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1 Marco normativo 
 

Protocolo de Protección de datos (educonvives) 

Informe 0441 da AEPD 

Decreto 79/2010 para o plurilingüismo no ensino non universitario 

Lei orgánica 1/1982 de protección civil do dereito á honra, á intimidade persoal e 

familiar e á propia imaxe 

Lei 2/2015 do emprego público en Galicia 

LPI (Lei da propiedade Intelectual): texto refundido no RD lexislativo 1/1996, 

modificado pola Lei 21/2014 

LOPDGDD: Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais 

e garantía dos dereitos dixitais. 

 

2 Introdución. 
 

O IES A Sardiñeira é un centro de titularidade pública situado na cidade de A Coruña. 

Situado na súa orixe no bordo da periferia urbana, na actualidade, o centro quedou 

situado nunha ampla zona de expansión e moi ben comunicada, que vai 

transformándose rapidamente e na que converxen ambientes socioculturais e 

económicos de nivel medio. 

O noso centro escolar abrangue alumnado de diferentes nacionalidades, razas, etnias 

e linguas. É un centro rico na súa diversidade, que pretende ser un lugar para a 

aprendizaxe e a convivencia, onde toda a comunidade escolar atope un espazo de 

referencia para expresar libremente as súas crenzas, pensamentos e culturas, 

respectando ó resto de membros da comunidade. 

O profesorado, alumnado e persoal non docente está constituído por mais de 600 

persoas, ás que temos que sumar as familias do noso alumnado, que completan a nosa 

comunidade. 

Manter unha óptima comunicación entre todos e todas é unha necesidade e un 

obxectivo que trataremos de acadar tendo como guía este documento. 
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A comunicación desempeña un papel fundamental nunha comunidade educativa. Por 

este motivo tanto as canles de comunicación interna como externa deben ser o máis 

eficaces posible. 

Unha boa comunicación permite manter relacións positivas entre os membros da 

comunidade e construír pontes para acadar consensos. 

Con este Plan preténdese facilitar a integración de todos os membros da comunidade, 

cooperar, axilizar  a comunicación, adaptar as relacións á nova realidade a través das 

novas tecnoloxías, establecer unha coherencia na transmisión de información e por en 

marcha diferentes mecanismos que sexan útiles para todos os membros do IES A 

Sardiñeira. 

A coordinadora deste Plan será a Directora do centro. 

 

3 Obxectivo e finalidade. 
 

A finalidade do plan será optimizar a comunicación entre todos os membros da 

comunidade educativa. 

Obxectivos principais: 

 Manter un fluxo de comunicación constante. 

 Asegurar a transmisión da información. 

 Optimizar as actuacións de urxencia: evacuacións, urxencias médicas, 

urxencias nas saídas,... 

 Facilitar as aportacións, suxestións, expresións, necesidades da comunidade. 

 Reducir o papel nas comunicacións. 

 Establecer protocolos de comunicación entre o profesorado, profesorado-

familias, alumnado-profesorado. 

 Fixar as vías de comunicación entre os distintos membros  e o tipo de 

comunicación. 

 Determinar os responsables das comunicacións. 

 Determinar os membros da comunidade a quen dirixirse. 

 Dar a coñecer o centro e as actividades pedagóxicas realizadas cada curso. 

 Temporalizar as comunicacións. 

 Mellorar a transparencia da xestión educativa. 
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 Establecer protocolos de actuación sobre protección de datos. 

 Coordinar as canles de comunicación externa. 

 

4 Lingua de comunicación 

 

Decreto 79/2010 para o plurilingüismo no ensino non universitario. 

Nos centros sostidos con fondos públicos usarase: 

 O galego: en comunicacións internas, con outros centros, coas administracións 

e entidades galegas e procedementos iniciados a petición dos interesados. 

 O castelán: con outras CCAA e coa administración do estado (se radica fóra 

de Galicia). 

 

5 Comunicación externa. 
 

A comunicación externa é a destinada á información formal. Observaranse nela todos 

os aspectos relativos á protección de datos. Con carácter xeral, para os empregados 

da Xunta, só están permitidas as ferramentas corporativas que a Consellería pon á 

nosa disposición. 

