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 TÍTULO PRELIMINAR- XENERALIDADES

Principios e obxectivos xerais do centro como 
comunidade educativa.

 O Instituto de Educación Secundaria “Saturnino Montojo” é un Centro Educativo Público
integrado por profesores/as, alumnos/as, persoal non docente e pais/nais de alumnos/as ,
no que cada estamento posúe unha función específica  no desenvolvemento do proceso
educativo.

 A  dignidade  da  persoa,  os  dereitos  individuais  que  lle  son  inherentes,  o  libre
desenvolvemento da personalidade e o respecto aos dereitos  dos demais ( Art. 10 Cap. 1
da Constitución Española) serán o fundamento da convivencia no Centro.

 O obxectivo  fundamental  da  nosa  Comunidade  Escolar  é  o  exercicio  da  Educación  ,
entendida como proceso de maduración humana, que estimule o interese polo estudo e
polo  espírito  de  superación   e  que  fomente  a  integración  social   e  a  contribución
individual, tanto intelectual como laboral, dos alumnos/as á sociedade española.

 O Instituto, como patrimonio común, é responsabilidade de todos, sen que ninguén poida
considerarse á marxe deste compromiso.

 Todos os membros do Centro teñen dereito á integridade física  e  moral, ó honor e á
propia imaxe, sen que poidan ser obxecto en ningún caso de ameazas ou agresións, físicas
ou nos seus bens.

 Centro  proponse  a  progresiva  integración  de  alumnos/as   con  necesidades  educativas
especiais.

 O dereito á Educación dos demais será respectado por todos os membros do Centro.

 Todos os integrantes do Centro teñen dereito a expresar os seus pensamentos, ideas, e
opinións, sen outros límites que os establecidos pola legalidade vixente. 

 Recoñecese e protéxese o dereito á liberdade de cátedra dos profesores/as 

 Queda terminantemente prohibida a venda de tabaco e de bebidas alcohólicas. 

 Queda totalmente prohibido fumar en todo o recinto do instituto, incluíndo os espazos ao
aire libre, situados tanto dentro como fóra das edificacións, os accesos e as comunicacións
entre os mesmos. 

 A convivencia,  baseada na liberdade e a dignidade de todos os membros do Instituto,
require o respecto mutuo, o diálogo e a tolerancia, como condicións indispensables  para a
realización  eficaz  do  labor  docente.  Para   facilitar  e  asegurar  esa  convivencia  son
necesarias unhas normas que  regulen obxectivamente o funcionamento do centro. Con
este propósito, elaboráronse e aprobáronse en Consello Escolar estas NOF.
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Ámbito de aplicación.

Estas Normas de Organización e Funcionamento serán de aplicación aos/ás actuais membros
do Centro  e aos/´as que a él accedan . O ser parte integrante  desta Comunidade Educativa
compromete á súa aceptación e cumprimento.Igualmente afecta ás actuacións dos membros
da Comunidade educativa fóra do recinto escolar  cando estas estean relacionadas  coa súa
pertenza a dita comunidade.
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TÍTULO 1º-ESTRUTURA ORGANIZATIVA DE CENTRO

Capítulo 1. Dos órganos colexiados de goberno

Art. 1 

O Consello Escolar do Centro, é o órgano de representación de todos os membros da
Comunidade Educativa. 

a) A Programación Anual fixará, con carácter xeral, as sesións do Consello Escolar  que
deben celebrarse no curso académico de acordo coa normativa vixente.

b) As convocatorias de Consello Escolar ordinario serán entregadas ou remitidas POR
CORREO ELECTRÓNICO a cada un dos seus membros polo menos con sete días
hábiles de antelación á celebración da reunión, dando un prazo de 48 horas para que se
poida solicitar a incorporación de novos puntos á orde do día. A convocatoria coa orde
do día quedará exposta no taboleiro de novidades.

c) A solicitude de inclusión de puntos á orde do día dun Consello Escolar farase por
escrito e incluirá as aclaracións precisas sobre o seu contido, debendo especificar se se
pide  información  e  de  que  tipo.  Todas  as  solicitudes  deberán  estar  identificadas.
Debido  ao  carácter  representativo  dos  membros  do  Consello  Escolar,  a  Dirección
quedará obrigada a incluír na orde do día todos os puntos solicitados, indicando na
convocatoria quen o solicitou.

d) A  Dirección  do  centro  convocará  os  Consellos  Escolares  extraordinarios
comunicándoo por escrito aos membros con 48 horas de antelación, agás nos casos de
urxencia, sen posibilidade de engadir puntos á orde do día.

e)  Nas sesións do Consello Escolar, de non existir quórum, o órgano constituirase en
segunda convocatoria no seguinte día lectivo, no mesmo lugar e á mesma hora; neste
caso será suficiente a asistencia da terceira parte dos seus membros, e, en todo caso,
un número non inferior a tres, sen prexuízo da presenza do presidente e o secretario ou
persoas que os substitúan.

f) Para a toma de decisións,  cando o Consello  Escolar  estea constituído cun número
menor de membros do que lle corresponde, conformarán a maioría absoluta  a metade
máis un dos membros que de feito constitúen dito órgano colexiado, tendo en conta
que  soamente  se  contabilizarán  os  membros  con  dereito  a  voto.  A estes  efectos,
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considerárase que tamén hai constitución do Consello Escolar cando se proceda a súa
renovación.

g) É obriga de todos os profesores/as a asistencia puntual a todas as sesións do Consello
Escolar. O control da asistencia farase con sinatura persoal na folla de sinaturas. 

h) Dentro  do  Consello  Escolar  poderanse  crear  tantas  comisións  como  sexa  preciso,
sempre respectando a presenza de todos os sectores. Os acordos aos que chegasen as
comisións así creadas deberan ser ratificados polo pleno do órgano colexiado. 

 A Comisión económica  estará integrada ó menos polo director/a , secretario/a,
un profesor/a,  un pai/nai de alumno/a e un alumno/a .
Informará ao Consello Escolar  sobre calquera materia  de índole económica
que este lle encomende.

 O  Observatorio  de   Convivencia,  integrado  polo  Director/a,  o  Xefe/a  de
Estudos,  catro  profesores/as,  un  pai/nai  de  alumno/a  e  un  alumno/a,  a
Orientadora, o representante de PAS e a persoa do CE que desenvolva tarefas
de coeducación

      
i) O/A presidente/a do Consello Escolar pode invitar, por decisión propia ou a solicitude

dos  representantes  dos  distintos  estamentos  no  Consello,  a  calquera  membro  da
Comunidade Educativa sempre que a súa presenza sexa necesaria para o tratamento
dalgún punto en concreto. O/A invitado/a terá voz sen voto, e só poderá intervir no
punto para o que foi invitado. A acta recollerá o nome dos invitados/as.

j) No caso de sesións de debate e no seu caso aprobación, os documentos necesarios
serán achegados ós membros do Consello, ou aos da comisión correspondente  con
antelación , para o seu coñecemento e estudo. 

k) No caso de convocatoria extraordinaria, debido á urxencia ou á especial natureza do
asunto que o requira, a documentación oportuna presentarase na Sesión do Consello.

l) Cando un membro do Consello  Escolar  interveña  e  queira  que a  súa intervención
conste en acta deberá entregar, nun prazo máximo de 48 horas, un escrito coa mesma
que se engadirá á acta como anexo.

m) Despois da celebración dunha reunión de Consello Escolar e no momento de convocar
o  seguinte,  o/a  secretario/a  porá  unha  copia  da  acta  no   taboleiro  da  sala  de
profesores/as para o seu coñecemento.

n)  Calquera membro do Consello Escolar ten dereito a consultar as actas aprobadas dos
consellos escolares anteriores previa petición  na secretaría do instituto. A consulta das
actas anteriores farase nas oficinas da secretaría.  En ningún caso as actas orixinais
poden saír da secretaría. 
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ñ) A Dirección velará porque a duración das sesións non se estenda máis de tres horas .
Pasadas  estas,  a  reunión será  trasladada  ao seguinte  día  lectivo  no horario  que  se
estableza.

o) É obriga de todos os membros a asistencia  puntual a todas as sesións do Consello
Escolar. O control da asistencia farase con sinatura persoal na folla de sinaturas.

Art. 2

O Claustro de Profesores é o órgano de participación de todos os profesores/as do Centro,
coa responsabilidade de planificar, coordinar, decidir, e, no seu caso, informar sobre todos os
aspectos docentes. 

a) A Programación Anual fixará, con carácter xeral, as sesións de Claustro que deben
celebrarse no curso académico de acordo coa normativa vixente.

b) As  convocatorias  de  Claustro  ordinario  serán  enviadas  POR  CORREO
ELECTRÓNICO  a cada un dos profesores/as polo menos con  sete días hábiles de
antelación  á  celebración  da  reunión,  dando  un  prazo  de  48  horas  para  que  os
profesores/as,  de xeito  individual  ou colectivo,  poidan solicitar  a  incorporación de
novos puntos  á  orde do día.   A convocatoria  coa orde do día  quedará exposta  no
taboleiro de novidades 

c) As  reunións  de  Claustro  serán  convocadas  preferentemente  polas  tardes  fóra  do
horario lectivo. Excepcionalmente pódense convocar durante un recreo, neste caso de
forma extraordinaria.

d) A Dirección convocará os Claustros extraordinarios, con carácter xeral, con 24 horas
de  antelación  sen  posibilidade  de  engadir  puntos  á  orde  do  día  por  parte  dos
profesores/as .A convocatoria dos Claustros extraordinarios farase da mesma maneira
que os ordinarios

e) É obriga de todos os profesores/as a asistencia puntual a todas as sesións de Claustro.
O control da asistencia farase con sinatura persoal na folla de sinaturas.

f) As  propostas  votadas  nun  Claustro  consideraranse  aprobadas  cando  se  produza
maioría simple e os votos positivos supoñan, polo menos, un terzo dos membros. En
calquera outro caso a proposta será desestimada.

g) Cando un membro do Claustro queira que a súa intervención conste en acta deberá
entregar,  nun  prazo  máximo  de  48  horas,  un  escrito  coa  súa  intervención  que  se
engadirá á acta como anexo, se non nas actas só se recollerán os acordos alcanzados ,
sen ser necesario reflectir os debates que levaron a eles.
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h) A solicitude  de  inclusión  de  puntos  á  orde  do  día  nun  Claustro  por  parte  dos
profesores/as  farase  por  escrito  e  incluirá  o  tema  do  punto,  a  motivación  e  as
aclaracións precisas sobre o seu contido, debendo especificar se se pide información e
de que tipo.  Todas as solicitudes  deben estar identificadas.  Será a Dirección a que
valore a conveniencia ou non de engadir o punto ou puntos solicitados á orde do día
do Claustro en base ao seu interese ou oportunidade.  Se a Dirección decidira  non
incluír, como feito excepcional, un determinado punto na orde do día, deberá informar
na sesión do Claustro das razóns que motivaron a súa exclusión.  Serán motivo de
exclusión inmediata a non identificación da solicitude, as solicitudes  de  índole
persoal e todas aquelas que inclúan preguntas que poden facerse no punto e rogos e
preguntas.  Terán  preferencia  aquelas  solicitudes  que  inclúan  puntos  de  interese
xeral,sobre todo aqueles que deban ser sometidos a debate.

i) A redacción das actas do Claustro pódese facer por medios informáticos. En tal caso
debe existir unha copia autentificada coa sinatura do/a secretario/a,  o visto e prace
do/a director/a e o selo do centro nos arquivos da secretaría do instituto. A existencia
de tales actas exime de levar un libro de actas.

    
j) Unha  semana  antes  dunha  nova  sesión  do  Claustro,  o/a  secretario/a  exporá  no

taboleiro  da Sala  de Profesores as  actas  da anterior  sesión,    para que poidan ser
revisadas por parte do profesorado.Dada a obriga de publicidade das actas de Claustro,
a  súa  aprobación  non  esixe  lectura  previa  por  parte  do  secretario/a  na  sesión
correspondente.

k) Calquera membro do Claustro ten dereito a consultar as actas aprobadas dos Claustros
anteriores previa petición na secretaría do instituto. A consulta farase nas oficinas da
secretaría. En ningún caso as actas orixinais poden saír da secretaría. 

l) A Dirección velará porque a duración das sesións non se estenda máis de tres horas .
Pasadas  estas,  a  reunión será trasladada ao seguinte  día  lectivo  no horario  que se
estableza.

m) É obriga de todos os profesores/as a asistencia puntual a todas as sesións do Claustro.
O control da asistencia farase con sinatura persoal na folla de sinaturas.

