamente o do propio centro, o procedemento 

para esta convocatoria será o mesmo que no anteriormente sinalado, sendo neste caso necesario elaborar 

por parte da Xunta de Delegados se se trata dun nivel de centro ou por parte do Delegado/a se o ámbito é 

de aula unha exposición de motivos que os levan a convocar a folga. Esta exposición de motivos debe incluír 

ademais da xustificación, o alumnado que se adhire á mesma e entregala con corenta e oito horas de 

antelación antes de que se celebre, a un membro do equipo directivo. 

• En caso de convocatoria de folga e non habéndose decidido colectivamente secundala, o 

alumnado que decida individualmente facelo, deberá presentarlle ao titor/a unha comunicación escrita, que 

estará a disposición do alumnado na Xefatura de Estudos, asinado por el mesmo ou titores legais en caso de 

ser menor de idade, onde consten os seus datos persoais, curso no que está matriculado, o motivo da folga 

a duración da mesma. 

• O alumnado en folga non poderá facer uso do transporte escolar nin do servizo de comedor. 

• En ningún caso se permitirá que a actuación dos alumnos en folga entorpeza o normal 

desenvolvemento das actividades do centro. Tamén se garantirá o dereito dos alumnos que non secundasen 

a folga, a asistir normalmente a clase. 

• Todos os profesores se comprometen a respectar a proposta de folga dos alumnos, sempre 

que o seu exercicio se axuste a este regulamento, e a non impor de modo directo ou indirecto, ningún tipo 

de sanción ao alumnado en folga. 
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• Non terá consideración de folga, e polo tanto non estará amparada polas presentes normas, o 

abandono colectivo da aula por un grupo de alumnos. Tales condutas serán consideradas como faltas 

contrarias ás normas de convivencia. 

• A inasistencia á clase do alumnado durante a folga (convocada segundo o procedemento 

recollido nestas normas), considerarase unha falta xustificada. 

 