A comunicación externa está dirixida a: 

 Familias 

 Alumnado 

 Administración educativa 

 Outros centros 

 Institucións: Concello, Deputación, Universidade... 

 Empresas, asociacións,... 

 Outros colaboradores puntuais do centro: escritores/as, conferenciantes, 

músicos, artistas,... 

Para a comunicación externa empregaremos vías formais: 

 web do centro  

 abalarmóbil  

 blogs aloxados na web do centro 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/
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 aulas virtuais: o profesorado empregará a plataforma corporativa Moodle para 

aloxar os materiais didácticos de cada materia. Durante as primeiras semanas 

o profesorado encargarase de presentar as correspondentes aulas ao alumnado 

e instruílo na utilización básica das mesmas: acceso á aula, cambios no perfil, 

entrega de tarefas, envío de mensaxes ao profesorado,... As posibles 

incidencias cas aulas virtuais serán comunicadas aos responsables TICS, a 

través do titor/a. 

 mail corporativo  

 ferramentas dixitais da Consellería: Webex, Agueiro,... 

 taboleiro de anuncios 

 comunicacións en papeis (só se non hai outra posibilidade) 

5.1 Web do centro. 

O responsable do mantemento da páxina web será o equipo directivo, que empregará 

esa canle formal para comunicacións oficiais e para asegurar a máxima transparencia. 

Apartado Documentos. 

Todos os documentos de centro están aloxados na web. 

Apartado Novas. 

Na páxina principal aparecerán as novas máis recentes e relevantes, evitando unha 

navegación pesada.  

Unha vez pasada a data desas comunicacións, desaparecerán da páxina principal para 

ser almacenadas no apartado correspondente. 

 

Apartado Vicedirección. 

No apartado Vicedirección está aloxado o blog, 

www.sardiplus.blogspot.com,  destinado a comunicar as actividades 

complementarias e extraescolares así como outros avisos de interese para a 

comunidade educativa, relacionado con actividades non lectivas. 

Neste apartado ademais podemos atopar: 

 Autorizacións alumnado. 

 Declaración responsable de saúde. 

 Documentos actividades para profesorado. 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2020/03/27/b43c6e739865e18247c38f723880da78.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/node/1721
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/node/915
http://www.sardiplus.blogspot.com/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/node/1690
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/node/1687
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/node/1038
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 Formulario on line para a comunicación de actividades a Vicedirección. 

 Normas durante a realización das Actividades. 

 Programación Actividades Extraescolares e complementarias. 

 Protocolo de Actividades complementarias e extraescolares. 

 

Apartado Departamentos. 

Xestionados polo xefe de Departamento. 

No apartado Departamentos da web deberán figurar cando menos: 

 Membros do Departamento 

 Programación didáctica ou extracto da mesma cos puntos regulamentados. 

 Libros de texto e/ou materiais 

 Contacto cos membros do Departamento 

 Hora de atención a pais 

 Contidos mínimos esixibles para o curso 

 Información alumnado pendente (Plans de recuperación ou reforzo,...). 

5.2 Abalarmóbil 

Ten como obxectivo facilitar a comunicación entre o centro e os responsables do 

alumnado.  

Pódese descargar para os responsables a guía de abalarmóbil aquí e a guía para os 

docentes aquí. 

O profesorado poderá enviar unha mensaxe ás persoas responsables do alumnado, 

tanto de xeito individual como dun grupo completo e, opcionalmente, poderá permitir 

que as persoas responsables respondan á mensaxe iniciando así unha conversa con 

elas. 

Desta forma, coas mensaxes privadas ou de difusión para grupos enviadas polo 

profesorado, as persoas responsables van poder comunicarse mantendo a privacidade. 

A única diferenza é que o profesorado vai poder personalizar os contidos, no caso da 

mensaxe privada, ou notificacións de interese para todo o grupo, no caso da difusión. 