Capítulo 2. Dos órganos unipersoais de goberno.

Art. 3

Os  órganos  unipersoais  de  goberno  no  noso  Centro  son:  o/a  Director/a  ,o/a  Xefe/a  de
Estudos, o/a Secretario/a, o/a Vicedirector/a . 

O Equipo Directivo constitúe un grupo de traballo plenamente integrado, coa finalidade de
executar as decisións tomadas nos distintos órganos colexiados. Reunirase ó menos unha vez
á semana co obxecto de coordinar e planificar as actividades a realizar. 
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a. A Dirección disporá no instituto de taboleiros de información xeral nas aulas e na Sala
de Profesores.O sistema de comunicación da Dirección co profesorado e alumnado
será a través de circulares internas e convocatorias de reunión que se publicarán nos
taboleiros de anuncios e, no caso do profesorado, utilizaráse o correo electrónico

O profesorado ten a obriga de revisar o seu caseleiro persoal ,os taboleiros de anuncios
e o seu correo electrónico a fin de dispor da información permanente e puntual dos
acontecementos que lle sexan de interese. 

          
O correo que chegue ao Centro con destino ao profesorado será distribuído a través
dos caseleiros persoais  da Sala de Profesores, e do correo electrónico..

b. O horario de gardas de Dirección estará exposto na Sala de Profesores no taboleiro de
Xefatura de Estudos para a súa consulta.

c. É responsabilidade da Dirección do centro establecer o fin ao que se vai destinar cada
un dos espazos do instituto, velando pola axeitada dotación dos mesmos dentro das
posibilidades do centro.

Capítulo 3. Dos órganos de coordinación docente.

Art. 4

Os órganos de coordinación didáctica son os  Departamentos Didácticos, o Departamento
de  Actividades  Complementarias  e  Extraescolares,  a  Comisión  de  Coordinación
Pedagóxica, o Departamento de Orientación .

a) Departamentos Didácticos:
 
Funcións:Fanse explícitas ao xefes de departamento  as seguintes funcións:  

 A  redacción   e  custodia  das  actas  das  reunións  de  Departamento.  Se  algún
Departamento decidira informatizar o tratamento das actas quedará exento do rexistro
manuscrito nun libro de actas. En tal caso, unha vez  realizada a reunión  e aprobada
cada acta, deberá ser imprimida e asinada por todos os membros do Departamento no
libro de follas numeradas e autentificadas pola Secretaria do Centro. 

 
  Velar porque os alumnos/as teñan a súa disposición toda canta información sobre as

programacións didácticas lles sexan solicitadas. En todo caso os alumnos/as deben
estar informados dos contidos programados, dos obxectivos, da metodoloxía a seguir
e dos criterios de avaliación e recuperación en cada materia.
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 Coordinar  o traballo a realizar  e os  exames de alumnos con materias pendentes ,
contando coa colaboración do resto dos profesores/as do Departamento e de acordo
cos calendarios realizados pola  Xefatura de Estudos.

 
 Coordinar a  xestión das compras do material  necesario para as funcións docentes

propias, de acordo coa Secretaria do Centro,  así como  levar o control do inventario e
stock.

 Velar polo mantemento dos utensilios, aparatos e mobiliario dos Departamentos: os
Departamentos  procederán  ao  rexistro  de  todo  o  material  bibliográfico,  incluídas
subscrición  a  revistas,  e  de  medios  audiovisuais  (vídeos,  cintas  de  son  gravadas,
coleccións de diapositivas, material informático...) na base de datos de biblioteca, na
que se reflectirá a localización de dito material.

 Actualizar cada curso o inventario entregando dita actualización na secretaría antes do
30 de xuño de cada ano.

  
Reunións: Todos os Departamentos teñen a obriga de celebrar reunións mensuais 

Programacións didácticas:  Todos os Departamentos didácticos están obrigados a presentar
unha Programación Didáctica por cada unha das materias impartidas seguindo os criterios
contidos  na  lexislación  vixente  e  no  NOF,  e  aprobados  pola  maioría  absoluta  dos  seus
membros.
Todos  os  profesores/as  integrantes  dun  Departamento  teñen  a  obriga  de  participar  na
confección dos proxectos curriculares e nas programacións didácticas e de seguir os criterios
contidos nas mesmas.
As Programación presentaranse en soporte dixital .

b) Comisión de Coordinación Pedagóxica :

 Funcións:Fanse explícitas as seguintes funcións:

 Propostas  de  modificación   e  elaboración  dos  aspectos  pedagóxicos  contidos  nos
documentos oficiais do instituto, con especial referencia ao PEC, DC e NOF.

 Propostas de modificación do programa do Plan de Acción Titorial,  o Programa de
Orientación Académica e Profesional, o Plan Xeral de Atención á Diversidade

 Análise   e  valoración   do  rendemento  escolar  tendo  en  conta  os  resultados  das
avaliacións. 

 Determinación das necesidades e recursos educativos do instituto.

 Todas  as  decisións  adoptadas  pola  CCP  deben  ser  informadas  ao  Claustro  de
Profesores/as,  o  cal  poderá  propoñer  as  modificacións  que  consideren  oportunas
dentro    das súas competencias.
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 A aprobación das propostas na CCP farase pola maioría da metade máis un dos seus
membros, reservándose o Director o voto de calidade.

Convocatorias: A Programación Anual fixará, con carácter xeral, as sesións da Comisión de
Coordinación .

1. As convocatorias de Comisión de Coordinación Pedagóxica ordinaria serán enviadas a
cada un dos seus membros a través do correo electrónico polo menos con  sete días
hábiles de antelación á celebración da reunión, dando un prazo de 48 horas para que,
de xeito individual ou colectivo, se poida solicitar  a inclusión dalgún punto na orde do
día. A convocatoria coa orde do día quedará exposta no taboleiro de novidades 

2. A solicitude  de  inclusión  de  puntos  á  orde  do  día  da  Comisión  de  Coordinación
Pedagóxica farase por escrito e incluirá o tema do punto, a motivación e as aclaracións
precisas sobre o seu contido, debendo especificar se se pide información e de que tipo.
Todas  as  solicitudes  deben  estar  identificadas.  Será  a  Dirección  a  que  valore  a
conveniencia  ou  non  de  engadir  o  punto  ou  puntos  solicitados  á  orde  do  día  da
Comisión de Coordinación Pedagóxica en base ao seu interese ou oportunidade.
Se a Dirección decidira non incluír, como feito excepcional, un determinado punto na
orde do día, deberá informar na sesión da Comisión de Coordinación Pedagóxica das
razóns que  motivaron  a  súa  exclusión.Serán  motivo  de exclusión  inmediata  a  non
identificación  da  solicitude,  as  solicitudes  de  índole  persoal  e  todas  aquelas  que
inclúan preguntas que poden facerse no punto de rogos e preguntas. Terán preferencia
aquelas solicitudes que inclúan puntos de interese xeral.

3. É obriga de todos os profesores/as a asistencia puntual a todas as sesións da CCP. O
control da asistencia farase con sinatura persoal na folla de sinaturas.

4. A Dirección velará  porque a  duración das  reunións  da  Comisión  de  Coordinación
Pedagóxica non se estenda máis do estritamente necesario e en todo caso nunca máis
de 3 horas. Pasadas estas, a reunión será trasladada ao seguinte día lectivo no horario
que se estableza.

Actas :Serán redactados polo profesor elixido como secretario ,seguindo as seguintes pautas:

1. Cando un membro da Comisión de Coordinación Pedagóxica interveña e queira que a
súa intervención conste en acta deberá entregar, nun prazo máximo de 48 horas, un
escrito coa mesma que se engadirá á acta como anexo.

2. A redacción das actas  farase por medios informáticos. En tal caso debe existir unha
copia autentificada coa sinatura do/a secretario/a, o visto e prace do/a director/a e o
selo do centro nos arquivos da Secretaría do instituto. A existencia de tales actas exime
de levar un libro de actas.

3. Unha semana antes da celebración da seguinte sesión da Comisión de Coordinación
Pedagóxica,  o/a secretario/ porá unha copia da acta no taboleiro de anuncios da sala
de profesores/as  para  o seu coñecemento.

4. Dada a obriga de publicidade das actas da Comisión de Coordinación Pedagóxica, a
súa  aprobación  non  esixe  lectura  previa  por  parte  do  secretario/a  na  sesión
correspondente. É obriga dos compoñentes da Comisión coñecer o contido das actas e
as resolucións adoptadas.
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5. Calquera  membro  da  Comisión  ten  dereito  a  consultar  as  actas  anteriores  previa
petición na  secretaría do instituto. Feita a solicitude o secretario/a do instituto porá as
actas a disposición do solicitante . A consulta das actas anteriores farase nas oficinas
da secretaría. En ningún caso as actas orixinais poden saír da Secretaría.

c)  Departamento de Orientación:

O Departamento de Orientación estará composto por:

 A orientadora do Centro (Xefa do Departamento)
 A mestra de Pedagoxía Terapéutica
 O profesor de F.O.L. (Formación e Orientación Laboral)
 Dous titores/as: un pola  E.S.O. e outro por Bacharelato, de ámbitos distintos
 A orientadora do centro que temos  adscrito (CEIP Isaac Peral)

Metodoloxía e Organización: O Departamento reunírase unha vez ao mes, agás a orientadora
do CEIP adscrito que se reunirá  unha vez ó trimestre.

1.-A xefa do D.O. proporá as actividades de orientación e titoría do IES e asesorará o
colexio   adscrito.  Para  levar  a  cabo estas  tarefas  colaborará  con:Equipo Directivo
Departamentos Didácticos,Titores/as,Departamento de Actividades extraescolares

2.-Os titores  do D.O. formularán propostas para incluír  no PAT (Plano de Acción
Titorial)  e  no  POAP (Plano  de  orientación  académica  e  Profesional)  así  como no
PXAD. 

3.-A xefa do D.O. e a mestra de Pedagoxía Terapéutica organizarán as medidas de
atención   á  diversidade  xunto  coa   xefatura  de  estudos.  A mestra  de  Pedagoxía
Terapéutica  planificará  ás  actividades  a  levar  a  cabo  co  alumnado  que  presente
Necesidades Educativas Especiais, en colaboración coas/cos titoras/es e co resto do
profesorado que lles imparte clase.

4.-O profesor de F.O.L. (Formación e Orientación Laboral)  planificará coa xefa do
Departamento  accións  dirixidas  a  integración  socio-laboral  do  seu  alumnado,  e  á
orientación académica e laboral axustada ós seus intereses.

Liñas de actuación: 

1. APOIO O PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE

O apoio ó proceso de ensinanza-aprendizaxe levarase a cabo a través de:

 Asesoramento á Comisión de Coordinación Pedagóxica e ós Departamentos
Didácticos do Instituto en aspectos psicopedagóxicos.

 Proposta de medidas específicas de atención á diversidade e asesoramento ó
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profesorado.
 Avaliación  psicopedagóxica  e  emisión  de  informes  psicopedagóxicos  do

alumnado.
 Elaboración de Programas de Diversificación Curricular.

Os ámbitos de actuación do Departamento neste sentido son:

 Colaborar na elaboración e revisión do Proxecto Curricular
 Asesorar ós Departamentos Didácticos
 Asesorar e colaborar cos/coas titores/as

 Intervir directamente co alumnado do instituto naqueles casos que o precisen
 Colaborar na relación Centro-familia
 Informar  os  pais  dos  alumnos  que  requiran  algunha  medida  específica  de

atención á diversidade.

Cando fose necesario aplicaranse  as  seguintes Medidas  de Atención á  Diversidade
seguindo as orientacións da normativa pola que se regulan algunhas medidas de atención á
diversidade, e que deberán concretarse no PXAD

 Reforzo Educativo. 
 Adaptacións Curriculares
 Agrupamentos específicos
 Reforzos  para   alumnos  con materias  pendentes,  segundo a  disponibilidade

horaria
 Diversificación Curricular de dous anos de duración, en 3º e 4º da E.S.O.
 Adaptacións para alumnos que proveñan do estranxeiro con linguas distintas á

nosa, coa figura dun profesor-titor para é/ela.
 Aula de convivencia inclusiva

2. PLANO DE ACCIÓN TITORIAL

 A principio  de  curso  ofertaráselle  os  titores  manuais  de  titoría  con  actividades
propostas para levar a cabo na aula co alumnado, iremos incorporando actividades
suxeridas polo D.O. e polos titores

 Cada titor/a traballará na súa aula cos/coas seus/súas titorandos/as.

 Unha vez ó mes farase unha reunión coa xefa de estudos e cos titores/as por ciclos ou
etapas para coordinar o desenvolvemento do Plano de Acción Titorial.

 Cando se estime oportuno faránse outras reunións para tratar algún tema concreto de
interese nese momento.
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 No Departamento elaboraranse propostas de actividades para desenvolver nas horas de
titoría cos alumnos.

Os ámbitos de actuación do Plano de Acción Titorial (PAT) serán os seguintes:

       Alumnas/os considerados individualmente
       Grupo Clase
       Equipo Docente
       As familias

     3.-PLANO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

No plano  de  orientación  Académica  e  Profesional  cabe  destacar  a  importancia  da
orientación sobre todo nas etapas terminais, como son no noso caso: en 4º da E.S.O.,2º de
Bacharelato,e  Ciclo  Medio;  nestes  cursos  traballaremos  intensamente  a  orientación  tanto
académica como profesional; nos cursos de 1º e 3º de E.S.O. e en 1º de Bacharelato iremos
facendo un seguimento dos alumnos, e orientándoos basicamente cara o curso seguinte.

Neste plano tamén teremos en conta a orientación académica de alumnos e pais que
finalizan a etapa da Educación Primaria no centro “Isaac Peral” adscrito a este instituto.
  

Consideramos  a  Orientación  Académica  e  Profesional como  unha  actividade
inseparable  e integrada no proceso educativo dos alumnos; levarémola a cabo nos seguintes
ámbitos:

 Nas actividades de ensino/aprendizaxe
 Nas titorías
 No seguimento individual co alumnado
 No diálogo coas familias
 Nas actividades específicas xerais do instituto

As actividades de Orientación Vocacional e Profesional serán impartidas basicamente
polo/a  profesor/a  titor/a  nas  horas  de titoría  nos  cursos  que teñen tal  hora no horario  do
alumnado e mediante información documental, nos outros o titor/a e a orientadora informarán
o alumnado en momentos puntuais que se consideren oportunos. 

O  Departamento  de  Orientación  intervirá  directamente  en  actividades  dirixidas  ó
alumnado, profesorado ou familias, individual ou colectivamente para:

 Aplicar probas de aptitudes, intereses, hábitos de estudio...
 Informar  sobre:  carreiras  universitarias,  ciclos  de  formación  profesional

específica,.  modalidades  de  bacharelato,  materias  optativas,  saídas  laborais,
etc...

 Asesorar individualmente en aspectos académicos ó alumnado.
 Asesorar ás familias sobre as posibilidades futuras do/da alumno/a.
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Para  asesorar  individualmente  tanto  ó  alumnado  como  ás  súas  familias,  a  xefa  do
Departamento de Orientación ten asinadas dúas horas semanais de atención a pais/nais e ó
alumnado

d) Equipo de Normalización:

Especifícanse sobre a normativa reguladora as seguintes atribucións:

• Organización e desenvolvemento de actividades de promoción do galego
 
• Redacción  e actualización do Plan de potenciación da lingua galega, (addenda do Proxecto 
lingüístico)

• Confección dos documentos que sobre o idioma galego se soliciten no instituto

• Asesoramento á Dirección na normalización do galego na vida administrativa do instituto.

• Asesoramento aos servizos e Dptos. na confección dos documentos en lingua galega.

Promover a solicitude de recursos económicos externos ao centro para axuda das súas 
actividades

e) Titorías:

Nomeamento: Todos os alumnos/as teñen dereito ao asesoramento dun titor/a no instituto.
Para garantir este dereito a Dirección nomeará a principio de curso un titor/a por cada grupo.
Como norma xeral o titor/a será un dos profesores/as que imparta clase a todo o grupo.

A Dirección está obrigada a informar aos pais/nais/titores legais dos alumnos/as do nome do
titor/a no Centro así como as horas de titoría. 

A Dirección  está  obrigada  a  facilitar  aos  titores/as  todos  os  documentos  e  información
dispoñible no centro, indispensables para desenvolver as súas funcións.

Reunións: todos os titores/as poderán ser convocados pola Xefatura de Estudos, para asuntos
particulares ou con finalidade de obter información sobre os grupos, sendo neste caso que se
aportará un informe detallado da marcha do grupo que tutelan,  contendo como mínimo a
seguinte información:

• Resumo de faltas dos alumnos/as.
• Incidencias habidas no grupo e medidas adoptadas para a súa corrección.
• Casos individuais que deben ser analizados polo Departamento de Orientación.
• Suxestións para o Departamento de Orientación e/ou Xefatura de Estudos.
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Funcións dos titores/as: Considéranse funcións dos titores/as, ademais das establecidas pola
lexislación vixente e nos plans de acción titorial:

• Informar e orientar aos alumnos/as na súa vida académica en xeral, en aspectos como
a participación na elaboración dos seus calendarios de exames, a información sobre as
programacións das distintas materias,  as posibilidades de recuperación das materias
pendentes  (elaboradas  polos  Departamentos),  as  condicións  para  a  promoción  de
curso, continuación de estudos, reserva de praza, solicitude de bolsas, coñecemento
dos seus dereitos e deberes, decisións ou medidas específicas sobre a vida académica,
etc.

• Estar informado/a e informar aos pais ou titores legais coa máxima axilidade posible
das  incidencias  relacionadas  coa  vida  escolar  do  alumno/a  (faltas  de  asistencia,
alteracións da orde, avaliacións, marcha académica...).

•  Comunicarse  habitualmente  cos  profesores/as  da  Xunta  de  Avaliación  para
intercambiar información sobre a evolución e actitude dos alumnos/as do curso.

• Levar un seguimento da vida académica do alumno/a en coordinación coa Xefatura
de Estudos, a Xunta de Avaliación e o Departamento de Orientación 

• Atender ás demandas do grupo a través do delegado/a ou subdelegado/a.

•Moderar as eleccións de delegado/a e subdelegado/a.

•  Presidir  e  moderar  as  sesións  de  avaliación  informando  á  xunta  avaliadora  das
incidencias  ocorridas  no  grupo  así  como  da  marcha  académica  xeral  do  grupo  e
individual dos alumnos/as.

• Colaborar coa Dirección nas tarefas de tipo administrativo que se lle encomenden
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TÍTULO 2º- DOS RECURSOS HUMANOS

Capítulo 1. Do Profesorado.

Art. 5

a. O Profesorado do Centro impartirá as materias o seu cargo de acordo coas programacións
dos Departamentos Didácticos e orientarán a formación do alumno/a dentro do respecto á
Constitución. 

b. Informará aos alumnos/as dos obxectivos, contidos, mínimos esixibles e dos criterios de
cualificación  e avaliación que van ser aplicados.

c. Proporá as  probas,  medios  e  instrumentos,  que  crean  convenientes  para  o  proceso  de
avaliación,  de  acordo  cos  programas  e  as  directrices  dos  Departamentos  Didácticos
respectivo,  e  de  acordo  co  proceso  de  avaliación  continua; sinalará  o  modo  de
recuperación das avaliacións non superadas.

d. Dentro  do  proceso  de  avaliación,  cando  o  alumno/a  non  responda  aos  obxectivos
programados, os profesores adoptaran as oportunas medidas de reforzo educativo e , no
seu caso, de adaptación curricular

e. O profesorado mostrará aos alumnos/as todos os exercicios e probas corrixidas, no menor
prazo posible, a fin de que estes poidan coñecer as súas deficiencias e erros e o modo de
superalos. 

Art. 6

Compete ó Profesorado entre outras tarefas:

1. Participar nos traballos do Departamento Didáctico, colaborando cos demais membros do
mesmo.

2. Colaborar na organización e realización de actividades complementarias e extraescolares. 

3. Cooperar co Xefe/a de Estudos no mantemento da disciplina académica.
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4.  Asistir aos Consellos Escolares e Comisións, Claustros, Xuntas de Avaliación e Reunións
de Departamentos ou Equipos Docentes.

5. Aplicar  as  correccións  establecidas  no  NOF para  manter  un  ambiente  de  estudo  que
permita desenvolver correctamente o proceso de aprendizaxe no Centro 

6. Controlar  a  asistencia  a  clase  dos  seus  alumnos/as,  de  acordo  cos  procedementos
establecidos pola Xefatura de Estudos.

7. Colaborar coa Dirección e os titores nos procesos administrativos

8.  Corresponde ó Profesor/a de Garda  atender ós grupos de alumnos/as que se atopen sen
profesor, permanecendo con eles na aula ( sempre que sexa posible) ,  comprobando a
asistencia  dos  alumnos/as   na  mesma  e  ocupándose  de  que  realicen  as  actividades
propostas polo profesor/a ausente,  se este as indicara. 
Así mesmo é a súa misión comprobar o toque de timbre de entrada a clase se falta algún
profesor que non estea apuntado no parte de faltas, anotando no citado parte as incidencias
observadas e as faltas dos profesores unha vez finalizada a garda.

Se non hai profesores/as de garda suficientes para manter aos alumnos/as na súa aula, o
profesorado de garda encargarase de levalos á Biblioteca   ou a outra aula que designe a
Xefatura de Estudos. Se as ausencias son tantas que non poden ser cubertas nin sequera
enviando un grupo á Biblioteca, os profesores/as de garda pedirán axuda ao membro da
Dirección que estea de garda para organizar a custodia dos alumnos/as sen profesor/a.

En caso de faltar un profesor/a a primeira ou derradeira hora da mañá ou da tarde, os
profesores/as de garda 

 Actuarán tendo en conta:

o Os alumnos  da ESO, deberán permanecer na aula, pois  non poderán abandonar o
Centro durante a xornada lectiva en ningún caso.

o Os alumnos  1º e 2º de BAC, poderán abandonar o Centro se contan coa autorización
dos pais que se lles enviará a principio de curso  con carácter xeral para caso de
ausencias de profesores/as nas últimas ou primeiras horas. 

o O alumnado con materias validadas deberá permanecer no centro no caso da ESO,
incluídas a primeira e derradeira hora da mañá; no caso do Bacharelato poderá estar
ausente do centro cando a impartición da Materia validada coincida coa  primeira ou
derradeira hora sempre que conte con  autorización paterna asinada ou sexa maior de
idade.
Todo este  alumnado poderá permanecer  na aula  durante a  hora de impartición  da
materia validada ou tamén na Biblioteca do centro, á súa elección.

Os alumnos/a aos que se deixe saír do Centro deberán abandonalo ou permanecer na
Biblioteca; en ningún caso poderán permanecer nos corredores, nas aulas nin na entrada
do edificio.
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O profesor/a de garda non se responsabilizará  daqueles alumnos/as, que sabendo que o
profesor/a vai faltar, se ausenten da aula o do Centro antes de que poida facerse cargo da
clase.  Para  levar  este  control   a  Xefatura  de  Estudos porá  a  disposición  do profesor
listados de alumnos/as  por curso. 

O profesor de garda debe velar pola orde, o bo funcionamento do instituto, especialmente
nos corredores  e nas entradas  e saídas de clase. Os profesores de garda velarán polo
cumprimento desta norma enviando aos alumnos/as que se atopen nos corredores  á clase
ou á Biblioteca. Para iso, se non teñen  que cubrir a ausencia dalgún profesor, darán unha
volta por estes lugares para comprobar que neles non hai  alumnos/as.

Os profesores/as de garda deberán estar localizables durante a garda e a  disposición da
Dirección.  

O  profesor  de  garda  debe  resolver  as  incidencias  que  puideran  producirse  durante  o
período de garda:

o Se un alumno/a é expulsado de clase permanecerá na Biblioteca a cargo do profesor de
garda da Biblioteca, quen anotará a expulsión no parte correspondente. 

o Se  un  alumno/a  se  atopara  mal  ou  tivese  un  accidente  leve  que  non  necesitase
tratamento de urxencia,  o profesor/a  de garda informará en Dirección e tratará de
localizar aos pais  para que se fagan cargo del. Se non se localiza aos pais ou titores
debe chamar ao 112. 

o Se se sospeita que o caso pode ser grave ou urxente, ademais de avisar aos pais deberá
chamarse inmediatamente ao 112 e informar á Dirección. 

o No caso de ter que acompañar a un alumno/a a un Centro médico ou hospital non se
debe usar o coche particular. 

o Non se debe proporcionar aos alumnos/as ningún medicamento aínda que o soliciten
se non é por prescrición facultativa ou por indicación dos servizos de emerxencia.