Pola súa parte, as mensaxes tipo sala, permiten crear novas comunicacións dirixidas 

ás persoas responsables do alumnado. Neste caso a selección faise por grupos 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/node/1679
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/node/1270
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/node/1718
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/node/1689
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/abalarmobil_mensaxeria.pdf
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/abalar_mu_mensaxeria_docente_v.1.0.1.pdf
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/abalar_mu_mensaxeria_docente_v.1.0.1.pdf
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completos e as respostas que se envían son visualizadas por cada integrante da sala 

que teña aceptado participar no chat. 

Unha vez enviada a mensaxe, as persoas responsables que estean subscritas ás 

notificacións recibirán avisos push nos seus dispositivos móbiles. 

Este novo servizo está dispoñible a partir da versión 1.3.3 da aplicación móbil tanto 

para dispositivos Android como iOS. 

Os usuarios que descarguen a aplicación van poder seguir consultando desde o seu 

dispositivo móbil as cualificacións, os horarios e materias, os avisos e incidencias, as 

faltas de conduta, así como a solicitude de citas de titoría ou a  xustificación das faltas 

de asistencia se o profesorado activa estas dúas funcionalidades. Importante: a 

aplicación pode dar titorías por defecto. debe confirmar (ver comentarios) a cita co 

profesorado. 

Os responsables deste tipo de comunicación serán os titores, de xeito xeral, sen 

prexuízo de que todo o profesorado poida utilizar esta vía de comunicación. 

No caso de ser empregado para facer unha comunicación de centro para todos os 

responsables do alumnado, os responsables de realizar a comunicación serán os 

membros do equipo directivo. 

5.3 Comunicacións e circulares. 

As comunicacións que se realicen en papel levarán o membrete do centro, o selo e a 

sinatura do membro do equipo directivo que corresponda, sen prexuízo de que estean 

asinadas polo responsable da comunicación, se fora o caso. 

Aínda que temos o propósito de reducir as comunicacións realizadas en papel, hai 

supostos nos que  seguiremos a empregalo: 

 Autorizacións xerais e autorizacións  saídas. 

Responsable: Vicedirección e profesorado organizador da actividade. 

 Circulares para as familias: cando se considere que é o medio idóneo para 

que todas as familias reciban con precisión a información. 

Responsable: Equipo directivo. 

 Os boletíns de notas: entréganse de forma telemática, vía abalar. 

Imprimiranse no centro, unicamente,  para aquel alumnado que o solicite 

en Xefatura de estudos ou ao titor/a, tras solicitude formal.  
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 Outras que puideran resultar necesarias para asegurar a comunicación. 

5.4 Axenda virtual 

A axenda virtual está concibida como un apoio para comunicar datas de exames ao 

alumnado e familias. En ningún caso exime ao alumnado da súa responsabilidade de 

anotar toda a información dada na aula e relevante para a súa avaliación.  

O profesorado, de forma voluntaria, consignará as súas datas de exames e outras 

actividades avaliables na axenda habilitada na web do centro. 

5.5 Blogs aloxados na web do centro. 

Son ferramentas empregadas para a difusión de actividades levadas a cabo no centro. 

Existen varios blogs relacionados cos equipos docentes e os diversos programas nos 

que participa o centro.  

O blog do Equipo directivo: www.sardiplus.blogspot.com, utilizado para difundir, 

principalmente as actividades de carácter non lectivo do centro. 

Responsables: profesorado ou equipo dinamizadores. 

Observaranse todas as disposicións contidas no protocolo de Protección de datos. 

5.6 Teléfono 

Teléfono do centro: 881.960.150 

Empregarase como vía de comunicación inmediata para aquelas situacións que así o 

requiran: urxencias médicas, imprevistos, citación... 

Responsables: titores, profesorado de garda, profesorado responsable dunha 

actividade, Equipo directivo. 

5.7 Correo ordinario 

Se a situación o require, empregarse este método de comunicación. 

Responsable: Conserxería. 

5.8 Reunións cas familias. 

De xeito xeral, celebraranse reunións de inicio de curso nas primeiras semanas do 

curso, de forma telemática. 

http://www.sardiplus.blogspot.com/
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Responsables: titores/as, por mandato da Xefatura de estudos. 

Ao longo do curso as familias poderán solicitar cita cos titores/as,  e o profesorado, 

vía Abalar preferentemente ou correo corporativo, nas horas correspondentes para tal 

fin.  