9. As  Gardas de recreo: os alumnos/as de 1º e 2º de ESO permanecerán no patio interior
durante os recreos. En cada recreo haberá dous profesores/as de garda  que velarán polos
alumnos/as  do  1º  ciclo  controlando  a  convivencia  entre  eles.  Os  alumnos/as  deberán
solicitar permiso ao profesor/a de garda para saír do patio.

Os alumnos/as de 3º e 4º de ESO e os de Bacharelato poderán  sair ou recreo no soportal
dianteiro do  instituto. Os alumnos menores de idade non poderán abandonar o recinto do
Centro en toda  a xornada lectiva.

Os bedeis e os profesores/as poden solicitar o carné do centro a calquera alumno para
comprobar que pertence ao mesmo ou para saber se está no lugar indicado.



                                                             
                                                     NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO

             Instituto de Educación Secundaria saturnino Montojo

Para facilitar as funcións dos profesores de garda a Dirección deberá:

 Racionalizar  os  horarios  de  garda  facendo  unha  distribución  uniforme  dos
profesores/as en todas as horas en que haxa clase. 

  O/A Xefe/a  de  Estudos  consignará  no  libro  de  gardas  as  ausencias  previstas  do
profesorado cando lle sexan comunicadas con antelación. 

 Publicar  en  lugar  visible  do  taboleiro  de  anuncios  da  Sala  de  Profesores/as  e  do
instituto o horario de gardas para xeral coñecemento.

 Dispor nos corredores, ao carón de cada aula, o horario de aula no que consten polo
menos o grupo e a materia.

Art. 7

O Profesorado entre outros ten os seguintes dereitos:

1. Organizarse  para  defender  os  seus  dereitos  profesionais  e  laborais  recoñecidos  na
Constitución.

2. Solicitar ante os distintos órganos de Goberno do Centro e ante a administración apoio
e  axuda  para  actividades  que  teñan  como  fin  mellorar  a  capacidade  individual  e
colectiva do profesorado. 

Capítulo 2. Do alumnado.

Art. 8

Os alumnos teñen dereito a: 

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

2. Que se respecte a súa liberdade de conciencia, así como as súas conviccións relixiosas
e ética, e a súa integridade e dignidade persoal.

3. Que os seu rendemento  escolar sexa valorado con criterios obxectivos.

4. Recibir orientación escolar e profesional.

5. Participar no funcionamento e na vida do Centro.

6. Recibir  axudas,  reguladas  pola lei,  e  segundo os criterios  de distribución que esta
estipule.

7. Constituír asociacións de conformidade co lexislado a tal efecto.
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8. Reunirse  para  actividades  de  carácter  escolar  ou  extraescolar  que  teñan  unha
finalidade educativa ou formativa.  O Director/a  do Centro garantirá  o exercicio do
dereito  de  reunión  tendo  en  conta  o  normal  desenvolvemento  das  actividades  do
Centro. Poderán reunirse en horario lectivo excepcionalmente, previa petición escrita
dos Delegados/as ó Director/ a ou  Xefe/a de Estudos. 

9. Reclamar  contra  as  cualificacións  das  avaliacións  parciais,  de  acordo  co  seguinte
procedemento:

 Presentación da reclamación ante o profesor/a.
 Se o alumno/a non queda satisfeito/a  coa resposta do profesor/a poderá presentar a

reclamación  ó  seu  titor/a  quen  llo  fará   chegar  ó  Xefe/a  de  Departamento
correspondente para que o Departamento resolva a reclamación.

10.  Reclamar contra as cualificacións de xuño ou setembro, de acordo coa lexislación
vixente.

 Presentación da reclamación escrita ante Xefatura de Estudos nun prazo máximo
de dous días lectivos a partir da publicidade das cualificacións.

 Estudo e resolución da reclamación polo Departamento correspondente, o primeiro
día lectivo seguinte ao que finalice o prazo de reclamacións.

 En Educación Secundaria Obrigatoria o Xefe/a de Estudos e o profesor/a titor/a
considerarán  a  procedencia  de  reunir  en  sesión  extraordinaria  a  Xunta  de
Avaliación.  Se da  reclamación derivara  a  promoción ou titulación,  a  Xunta  de
Avaliación  reunirase  nun  prazo  non  superior  a  dous  días  lectivos  desde  a
finalización do período de reclamacións.

 Traslado de resolución ó interesado/a.

1. Se é positiva, estendéranse as dilixencias en documentos académicos dos
alumnos/as.

2. Se é negativa:O  Xefe/a de Departamento gardará toda a documentación
relacionada co reclamante ( probas, fichas persoais do profesor da materia
de reclamación, informes, etc.)
Comunicarase ó interesado/a que ten dereito a elevar reclamación ante a
Xefatura territorial, en escrito dirixido ó Sr/Sra Director/a do Centro e a
través  da  Secretaría  do  Centro  no  prazo  de  dous  días  a  partir  da
comunicación do Centro.
Se isto último sucede, enviarase a reclamación, con todo o expediente, á
Inspección Educativa . 



                                                             
                                                     NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO

             Instituto de Educación Secundaria saturnino Montojo

 Para as reclamacións de 2º de BAC :  Seguirase o establecido para cada curso pola
Comisión de Supervisión da CCEOU a través das Circulares remitidas aos centros
cada ano.

Art. 9

a. No  instituto  existirá  unha  Xunta  de  Delegados integrada  polos  representantes  dos
alumnos/as  dos  distintos  grupos  e  polos  representantes  dos  alumnos/as  no  Consello
Escolar.  Poderá  reunirse  en  pleno,  cando  a  natureza  dos  problemas  o  faga  máis
conveniente; ou en comisións que reúnan os delegados/as dun curso ou dunha das etapas
educativas que se imparten no instituto. 

b. Cada grupo de estudantes elixirá, por sufraxio directo e secreto, durante o primeiro mes do
curso  escolar,  un  delegado/a  de  grupo,  que  formará   parte  da  Xunta  de  Delegados.
Elixírase tamén un subdelegado/a, que substituirá ó delegado/a en caso de ausencia ou
enfermidade e o apoiará nas súas funcións. 

c. As  eleccións  de  Delegados/as  serán  organizadas  e  convocadas  polo  Equipo  de
Orientación, en colaboración cos titores/as dos grupos e os representantes dos alumnos/as
no Consello Escolar. 

d. Os  delegados/as  e  subdelegados/as  poderán  ser  revocados,  previo  informe  razoado
dirixido ó titor/a  pola maioría absoluta dos alumnos/as do grupo que o escolleron. Neste
caso procederase á convocatoria de novas eleccións, no prazo de quince días e de acordo
co establecido no apartado anterior.

Art. 10

Cando así o solicite, A Xunta de Delegados, en pleno ou en comisión, deberá ser oída polos
órganos de goberno do instituto, nos asuntos que, por índole, requiran a súa audiencia 

Art.11

Os alumnos/as teñen entre outras as seguintes obrigas:

1. A asistencia á clase e ás actividades complementarias programadas, de forma regular e
puntual.

2. Acadar o rendemento académico adecuado.

3. Respectar as opinións, integridade e intimidade dos seus compañeiros/as, profesores/as
e demais persoal do Centro. 

4. Respectar os horarios aprobados para o desenvolvemento das actividades do Cento, así
como as orientacións do profesorado sobre o proceso de aprendizaxe.
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5. Respectar o exercicio do dereito ó estudo dos seus compañeiros/as.

6. Aceptar as normas de convivencia do Centro expresadas nestas NOF

7. Traer  o  material  de  traballo  que  o  profesorado  indique  para  o  estudo  de  cada
disciplina. 

8. Respectar e coidar o mobiliario, material e instalacións do Centro.

9. Participar na vida e funcionamento do Centro.

10. Entrega de circulares e demais comunicacións a pais / nais / profesores e titores nos
prazos establecidos

Capítulo 3. Do Persoal non docente

Art.12

a. O persoal non docente está composto polo persoal administrativo de Secretaría e o persoal
de Conserxería. Estarán ás ordes do Director/a, e especialmente, do Secretario/a , quen
dará as instrucións necesarias para o desempeño do seu cometido.

b. O  persoal  non docente  desenvolverá  as  súas  funcións  nos  horarios  establecidos  pola
Dirección do centro. A organización das quendas de traballo poderase delegar nos propios
traballadores/as que, en todo caso, garantirán que o servizo estea cuberto e cun horario
proporcional para cada un/ha deles. A Dirección do centro pode propoñer ao persoal non
docente a modificación do seu horario nos períodos nos que non haxa actividades lectivas
a fin de adaptalo aos horarios de apertura e peche do centro.

c. De  acordo  co  Convenio  colectivo  vixente,  O  Secretario/a  coordinará  co  persoal  non
docente  as  funcións,  o  horario,  as  quendas,  no  seu  caso,  e  os  períodos  de  vacacións
regulamentarios. De maneira que se cumpra sempre a xornada establecida.

Son funcións propias do Corpo Subalterno:

1. Custodiar o mobiliario, máquinas, instalacións e locais.

2. Controlar, de acordo co Secretario/a, nas súas operacións aos encargados/as da limpeza.

3. Controlar  a  entrada  de  persoas  alleas  ao  Centro,  recibilas  e  facilitarlles  as  xestións
necesarias. 

4. Custodiar as chaves dos despachos e oficinas.
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5. Recibir,  conservar  e distribuír  os  documentos,  obxectos  e  correspondencia  que a tales
efecto  lles  sexan encomendados. 

6. Realizar, dentro da dependencia, os traslados de material, mobiliario e aparellos que fosen
necesarios.

7. Realizar  os encargos relacionados co Servizo que se lles encomenden dentro e fóra do
edificio. 

8. Manexar máquinas reprodutoras, multicopistas, fotocopiadoras, encadernadoras e outras
análogas, cando sexan autorizados para iso pola Dirección do Centro. 

9. Prestar,  no  seu  caso,  servizos  adecuados  á  natureza  das  súas  funcións  en  arquivos,
bibliotecas, almacéns, etc.

10. Atención e coidado do alumnado.

11. Velar polo mantemento da orde nos corredores durante os recreos e cambios de clase.

12.   Realizar as  tarefas de apertura e peche do Centro, vixía do local, luces, fiestras etc.

13.  A preparación dos partes de clase dos alumnos/as.

14.  Recoller e trasladar as chamadas telefónicas que se produzan.

15. E, en xeral,  calquera outra tarefa de carácter análogo que por razón do servizo se lles
encomende. 

Son competencias do Corpo Administrativo: 

1. Realizar  tarefas  de  taquigrafía,  mecanografía,  rexistro  e  despacho de  correspondencia,

cálculo, manexo de máquinas e outras funcións semellantes.

2. Atender   eficazmente   a  todos  os  que  soliciten  este  servizo  (para  becas,  validacións,

certificacións, matrícula, etc).

3. Ocuparse da xestión administrativa do programa Xade. 

4. A oficina de Secretaría estará aberta e con atención ao público entre as 9 e as 14 horas. 

5. A Secretaría funcionará nos períodos vacacionais segundo o horario acordado co Equipo

Directivo e seguindo as pautas marcadas desde a Xefatura territorial. 

Art. 13

Ao persoal non docente asístelle o dereito de: 
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1. Participar  no funcionamento e a  vida do Centro a través da súa representación no
Consello Escolar.

2. Dereito de reunión.
3. Participar en actividades culturais e extraescolares.

Art. 14

O/a  representante no Consello Escolar ten o deber de:

1. Asistir, previa convocatoria, ás reunións do Consello Escolar.
2. Informar ós seus representados dos temas tratados no citado Órgano de Goberno.
3. Recoller  propostas  e  iniciativas  dos  seus  representados  e  trasladalas   ó  órgano

competente.

Capítulo 4. Dos pais/nais do alumnado.

Art. 15
Os pais/nais  dos  alumnos/as  e  as  Asociacións  de  pais/nais  de  alumnos/as  forman un dos
estamentos da Comunidade Educativa. 

Art. 16

 Os pais/nais dos alumnos/as teñen dereito a:

1. Participar na xestión e na vida do Centro por medio dos seus representantes nos órganos
normativamente existentes

2. Participar en actividades culturais ou deportivas do Centro.
3. Solicitar aos seus representantes todo tipo de aclaracións sobre as decisións do Consello

Escolar. 
4. Crear asociacións segundo a normativa establecida ó efecto. 
5. Facer  uso  do  procedemento  de  reclamación  ás  cualificacións  segundo  a  lexislación

vixente.
6. Acceder aos Documentos do Centro: Deseño Curricular, Proxecto Educativo, NOF, tras a

súa solicitude na Secretaría do Instituto.

Art. 17

Os pais/nais dos alumnos/as, individualmente, teñen o deber de:

1. Manter unha comunicación fluída co titor/a  e,  a través deste,  cos profesores/as do
alumno/a. 

2. Xustificar as ausencias a clase dos seus fillos/as.
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3. Colaborar cos docentes para que os seus fillos/as asuman o disposto nestas NOF, e
respectar eles mesmos o aquí establecido.

Art. 18

Os representantes dos pais/nais dos alumnos/as no Consello Escolar, na Comisión Económica
e no Observatorio de Convivencia teñen o deber de:

1. Asistir,  previa  convocatoria,  ás  reunións  do  Consello  Escolar  e  da  Comisión
Económica e outras comisións que puideran formarse no seo do Consello. 

2. Informar ós seus representados/as dos temas tratados no citado Órgano de Goberno.
3. Recoller  propostas  e  iniciativas  dos  representantes  e  trasladalas  ao  Órgano

competente. 
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TÍTULO 3º- DO RÉXIME DISCIPLINARIO

Capítulo 1. Normas de Convivencia.

Art. 19 

1. O recinto do instituto está reservado ós membros da Comunidade Educativa. Polo tanto,
non se permitirá a entrada de persoas alleas á mesma; no caso de vir acompañados polos
alumnos/as do Centro, estes serán os responsables das actuacións que se leven a cabo.

2. Non se permitirá o abandono inxustificado do Centro. O incumprimento desta norma será
de  exclusiva  responsabilidade  do  alumno/a,  dos  seus  pais/nais  ou  dos  seus  titores/as
legais, o que é tamén aplicable aos períodos de recreo. O abandono do Centro dun menor
de idade sen acompañamento  dun adulto responsable só poderá ser autorizado por un
membro do Equipo Directivo quen se asegurará de contar coa autorización das familias.
Cando un adulto se persone para facerse cargo dun menor deberá asinar o libro de saídas
disposto en conserxería.

3. Durante os recreos os alumnos/as non poderán permanecer nas aulas, e deberán entrar na
aula ao toque do timbre. Esperarán en clase ao profesor/a de garda en caso de ausencia do
profesor/a que lles imparta clase a esa hora .

4. Durante as horas de clase os alumnos/as non deberán saír da aula. En casos excepcionais é
o profesor correspondente quen lles concederá permiso. 

5.  As aulas do centro estarán pechadas cando non haxa grupos no seu interior e sempre que
o grupo cambie de aula e durante os recreos.Os profesores serán os encargados de abrir e
pechar as aulas e de custodiar a chave.

6. Tanto alumnos/as como profesores/as deben ser puntuais nas entradas e saídas ás clases
debendo permanecer no interior das aulas durante a duración das sesións. O responsable
de que os alumnos/as non abandonen as aulas é o profesor/a correspondente.

7. Cando un alumno/a chegue tarde a clase o profesor/a correspondente fará constar a falta
de puntualidade. A corrección desta falta  será inmediata  ,  de maneira  que no seguinte
recreo á falta cometida o alumno deberá permanecer nunha aula especial habilitada para
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isto.  A comisión  reiterada  de  faltas  de  puntualidade   será  comunicada  polo  titor/a  do
alumno/a aos pais.

8. A celebración de probas ou exames teñen carácter lectivo  polo que os alumnos/as e o
profesor/a deben permanecer nas aulas durante toda a sesión con independencia de que
exame remate antes de finalizar a sesión de clase. O profesor/a deberá atender a todos os
alumnos/as do grupo, aínda que o exame sexa de recuperación e só o teñan que realizar
unha parte do alumnado. 

9. Os alumnos/as deberán manter na clase a debida atención e compostura. Non se admitirá
comer,  beber  nin usar goma de mascar  ,nin vestir  roupa de baño  ou manter  a  cabeza
cuberta con gorras ou similares, nin empregar gafas de sol agás no caso de prescrición
médica.

10. O  control  do  comportamento  e  actitude  do  alumnado  comunicarase  no  boletín
escolar, despois de cada avaliación. O resgardo, debidamente asinado polo pai/nai ou
representante legal do alumno/a, será devolto ó profesor/a titor/a nun prazo máximo dunha
semana. 

11. Non se permitirá o acceso ó interior do Centro con monopatíns, patíns, bicicletas, etc., nin
se autorizará os uso de aparatos  reprodutores de música,  teléfonos móbiles  e calquera
outro medio de comunicación ou cámaras de fotos  durante o horario lectivo. En tanto a
CCEOU non indique outra cousa, o tempo de recreo considérase non lectivo, non así os
cambios de clase. 
Os  Profesores/as  poderán  autorizar  o  emprego  destes  medios  sempre  baixo  a  súa
supervisión presencial e exclusivamente no seu tempo de docencia con eses alumnos.

12. Non se tolerarán os xogos de azar nin a posesión e consumo de bebidas alcohólicas no
Centro.

13. Os alumnos/as deberán levar o carné  do Centro e mostralo cando lles sexa solicitado por
calquera profesor/a ou outro membro do persoal non docente. Así mesmo, os alumnos/as
deberán usar o carné da Biblioteca para a utilización de fondos da Biblioteca do Centro. 

14. Cando o alumno/a formaliza a matrícula no Instituto comprométese a asistir  ás clases.
Polo tanto,  a  asistencia  é  obrigatoria  e  necesaria  para aplicar  o proceso de avaliación
continua. O alumno/a  que falte a clase presentará a xustificación  escrita ao día  seguinte
a  súa  incorporación;  se  non  o  fixo  neste  prazo,  o  titor/a  considerará  a  falta
inxustificada. As  faltas  xustificaranse  mediante  o  modelo  confeccionado  pola
Xefatura de Estudos. 

15.  As faltas aos exames deberán estar xustificadas documentalmente.  

16. No caso en que haxa constancia de que o alumno/a faltou a clase estando no Centro, non
se admitirá a xustificación.
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17. No  caso  dun  longo  período  de  ausencia  por  enfermidade  do  alumno/a,  os  pais/nais
comunicarano por escrito ou cun xustificante médico. 

18. Nas excursións e actividades programadas polo Centro, os alumnos/as deberán cumprir e
acatar as decisións que establezan os profesores/as acompañantes en cuestión de horario,
visitas  culturais,  etc.  Unha  vez  que  os  pais  presenten  o  resgardo  que  confirma  a
participación dun alumno nunha actividade ,  a  asistencia  será obrigatoria.  No caso de
ausencia non xustificada o alumno non terá dereito a devolución da aportación económica
que fixera para tal actividade. 

19. Cando un alumno/a teña un comportamento contrario as normas de convivencia dentro da
aula  o  profesor  deberá  cumprimentar  o  informe  de  “Apercibimento  da  conduta
incorrecta”.Este documento consta de tres copias, unha para o/a Xefe de estudos , outro
para o/ titor/a e outro para os pais que deberán devolver asinado

20. Cando o comportamento inadecuado mereza a expulsión da aula,o alumno deberá acudir
en primeira instancia aos despachos de Dirección dende onde será enviado á biblioteca e
terá que comunicar o feito ao profesor de garda de biblioteca, que o anotará no libro de
incidencias. O profesor/a responsable da aula  deberá cumprimentar así mesmo  o informe
de  “Apercibimento  da  conduta  incorrecta”.  O  titor  chamará  a  casa  do  alumno  para
comunicar  a  expulsión  aos  pais.  A reiteración  de expulsións  conlevará  correccións  de
maior gravidade.

21.  Aqueles  alumnos/as que teñan mal comportamento xeneralizado ou  varias expulsións da
aula  sen acadar o grao de conduta gravemente perxudicial, considerarase que poden ser
causa  de  conflitos  coa  súa  actitude   disruptiva  en  saídas,  excursións  ou  actividades
extraescolares e complementarias, polo que quedarán sen o dereito a participar nelas por
un período de ata dúas semanas  a xuízo da Dirección  previa consulta co Titor.Téñase en
conta para a aplicación deste punto que as condutas non graves prescriben ao mes da súa
comisión agás que sexan reiteradas.

22. Os alumnos/as procurarán contribuír eficazmente ó mantemento da limpeza e coidado das
instalacións  e material do Centro. Calquera deterioración  das instalacións ou material
producido  por  neglixencia  ou  de  forma  intencionada  será  motivo  de  restauración
(asumirase  o  custo  da  reparación  ou  sustitución)  e  comportará  a  corrección
correspondente. 

23. Para facer  máis  doadas  as  tarefas  de limpeza  do Centro,  os  alumnos/as,  ao rematar  a
derradeira hora de clase, deberán colocar as cadeiras sobre as mesas. O profesor/a que dea
clase nesa hora terá que encargarse de que non esquezan facelo.

24. Os  alumnos/as,  dirixidos  polo  profesor/a  titor,  efectuarán  unha  revisión  trimestral  do
estado de limpeza e posibles estragos da aula. De cada revisión cómpre levantar acta, da
que se entregará unha copia na Secretaría do Centro. 
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Capítulo 2. Do control de asistencia e información.

Art. 20

Control  de  faltas  de  asistencia  dos  alumnos/as. Cada  profesor/a   pasará  as  faltas  de
asistencia dos alumnos/as ao programa informático de Xestión de Faltas .  

A Xefatura de Estudos establecerá un calendario quincenal de impresión de cartas de faltas,
entregárallelos  aos  titores/as  que  os  deberán  enviar  sen  demora   aos  domicilios  dos
alumnos/as  da  súa  titoría.  Os  alumnos  deben  devolver  o  parte  de  faltas  asinado.  É  moi
importante que os titores/as comproben que os alumnos/as devolven a circular asinada no
prazo dunha semana,  para que teñamos constancia de que os pais/nais/titores coñecen  as
faltas de asistencia dos seus fillos/as. En caso de non ter constancia da recepción por parte dos
pais  destas  comunicacións  ,  o  titor  enviará  carta  certificada  o  domicilio  que  figura  na
documentación do alumno.

Os profesores/as de garda teñen que pasar lista nos grupos nos que falte o profesor/a e
anotar as faltas no parte de clase. Estas faltas deben ser comunicadas ao Xefe/a de Estudos ou
introducidas directamente no Xade polo profesor de Garda. 

 Control de  faltas de asistencia dos profesores/as. 

• Todos os profesores/as teñen o deber de cumprimentar con puntualidade o horario asinado
a principio de curso. 

• A permanencia no centro con labores de garda quedará reflectida coa sinatura no libro de
gardas da sala de profesores/as, no libro de gardas de biblioteca ou no libro de gardas de
informática segundo corresponda.

• Cando  un  profesor/a  teña  prevista  unha  falta  de  asistencia  ao  centro  informará
anticipadamente e polo medio máis fiable e rápido á xefatura de estudos (ou directivo
presente no instituto), quen informará aos profesores/as de garda e ao delegado/a do curso,
se fose preciso.

• En caso das faltas motivadas por imprevistos ou urxencias, o profesor/a deberá poñerse en
contacto co Centro o antes posible para organizar gardas e , se procede cambios horarios. 

• Os profesores deberán xustificar  ao seu regreso ou anticipadamente segundo proceda as
faltas  empregando o modelo oficial que está dispoñible na oficina do Centro

• As faltas  a  sesións  de Avaliación,  Claustros  e demais  convocatorias  computarán  como
unha hora  mínimo, e en total pola duración real  das mesmas; a estes últimos efectos,
cando se superen os trinta minutos na hora de remate computarase a hora enteira (1:35=2h)

Capítulo 3. Das condutas contrarias á Convivencia
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Art. 21

Consideraranse  condutas  leves  contrarias  á convivencia  do Centro  as  establecidas  na
normativa en vigor. Fanse a continuación as seguintes puntualizacións:

1. O deterioro causado intencionalmente nas dependencias do centro,  no material
deste ou nos obxectos ou pertenzas doutros membros da comunidade educativa. 

Considérase deterioro causado intencionalmente as seguintes condutas:

 As que atentan  á  propia  saúde e  dos  demais:  beber  bebidas  alchólicas  ,fumar nas
dependencias do centro, hixiene e limpeza persoal, etc..

 As que atentan á limpeza e hixiene do centro: tirar papeis, desperdicios, latas, etc., ao
chan; tirar xices, borradores, etc.; ensuciar o chan, paredes, teitos, mesas, cadeiras ou
calquera outro obxecto.

  As condutas que deterioren o material do centro: materiais e instrumentos didácticos e
deportivos.; outros materiais; mesas, cadeiras, papeleiras, cristais, luces, aseos, etc.