Haberá un modelo de acta a disposición dos membros reunidos, para deixar constancia 

dos asuntos tratados, se calquera dos integrantes da reunión o solicitase. 

 

6 Comunicación interna. 
 

É a comunicación que se produce entre os membros da comunidade educativa que 

traballan o estudan no centro. 

6.1 Circulares internas. 

O Equipo directivo, vía mail, enviará ao profesorado, periodicamente, diversas 

circulares internas ca información necesaria para facilitar o traballo docente. 

6.2 Canles formais das reunións dos órganos colexiados. 

As reunións serán convocadas por medios dixitais (Lei 40/2015, de réxime xurídico 

do sector público (LRXSP), e Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Adm. 

xeral e do sector público autonómico de Galicia (LOFAXGA), recentemente 

modificada pola Lei 4/2019, do 17 de xullo, de adm. dixital de Galicia).  

 

Reunións de Órganos colexiados  

- As extraordinarias son convocadas con 48 horas de antelación. 

- As ordinarias son convocadas con 7 días de antelación 

- As convocatorias realizaranse vía mail corporativo. 

- Os responsables das convocatorias son os membros do Equipo directivo. 

- Xefes de Departamento: responsables de transmitir a información das reunións 

ao resto dos membros dos Departamentos didácticos e trasladar as propostas á 

CCP. 
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Reunións de Xefatura de estudos, Departamento de Orientación e titores/as 

- As reunións de Xefatura de estudos cos titores e DO serán convocadas, de xeito 

xeral, con 7 días de antelación. Estas reunións realizaranse ao inicio do curso e, 

como mínimo, unha vez ao trimestre ou cantas veces foran necesarias para a 

óptima coordinación entre titores, DO e Xefatura de estudos. 

- Serán convocadas pola Xefatura de estudos vía mail corporativo. 

 

Reunións do Equipo directivo 

Con carácter xeral, as reunións serán semanais ou cantas veces foran necesarias 

para a óptima coordinación da actividade docente e administrativa do centro. 

 

Outras reunións 

- Reunións de coordinación dos departamentos didácticos, Biblioteca, equipos de 

Dinamización… 

- Serán convocadas, vía mail, polo xefe de Departamento, responsable ou 

coordinador. 

6.3 Libro de gardas 

Compre recordar que o libro de gardas é un documento oficial do centro e é un medio 

de comunicación entre Xefatura de estudos e o profesorado de garda. 

Haberá dous libros de gardas sitos na sala de profesorado de secundaria e no 

departamento de Ciclos. 

Neste libro oficial e paxinado, deben rexistrarse as ausencias do profesorado. Sempre 

que sexa posible, o profesor ausente deixará indicacións de traballo para o alumnado 

e o profesorado de garda consignará as posibles incidencias que puideran ter xurdido 

durante a hora de garda. 

6.4 Canles informais. 

Para as comunicacións de carácter máis informal ou a modo de recordatorio poderanse 

usar: 

 taboleiros da sala de profesorado 

 casilleiros sala de profesorado 
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 comunicacións orais 

 taboleiros de espazos comúns como aulas, biblioteca, cafetaría, …, para o 

alumnado principalmente. 

 

7 Correo electrónico corporativo 
 

Con carácter xeral, o profesorado e persoal non docente comunicarase co equipo 

directivo a través da conta ies.sardineira@edu.xunta.gal 

 

Con carácter xeral, todo o profesorado, no exercicio das súas funcións docentes ou de 

representación do centro, empregará o correo corporativo para as comunicacións 

internas e externas 

Empregarase para enviar: 

 as convocatorias dos órganos colexiados. 

 documentación de centro: programación, memorias,... 

 reenvío de información que chegue a través do correo do centro 

 

8 Recepción de mensaxes. 
 

 correo ordinario: recibido polo persoal subalterno. 

 correo electrónico: o correo do centro é respondido polo Equipo directivo. O 

profesorado, con carácter xeral, enviará a documentación (programacións, 

memorias,...) ao correo do centro ies.sardineira@edu.xunta.gal 

 teléfono: atendido polo persoal subalterno. 

 comunicación presencial: previa cita e se é estritamente necesario debido as 

condicións sanitarias.  
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9 Cadro resumo das comunicacións 

 

Mensaxe Tipo de 

comunicación 

Canle Responsable 

Avisos xerais sobre 

trámites (fondolibros, 

admisión...) 