 As condutas  que  deterioren  as  pertenzas  doutros  membros  da  comunidade:  libros,
materiais  de  escritura  ou  debuxo,  material  deportivo,  prendas  ou  calquera  outro
obxecto. 

2. Calquera outro acto inxustificado que perturbe o normal desenvolvemento das
actividades do centro. Entre os actos inxustificados cabe citar:

 Condutas  impropias  dun  centro  educativo:  xogo  de  cartas,  actos  violentos  ou
agresivos, linguaxe groseira, acenos e posturas irrespectuosas, etc.

 Condutas que alteren a atención na clase ou nas actividades docentes: conversacións
ou risas indebidas, berros, ruídos, alborotos, mascar goma de mascar, comer, uso de
móbiles, auriculares, MP3, consolas, etc.

 Condutas  que  alteren  o  desenvolvemento  ordinario  das  actividades  académicas:
obstaculizar os accesos aos edificios, aulas, servizos, etc.; a alteración ou subtracción
do  parte  de  faltas  de  asistencia  á  clase;  non  respectar  os  prazos  de  entrega  de
circulares, libros ou  materiais prestados, etc.

 Todos os profesores e persoal non docente deberán amoestar verbalmente ao alumno
que comete calquera  das condutas expostas e  comunicaran  ao titor  ou ao Xefe de
Estudos que adoptará a medida correctora que se determine. Cando sexa factible, a
corrección consistirá en reparar, en horas non lectivas, o deterioro causado: recollida
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de papeis e lixo, limpeza de mesas, cadeiras, paredes, teitos, etc.; o amaño, reposición
dos obxectos deteriorados ou a súa contraprestación económica.  O Xefe de Estudos
comunicará por escrito,  e con acuse de recibo,  a notificación da falta á familia do
alumno menor de idade ou ao propio interesado

3. As falta a clase de modo reiterado pode alterar a aplicación ordinaria dos criterios
de avaliación  continua.

O deber máis importante dos alumnos/as é o de aproveitar positivamente o posto escolar
que  a  sociedade  pon  á  súa  disposición.  Por  esta  razón,  o  interese  por  aprender  e  a
asistencia a clase, é dicir, o deber do estudo, é a consecuencia do dereito fundamental á
Educación.

Se o alumno/a acumula tantas faltas inxustificadas como horas lectivas semanais ten a
materia,  o profesor/a porao en coñecemento do titor/a.  Este amonestará ao alumno/a a
través dun escrito remitido aos pais.

Se as faltas inxustificadas seguen acumulándose acadando o número de horas lectivas que
unha materia ten en dúas semanas, o titor, a instancias do profesor, porá en coñecemento
de Xefatura de Estudos a situación. 

Se  o  alumno/a  persiste  na  súa  actitude  acumulando  agora  as  faltas  inxustificadas
correspondentes a tres semanas da materia en cuestión Xefatura de Estudos, a instancias
do  profesor/a  e  titor/a  ,  comunicarao  por  escrito  aos  pais.  A acumulación  de  faltas
considerarase  entón  conduta  gravemente  perxudicial  e  aparellará  a  apertura  dun
procedemento corrector.

Cando a situación o requira iniciarase dende o centro o Protocolo de absentismo escolar
para alumnado de ESO.

O alumno/a sancionado non queda eximido da entrega dos traballos programados,  probas,
etc., obxecto de avaliación.

 O alumado de Formación Profesional  ten regulado normativamente  un procedemento
administrativo   para  a  baixa  de  oficio  por  acumulación  de  faltas  de  asistencia,  que
corresponde cumprimentar ao Titor co visto e prace da Dirección.

4.  A non asistencia  a clase dos alumnos/as  por motivo de folga serán obxecto de
sanción cando non  se cumpran os seguintes requisitos:

a. Realizarase unha reunión de Delegados/as convocada polos promotores con, ao menos,
corenta  e  oito  horas  de  antelación  ó  comezo  da  mesma.  Os  promotores  serán  os
encargados de facer chegar ós delegados/as a convocatoria por medios que non alteren  a
normalidade  académica,  nunca  durante  as  horas  de  clase.  A  antedita  reunión   de
Delegados/as  realizarase  previa  petición  por  escrito  á  Dirección.  Os  delegados/as  ou
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convocantes  elaborarán  unha  información  escrita  indicando:  convocantes,  motivos,
actividades e horarios, que transmitirán ós seus representados/as e á Dirección.

b. Cada Delegado/a transmitirá a información ó seu grupo 

c. Para que calquera alumno menor de idade abandone o centro deberá ter o permiso escrito
do pais/ nai ou titor legal que xustifique a súa ausencia

d. Cando  a  ausencia  non  se  axuste  ao  procedemento  descrito,  considerarase  falta  de
asistencia non xustificada e tomaranse as medidas oportunas  por parte do profesorado
(ausencia non xustificada)e de Xefatura de Estudos. 

e. Así mesmo recoñecese o dereito dos alumnos/as que non desexen sumarse á falta a clase a
permanecer no Centro e recibir clases, agás que o profesor/a se declarara en folga. 

Capítulo 4. Das condutas gravemente prexudiciais

Art. 22

A corrección das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro  deben ir
precedidas  da  instrución dun procedemento disciplinario común ou un procedemento
conciliado regulados pola normativa. 

 Se a corrección implica a perda do dereito de asistencia ao Centro, durante o tempo que dure
a corrección os alumnos/as realizarán os traballos correspondentes que estean programados na
Aula  ou  sexan  especificados  polos  seus  docentes (  dos  cales  serán  informados  con
anterioridade polo Titor/a correspondente), debendo presentalos ao día da súa incorporación
ao Centro.
Fanse as seguintes especificacións sobre as condutas gravemente prexudiciais:

1. Os actos de indisciplina, inxuria ou ofensas graves contra os membros da comunidade
educativa. 

 Os insultos a calquera dos membros da comunidade educativa ou o uso de alcumes.
 Atentado  contra  a  intimidade  mediante  a  utilización  da  imaxe  con  ánimo  de  burla  ,

deshonra , etc…
 A provocación,  indución  e  incitación  pública  a  realización  de  condutas  gravemente

prexudiciais para a convivencia.
 Os insultos, inxurias ou ofensas, de palabra ou feito, a un dos membros da comunidade

educativa que atenten ao honor profesional e á dignidade persoal.
  As  críticas  inxustas  proferidas  publicamente  con  ánimo  de  desacreditar,  deshonrar  e

calumniar.
 As malas contestacións á profesores e persoal non docente.
 A desobediencia a un membro do profesorado ou do persoal non docente cando o estea

amoestando debido a realización dunha falta.
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 As faltas de respecto a calquera dos membros da comunidade educativa.

 2.  A agresión  grave,  física  ou  moral,  contra  os  demais  membros  da  comunidade
educativa ou a discriminación grave .

   
 As accións  realizadas  con  intención  de  causar  dano  físico  a  calquera  das  persoas  da

comunidade  educativa  producindo  lesións  ou  danos  físicos.  Tamén  se  consideran  as
accións  que provocan o deterioro importante  das propiedades  e útiles  do centro e das
persoas que conviven no mesmo con afán desmoralizador e discriminatorio.

 As condutas  que ocasionan unha coacción,  un acoso ou un abuso que  induza a  unha
persoa  á  comisión  de  condutas  gravemente  prexudiciais  para  a  convivencia  ou  verse
impedido a actuar libremente.

3.  A suplantación  da  personalidade  en  actos  da  vida  docente  e  a  falsificación  ou
subtracción  e  documentos académicos. 
 Identificarse falsamente utilizando a identidade doutra persoa cando vaia ser amoestado

 Asinar coa identidade dun compañeiro

 Suplantar a un compañeiro en actos realizados no centro.

 A alteración de documentos e informes do centro e dos profesores: informes das súas
avaliacións; notificacións a súa familia; probas escritas ou exercicios, etc.

 A substracción ou roubo de documentos tales como as informacións sobre as avaliacións;
cadernos de notas utilizados polos profesores; probas escritas ou exercicios, etc.. 

 A manipulación  da  Aula  Virtual,  do  XADE,  do  correo  electrónico  ou  calquera  outra
ferramenta  informática  docente  ou  administrativa,  así  como  a  suplantación  da
personalidade nas mesmas.

4.  Os   danos   graves  causados  polo  uso  indebido  ou  intencionadamente  nos  locais,
material  o  documentos  do  centro  ou  nos  bens  doutros  membros  da  comunidade
educativa.

 A  rotura  ou  deterioro  grave  dos  locais  ou  materiais  do  centro:  aulas,
laboratorios,biblioteca,ordenadores, libros, servizos, andares, zonas deportivas, cadeiras,
mesas, luces, encerados, fachadas, árbores, plantas, etc..

 A rotura ou deterioro grave dos bens e pertenzas de calquera membro da comunidade
educativa ou visitante do instituto: libros, material didáctico, obxectos persoais, coches,
motos, etc.. 
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Neste tipo de condutas corresponde ademais da correspondente corrección o aboamento da
reparación ou  da restitución do ben material afectado, mediante a presentación de factura  co
importe correspondente aos responsables do menor ou ao alumno maior de idade.

5.Actos  inxustificados  que  perturben  gravemente  o  normal  desenvolvemento  das
actividades do centro.

 As ausencias colectivas sen previa autorización da Xefatura de Estudos.

 As folgas realizadas sen terse comunicado á Dirección cunha antelación de 48 horas

 As  condutas  individuais  ou  colectivas  de  carácter  intimidatorio  ou  agresivo  cara  a
calquera  persoa da comunidade educativa.

 As algaradas e alborotos colectivos realizados no centro.

6. Os roubos ou subtracción dos bens ou materiais do centro e dos obxectos e útiles dos
demais membros do centro. 

7.  As actuacións prexudiciais  para a saúde e a integridade persoal  dos  membros  da
comunidade educativa do centro ou a incitación ás mesmas.

 A venda, posesión e consumo  de drogas e bebidas alcohólicas realizadas no interior
do  recinto  escolar,  nas  súas  proximidades  ou  nas  actividades  extraescolares  e
complementarias.

 Igualmente,  considérase  falta  gravemente  prexudicial  para  a  convivencia  a
incitación colectiva ó uso e consumo de drogas , tabaco e alcohol no recinto escolar
e actividades extraescolares.

8.  A  reiteración,  no  mesmo  curso  escolar,  de  condutas  contrarias  ás  normas  de
convivencia no centro .

Capítulo 5. Das medidas correctoras.

Art. 23

a. A adopción  de  medidas  disciplinarias,  cando  resulte  inevitable,  deberá  ter  carácter
educativo, deberá contribuír ó proceso xeral de formación e recuperación do alumno/a e
farase de acordo ás garantías procedementais establecidas nas Leis.

b. Non  se  poderán  aplicar  correccións   que  aparellen   a  perda  do  dereito  á  avaliación
continua do alumnado.Se algunha medida correctora levara implícita a perda do dereito de
asistencia a clase e/ou ó Centro durante un determinado período de tempo, o profesor/a ou
profesores/as  implicados  entregarán  unha  serie  de  traballos  das  súas  materias,  ****
(  coordinarase  a  través  do  titor   correspondente),  os  citados  traballos  deberán  ser
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presentados  polo  alumno/a  o día  da  súa reincorporación  a  clase,  para  a  súa  posterior
corrección.

c. En calquera caso garántese que o proceso de avaliación a os alumnos/as que non asisten
regularmente a clase será o mesmo que o que sí o fai,  esixíndoselles os  *** mínimos
programados nas áreas/ciclos/ materias, así como a presentación de todo o material e/ou
traballos realizados ó longo do curso e recollidos nos criterios  ou rexistros de avaliación

Art. 24

 Concrétanse as medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia:

1. Apercibimento oral por parte do titor  ( falta de orde)

2. Apercibimento oral por parte do Xefe de Estudos 

3. Apercibimento escrito da Xefatura de Estudos  por acumulación de faltas de orde ou actos
de indisciplina máis graves. 

4. Labores de limpeza , recollida de lixo nas aulas, corredores, servizos ou espazos comúns
cando foran deteriorados conscientemente. 

5. Prohibición de acudir a  actividades complementarias e extraescolares por un período de
dúas semanas 

6.  Suspensión dos  recreos  con realización  de tarefas,  nos casos  de falta  de participación,
desatención ou interrupción das clases, faltas de respecto..., por un tempo non superior a unha
semana.

7. Suspensión do dereito á asistencia a clase dunha determinada materia, nos casos de falta de
participación,  desatención  ou  interrupción  das  clases  cometidas  de  forma  reiterada  e  que
supoñan tres expulsións, por un tempo non superior a tres días lectivos. Durante este tempo, e
na hora da clase, o/a alumno/a deberá acudir á biblioteca onde realizará as tarefas

8. Suspensión do dereito de asistencia ao centro durante un período de ata tres días, nos casos
de reiteración de  condutas contrarias ás normas

9.Asistencia ao Centro en horario de tarde para realización de tarefas para a comunidade por
un período non superior a cinco días lectivos.

10. Cambio de grupo unha semana.

11.   Retención  de  móbiles,  auriculares,MP3,  consolas,  cámaras,  etc  ata  que  avisados  os
pais/nais/titores por Xefatura de Estudos na mesma xornada, os recollan ao final desta.
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Art. 25.1

A corrección das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro  deben
ir precedidas da  instrución dun procedemento disciplinario común ou un procedemento
conciliado regulados pola normativa. A continuación acláranse e especifícanse os aspectos da
normativa para unha correcta aplicación do Procedemento común:

a. A incoación do procedemento e o tipo  corresponde á persoa titular do centro.
b. A instrución  levarase a cabo por un profesor/a do Centro designado polo Director/a. Dita

incoación comunicarase aos pais, titores/as ou responsables do menor. 
c. Ao iniciarse o procedemento ou en calquera momento da súa instrución, o Director/a por

decisión propia ou a proposta,  no seu caso,  do instrutor/a,  poderá adoptar as medidas
provisionais  que  estime  convenientes.  As  medidas  provisionais  poderán  consistir  no
cambio  temporal  de  grupo  ou  na  suspensión  do  dereito  de  asistencia  ó  centro  ou  a
determinadas  clases  ou  actividades  por  un  período  que  non  será  superior  a  tres
días.Notificarase á nai ou pai ou titor/a do alumno/a

d. O centro porá a disposición do xuíz instrutor un protocolo de actuación onde se recollen
entre outros aspectos 

 O alumno/a, e, no seu caso, os seus pais ou representantes legais poderán recusar
ao instrutor/a ante o Director/a  cando da súa conduta ou manifestacións poida
inferirse falta de obxectividade na instrución do expediente. 

 A instrución do expediente deberá acordarse nun prazo non superior aos tres días
lectivos  desde  o  coñecemento  dos  feitos  e  rematado  aos  cinco  días  desde  o
nomeamento do instrutor 

 Instruído  o  expediente,  darase  audiencia  ó  alumno/a  e,  se  é  menor  de  idade,

ademais  ós pais ou representantes  legais  daquel,  no prazo de tres días lectivos
desde a recepción da comunicación, comunicándolles en todo caso as condutas que
se lle imputan e as medidas de corrección. Rematado o trámite a persoa titular da
dirección do centro ditará a resolución, que se comunicará aos pais ou titores e á
Inspección educativa  ao día  seguinte  do trámite  de audiencia  polo instrutor  ao
alumno, e será como data límite no día lectivo duodécimo desde o coñecemento
dos feitos. 

 Contra a resolución da persoa titular da dirección do centro cabe instar a revisión
ante o Consello escolar no prazo de dous días lectivos 
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Procedemento para a tramitación de procedemento  disciplinario común 
a alumnos por conductas gravemente prexudiciais para a convivencia no 

centro

1) Decisión incoación ➔ Director do Centro. 
Decisión no prazo de 3 días desde coñecemento 
feitos. Os dous primeiros para dilixencias previas 
e toma de decisión se é preciso

2) Instrutor ➔ Profesor do Centro por parte do 
Director. Incoación comunicada aos pais se é 
menor indicando posibilidade de recusación do 
instrutor

3) Comunicacións 
Pais pasos 1 e 2 por escrito e con acuse de 
recibo 
Servizo de Inspección Técnica de 
Educación pasos 1 e 2 

4) Instrución
Ten 5 días lectivos o Instrutor dende  o seu 
nomeamento 

5) Despois instrución procedemento .
O instrutor citara a trámite de audiencia a 
alumno(s) (aos pais se fosen menores) por escrito e 
acuse recibo comunicando conduta imputada, 
correccións propostas a Director 

Instrutor debe deixar constancia 
(escrita) de todas as probas que 
practique. Todas as persoas 
chamadas a declarar (alumnos, pais, 
profesores) teñen que selo por escrito 
con acuse de recibo. 

Proposta de resolución
Indicación dos pasos seguidos
Antecedentes dos feitos
Relación de feitos considerados probados
Conduta que imputa aos autores
Proposta de medidas de corrección

6) Resolución expediente
Director resolve no prazo de 12 días desde o 
coñecemento dos feitos. Comunicada a alumno(s) e 
pais por escrito e con acuse de recibo indicando 
que cabe solicitude de revisión   ao Consello Escolar 
en dous días

Procedemento para a tramitación de procedemento  disciplinario común 
a alumnos por conductas gravemente prexudiciais para a convivencia no 

centro

1) Decisión incoación ➔ Director do Centro. 
Decisión no prazo de 3 días desde coñecemento 
feitos. Os dous primeiros para dilixencias previas 
e toma de decisión se é preciso

2) Instrutor ➔ Profesor do Centro por parte do 
Director. Incoación comunicada aos pais se é 
menor indicando posibilidade de recusación do 
instrutor

3) Comunicacións 
Pais pasos 1 e 2 por escrito e con acuse de 
recibo 
Servizo de Inspección Técnica de 
Educación pasos 1 e 2 

4) Instrución
Ten 5 días lectivos o Instrutor dende  o seu 
nomeamento 

5) Despois instrución procedemento .
O instrutor citara a trámite de audiencia a 
alumno(s) (aos pais se fosen menores) por escrito e 
acuse recibo comunicando conduta imputada, 
correccións propostas a Director 

Instrutor debe deixar constancia 
(escrita) de todas as probas que 
practique. Todas as persoas 
chamadas a declarar (alumnos, pais, 
profesores) teñen que selo por escrito 
con acuse de recibo. 

Proposta de resolución
Indicación dos pasos seguidos
Antecedentes dos feitos
Relación de feitos considerados probados
Conduta que imputa aos autores
Proposta de medidas de corrección

6) Resolución expediente
Director resolve no prazo de 12 días desde o 
coñecemento dos feitos. Comunicada a alumno(s) e 
pais por escrito e con acuse de recibo indicando 
que cabe solicitude de revisión   ao Consello Escolar 
en dous días
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Art. 25.2

O Procedemento Conciliado: 

¿Cando procede  a aplicación? 

a) Cando o/a alumno/a  recoñeza a falta cometida ou o dano causado pola súa  conduta 

tipificada como gravemente perxudicial para a convivencia, co beneplácito e a colaboración 

incondicional  dos seus representantes legais (pais ou titores)

b) Cando se desculpe ante o prexudicado, se o houber.

c) Cando se comprometa a realizar as accións reparadoras que se determinen e que 

efectivamente as realice

Supostos excluídos.

a) Cando o Director aprecie motivadamente que na acción infractora concorren feitos de 

especial e notoria gravidade. 

b) Cando o pai ou a nai non comuniquen a súa disposición a acollerse ao procedemento 

conciliado,ou, se é o caso, non comparezan sen causa xustificada ante o/a instrutor/a e o/a 

mediador/a ou  no día e a hora fixados.

c) Cando o agraviado pola conduta non estea disposto a participar no acto de conciliación.

d) Cando xa se faga uso deste procedemento co alumno implicado por unha vez anterior no 

mesmo curso escolar.

e) Cando haxa un incumprimento previo por parte do alumno ou a alumna dunha sanción por 

conduta gravemente perxudicial, con independencia de que a súa imposición proveña dun 

NOTAS CON RELACIÓN Á INSTRUCIÓN DE EXPEDIENTES
DISCIPLINARIOS

1) Todo o que se aporte ao expediente por parte do instrutor debe de estar documentado
2) As citacións sempre por escrito e con acuse de recibo

3) Citacións

Apertura de expediente
Fainas o/a Director/aNomeamento instrutor

Posibilidade de recusación instrutor
Citacións a declarar

Fainas o/a Instrutor/a
Petición de informes
Notificación conclusión expediente
Convocatoria de audiencia ante instrutor Fainas o/a Instrutor/a

Notificación de resolución do Director
Notificación de revisión contra resolución Fainas Director

4) Todas as sancións que se propoñan deben ter unha finalidade educativa 
5) Recusación instrutor cando de conduta ou manifestacións se infira falta de obxectividade
artigo 29 da Lei 30/1992
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expediente disciplinario ordinario ou conciliado.

O instrutor e o mediador. Funcións.

 O Director  asignará a xestión dunha situación de conflito a un instrutor, cando estime que 

nun feito que altere a convivencia existen indicios de conduta sancionable, unha vez 

coñecidas as circunstancias do caso concreto a partir da información previa dispoñible. Este 

instrutor será quen tramite o expediente disciplinario con independencia de que conclúa por 

conciliación ou polo procedemento común.

Sen prexuízo do establecido con relación ao instrutor, o/a Titor/a do/a alumno/a ou a 

Orientadora (a designación dun deles recaerá no Director) actuará como mediador.

O instrutor terá as seguintes funcións:

a) Practicar cantas dilixencias considere pertinentes para a comprobación dos feitos e a 

responsabilidade do alumno na súa comisión.

b) Custodiar os documentos e efectos postos á súa disposición por causa dun conflito de 

convivencia.

c) Intervir no proceso de mediación 

d) Propoñer ao Director o arquivo do actuado,se coas indagacións realizadas estima que non 

existe acción sancionable.

e) Propoñer ao Director  a sanción aplicable e as medidas reparadoras pertinentes,previamente

acordadas co alumno coa intervención do mediador, se é o caso.

f) Asistir ao mediador e prestarlle todo o apoio que precise para a solución de conflitos de 

convivencia.

O mediador, cando participe, intervirá de xeito activo, procurando canalizar conciliadamente 

o conflito con estratexias educativas e de achegamento entre as partes. Poderá contar coa 

opinión e o parecer dos que sexan ou fosen mediadores á hora de establecer accións de 

carácter preventivo en materia de convivencia.

Procedemento.

Unha vez asignado o instrutor ao que se encomenda un conflito de convivencia concreto, o 

Director incluirá na comunicación da apertura do expediente a posibilidade que asiste ao 

alumno ou aos seus pais de poder acollerse á tramitación conciliada, con expresión das 

condicións e vantaxes deste procedemento. Na solución do conflito o alumno, ou os seus pais 

se é menor de idade, poderá optar expresamente entre a terminación conciliada, cuxa 
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finalidade é a de celebrar un pacto de resolución de conflitos de convivencia con intervención 

do mediador e o instrutor  ou a terminación ordinaria do expediente mediante a instrucción do

procedemento disciplinario.

O alumno implicado, ou os seus pais se é menor de idade, comunicará a opción elixida ao día 

seguinte á notificación, comparecendo no centro co fin de que quede constancia documental. 

Se o pai ou a nai non puidesen acudir ao centro poderán enviar en igual prazo escrito asinado 

no que manifesten a súa conformidade coa tramitación polo citado procedemento. De non se 

comunicar á Dirección do centro a opción elixida, aplicarase o procedemento disciplinario 

común. 

 No acto de conciliación  convocarase  polo instrutor ao mediador e ás partes implicadas no 

día e hora fixados,  lerá a descrición dos feitos que son obxecto do procedemento e recordará 

ás partes que se está  ante un procedemento conciliado ao que se someteron voluntariamente, 

e que, do mesmo xeito,acatarán o acordo que do acto se derive. Así mesmo, advertirase ao 

alumno ou aos seus pais que as declaracións realizadas formarán parte do expediente 

disciplinario ordinario no suposto de non alcanzarse a conciliación.Tras esta lectura, darase a 

palabra ás persoas convocadas as cales describirán os feitos e concederase ao alumno ou a 

alumna, ou os seus pais, a posibilidade de alegar canto estimen conveniente, todo co mediador

actuando como moderador e facilitador. O instrutor recollerá estas declaracións e mesmo 

poderá pedir as aclaracións que considere oportunas. Finalizadas as intervencións, o instrutor 

precisará o tipo de falta en función dos feitos comprobados e do nivel de responsabilidade do 

alumno e a sanción aplicable.

O mediador  pasará a continuación a deliberar sobre as opcións de acordo conciliado e de 

xeito significativo a contrastar co alumno e os seus pais a súa disposición a asumir aquelas 

tarefas que se estime máis axeitadas, cando esta sexa a sanción proposta. 