Externa Páxina web Eq. Directivo 

Avisos sobre 

actividades 

complementarias e 

extraescolares 

Externa Páxina web, 

abalarmóbil, blog 

Eq. Directivo, 

(Vicedirección) 

Difusión de imaxes e 

vídeos de actos 

colectivos. 

Externa Blog de 

Vicedirección ou 

web 

Equipo directivo 

Comunicados de 

centro 

Externa Abalarmóbil Eq. Directivo 

Comunicados de aula Externa Abalarmóbil Titoras/es 

Notas e recordatorios Externa Abalarmóbil Titoras/es 

Difusión de 

actividades concretas 

dun departamento o 

programa 

Externa Blogs 

departamento ou 

programa 

Circulares 

Coordinador/ 

responsable do 

equipo/ 

Departamento/ 

programa 

Calendario de exames: 

pendentes/ probas 

extraordinarias 

Externa WEB Xefatura de 

estudos 

Lesión, enfermidade, 

accidente,... 

Externa Teléfono Profesorado, 

profesorado de 

garda, Equipo 

directivo 

Reunións familias Externa Presencial/Webex Titores/as. 

Xefatura 
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Reunións 

titores/as+Xefatura 

Interna Mail Xefatura estudos 

Información de 

carácter pedagóxico 

Interna CCP Secretaria 

Coordinación de 

actividades 

complementarias/ 

extraescolares de 

centro 

Interna Reunións de 

profesorado 

Coordinador / 

Eq.directivo 

Participación en 

programas de centro 

Interna Reunión de 

profesorado 

Eq. Directivo 

Charlas / actividades 

de aula 

Interna mail, taboleiro Vicedirección 

Saídas/excursións Interna mail, Taboleiro Vicedirección 

Comunicación partes 

de incidencias/ 

Protocolos 

Internas mail, 

comunicación 

directa 

Profesorado-

Titor/a/Xefe de 

estudos 

Aviso de altas / baixas/ 

incidencias de 

alumnado 

Interna Comunicación 

directa 

Xefa de estudos 

(ao titor/a) 

Aviso de altas / baixas/ 

incidencias de 

alumnado 

Interna mail Titor/a ao resto 

de especialistas 

Convocatoria de 

claustro e CCP 

Interna Correo electrónico 

coa orde do día 

Secretaria 

Reunións coordinación 

GT, programas, plans 

Interna Reunións de 

profesorado, mail 

Equipo directivo, 

coordinadores 

 

Reunións 

Departamentos 

didácticos 

 

Interna 

 

Mail, reunións 

 

Xefes Dptos 

didácticos 
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Convocatoria de 

consello escolar 

Interna e 

externa 

Correo electrónico Equipo directivo 

 

 

10 Difusión e avaliación do Plan 

 

A actualización e seguimento do Plan de comunicación debe facerse cada curso 

escolar. 

O Plan é un documento aberto e dinámico, que debe estar en constante revisión. 

Na memoria anual procederase a avaliar e analizar este Plan, especialmente o que 

respecta ao éxito da comunicación externa. 

Valorarase, cando menos: 

 

 
Moi 

ben 

Ben Aceptable Mellorable Comentarios 

Comunicación  

web  

     

Comunicación familias 
     

Comunicación interna 
     

Difusión actividades do centro 
     

Coordinación profesorado 
     

Participación en Proxectos e 

Programas 

     

Documentación de centro 
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O presente documento poderá ser modificado a proposta dos Departamentos didácticos  a 

través da CCP, do Consello escolar, do Claustro ou da Xunta de delegados.  

O Plan adecuarase á lexislación vixente en cada momento. 

O Plan estará a disposición da comunidade educativa na web do centro. 

 

Este plan foi elaborado polo Equipo directivo 

A Coruña, a 1 de setembro de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