O instrutor valorando  as declaracións efectuadas e o resultado da mediación, tendo en conta  

as circunstancias da falta, as condicións do alumno e, no seu caso, a aceptación das desculpas 

polo ofendido proporá ao alumno implicado o cumprimento dunha sanción concreta das 

previstas para as condutas gravemente perxudiciais para  a convivencia, proposta que de ser 

aceptada polas partes, será elevada inmediatamente á Dirección ao finalizar o acto, quen

resolverá (refrendando normalmente ou modificando motivadamente).
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De non haber acordo, continuarase o expediente polo procedemento disciplinario común. 

Prazos.

Coñecidos os feitos pola Dirección ábrese o procedemento disciplinario con prazo máximo en 

tres días lectivos,  podendo ser os  dous anteriores para levar a cabo recollida de información a

fin de establecer a procedencia desta actuación, e  simultaneamente comunícase a incoación 

do procedemento aos pais e ao alumnado, o que supón  nomear ao/á instrutor/a nesta mesma 

xornada;  no día seguinte os pais deben solicitar a opción de conciliación, recibindo resposta 

do Centro á súa petición na mesma xornada;  comeza desde o momento do nomeamento do 

instrutor a instruirse  a causa e cítase pola Dirección ás partes para o acto de conciliación, a 

celebrar no terceiro día lectivo desde a incoación; neste acto o instrutor fai proposta de 

resolución que eleva ao Director, quen resolve e da coñecemento ás partes. Se é rexeitado 

polos pais e/ou os alumnos, continúase coa  instrución do procedemento disciplinario como 

ordinario os días lectivos cuarto e quinto. No duodécimo día lectivo  desde o coñecemento 

inicial dos feitos  debe estar  comunicada a resolución aos pais e ao alumno menor, ou ao 

alumno maior de idade; nos  dous días lectivos seguintes poden solicitar revisión da 

resolución ante o Consello Escolar.

Todas as notificacións e citacións  aos pais e demais implicados/as no procedemento serán por

escrito e deberán acusar recibo, pero dada a brevidade dos prazos faranse primeiro 

telefónicamente e/ou persoalmente para poder cumprir cos tempos establecidos.
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Capítulo 6. Protocolo de Convivencia.

Parte Documento Medida correctora

Incidencias  en
corredores,  aulas  de
usos  múltiples,
recreos,  cambios  de
clase, etc

Cuberto  por
Xefatura  co  nº  de
recreos  e  días  de
sanción.

Debe asinalo o profesor  de Garda
de  Desdobres  3.  O  alumno  debe
entregalo ao finalización da sanción
en Xefatura.

Tarefa  de  recreo:  normas  de
convivencia  ou  tarefa  específica
do Dpto. De Orientación.

Alumnos e alumnas 
con retraso 
inxustificado á aula

Parte  de  aula
cuberto  polo
profesor  da  materia
á  que  chega  tarde
indicando  en  que
recreo   debe acudir
a desdobres 4.

Debe  devolvelo  asinado  polo
profesor  de  recreo  da  aula  de
desdobres  4  ao  profesor  que  o
sancionou. 

Quedar  sen  o  recreo  seguinte  á
hora na que se retrasou.

Catro  incidencias
disciplinarias  de
aula ou falta de orde
na  mesma
avaliación.

Rexistradas no parte
de  incidencias  de
aula  equivalen  á
primeira  falta  de
orde

Envío de falta de orde de Xefatura
de  estudos  aos  pais  que  deberán
devolvela  asinada.Os  titores
quedarán con unha copia.

Amoestación  do  titor/a  e  de
Xefatura.
Perda  do  dereito  a  asistir  á
seguinte  actividade
complementaria  ou  extraescolar
programada

Repetición  de  tres
incidencias  ou
segunda  falta  de
orde.

Segunda  falta  de
orde

Envío de segunda falta de orde de
Xefatura  de  estudos  aos  pais  que
deberán devolvela asinada

Amoestación  de  Xefatura  e  do
titor/a  .  Medida  aplicada  en
función da gravidade dos feitos:
débeda de horas en tarefas para a
comunidade, perda do dereito de
recreo  ata  1  semana,  asistencia
polas tardes ao centro, expulsión
de ata tres días.

Terceira  ou
sucesivas  faltas  de
orde

Envío de falta de orde de Xefatura
de  estudos  aos  pais  que  deberán
devolvela asinada

 Expulsión  de  ata  tres  días  ou
apertura  de  expediente
disciplinario   en  función  da
gravidade dos feitos

Expulsión de aula ou
apercibimento  por
conduta incorrecta

Modelo  por
triplicado  do  que
disporán  tódolos
profesores

Exemplar   branco  para  os  pais
vermello para o titor e amarelo para
Xefatura de estudos

O alumno/a  expulsado  deberá
comunicar  a  incidencia  a
Xefatura  de  estudos  antes  de
acudir á Biblioteca.
Medida  aplicada  en  función  da
gravidade  dos  feitos:  débeda  de
horas  en  tarefas  para  a
comunidade, perda do dereito de
recreo  ata  1  semana,  asistencia
polas tardes ao centro, expulsión
de  ata  tres  días  ou  apertura  de
expediente disciplinario
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Problemas de convivencia

Coñecemento dos feitos por 
diversas canles: compañeiros, 
profesores, orientadora, 
familia, etc.

Anotación no 
caderno de Xefatura.
Entrevista/s con 
todas as partes 
implicadas.  

Contrato de 
conduta: é o 
documento que 
asina o implicado 
ou implicados e que
o/s compromete a 
respectarse e 
manter un bo clima
de convivencia. O 
prepara o 
Departamento de 
Orientación .

 

Os alumnos responsables 
pasan por xefatura e reciben
amoestación.
A Orientadora prepara 
contratos de conduta que 
asinan ante o titor, 
orientadora e xefa de 
estudos ( as veces en 
presenza dos pais).
Quedan notificados da 
gravidade dos feitos e do 
compromiso de respecto 
para o resto do curso. De 
repetirse calquera das 
circunstancias serán 
inmediatamente aplicadas 
medidas correctoras máis 
severas: perda do dereito de
asistencia ao Centro, 
apertura de expediente 
disciplinario, cambio de 
grupo, cambio de centro....



                                                             
                                                     NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO

             Instituto de Educación Secundaria saturnino Montojo

TÍTULO 4º- DOS RECURSOS MATERIAIS

Capítulo 1. Uso das instalacións.

Art. 26

a. A utilización  das  instalacións  deberá  ter  como obxectivo  a  realización  de  actividades
educativas, culturais, deportivas ou outras de carácter social , sempre que non contradigan
os obxectivos xerais da Educación e respecten os principios democráticos de convivencia. 

b. En todo caso, a utilización estará supeditada ao normal desenvolvemento da actividade
docente e do funcionamento do Centro, á súa realización  fóra do horario lectivo, previa
programación  do  Centro.  Ademais  estará  supeditada  ao  criterio  do  Consello  Escolar
reunido para tratar a petición,  e deberá logo remitirse a solicitude e o acordo favorable á
Xefatura territorial, que será quen autorice ou denegue o uso mediante Resolución.

c. No caso do que o Director/a do Centro observara que das actividades propostas se deriven
interferencias coas actividades académicas, problemas para o funcionamento do Centro
ou  outro  tipo  de  conflito,  manifestará  inmediatamente  as  súas  observacións  ao  Xefe
territorial 

d. Con carácter  xeral,  a  utilización  dos  locais  e  instalacións  do Centro  poderá recaer  en
dependencias como Biblioteca, Salón de Actos ou Aulas e, no seu caso , as instalacións
deportivas. 
 Non poderán utilizarse aquelas partes das instalacións reservadas ás tarefas organizativas
e xurídico-administrativas do profesorado,ou aquelas que polas súas especiais condicións,
non aconsellen a utilización por terceiros.

e.  Serán de responsabilidade dos usuarios as seguintes actuacións: 

 Asegurar o normal desenvolvemento das actividades realizadas. En todo caso, adoptar
as medidas oportunas en materia de vixilancia,  mantemento e limpeza dos locais e
instalacións, de xeito que tales dependencias queden en perfecto estado para o seu uso
inmediato posterior polos alumnos/as nas súas actividades escolares ordinarias. 

 Sufragar os gastos orixinados pola utilización dos locais e instalacións, así como os
gastos  ocasionados  polos  posibles  deterioro,  perdas  ou  roturas  no  material,
instalacións ou servizos e calquera outro que se derive directa ou indirectamente da
realización de tales actividades. 
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f. Os  alumnos/as  do  Centro  poderán  utilizar  os  locais  e  instalacións  do  centro  para  a
realización  de  actividades  complementarias  e  extraescolares  recollidas  na  PXA  ou
incorporadas posteriormente e valoradas polo Consello escolar.  Sen interferir no resto de
actividades docentes do centro.

A autorización  para  a  utilización  das  instalacións  corresponderá  ó  Director/a  do
Centro, cando as referidas actividades sexan organizadas polo propio Centro, por algunha das
organizacións que integran a Comunidade Escolar o por asociacións constituídas a tal fin, e
sempre que sexa para os obxectivos propios do Centro.
Igualmente  corresponderá   a  autorización  ó  Director/a  cando  as  dependencias  vaian   ser
empregadas polo CEIP Isaac Peral, adscrito ao IES e físicamente unidos, dando conta escrita
ao STIE da presenza do seu alumnado e profesorado mediante e-mail por si tivera algo que
indicar ao respecto da autorización. 

Os profesores/as, as asociacións de alumnos/as, as asociacións de pais/nais e o persoal
de administración e servizos, poderán utilizar as instalacións do seu Centro para as reunións
propias  de  cada  sector  ou  vinculadas  especificamente  ó  centro.  Neste  suposto,  deberá
efectuarse a comunicación previa ao Director/a,  coa antelación oportuna do calendario das
respectivas  reunións.  O  Director/a  poderá  modificar  dito  calendario  se  se  deducen
interferencias con actividades previamente programadas. 
A utilización nestes casos será gratuíta. 

Capítulo 2. Traballos da fotocopiadora .

Art. 27 

a. Non se realizarán fotocopias durante períodos de tempo nos que os bedeis deberán atender
a outras obrigas  como control dos alumnos/as entre clases  e  nas horas de entradas e
saídas. 

b. As fotocopias múltiples dos membros da Comunidade Educativa, solicitaranse , sempre
que sexa traballo previsto , con ao menos  vinte e catro horas de antelación.

c. As fotocopias de material didáctico inherente ás materias irán a cargo do alumno/a .

d. A  impresión de documentos  enviados ás fotocopiadoras  desde os equipos da Sala de
Profesores  queda suxeita  ás  directrices  que  marque o  Coordinador  TIC de  acordo co
Secretario do centro
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Capítulo 3. Sobre a  Biblioteca.

Art. 28

1. A Biblioteca é un lugar de estudo onde o silencio é indispensable.

2. Os usuarios:

 Todos os alumnos/as poderán utilizar adecuadamente a Biblioteca.

 Non se pode entrar na Biblioteca con bolsas, comida ou bebidas.

 Cada alumno/a será responsable dos libros que solicite para consulta ou préstamo.

 Os libros poderán utilizarse na sala ou levarse a casa por un período inferior a quince
días.

 Non se poderán solicitar como préstamo as enciclopedias ou dicionarios(por tomos ou
integramente) .

 Ao solicitar a consulta ou préstamo dos fondos da Biblioteca entregarase o carné de
estudante do Centro ó Bibliotecario/a ou persoa encargada e se completará unha ficha
facilitada por este. 

 O mal uso da Biblioteca ( nas súas instalacións, materiais ou fondos bibliográficos e
documentais) terá como penalización a perda do dereito a utilizala e a restauración dos
danos causados. 

 A substracción esixirá a reposición do subtraído polo responsable, sen prexuízo das
accións correctoras oportunas. 

3. Préstamos

 Os libros serán entregados nos recreos . Para recoller un  libro é necesario presentar o
carné da biblioteca en persoa 

 O prazo máximo do préstamo é 15 días . Para prolongalo haberá que repetir o proceso
antes explicado, cun máximo de dúas renovacións.

 Os profesores  axustaranse ao mesmo procedemento.

 A xestión do préstamo efectuarase mediante o Programa MEIGA.

4.  Devolución dos préstamos



                                                             
                                                     NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO

             Instituto de Educación Secundaria saturnino Montojo

 A devolución farase de igual modo no  recreo.

 As devolucións deben facerse nos prazos establecidos no préstamo.

 Comunicarase ós titores qué alumnos da súa titoría teñen libros en préstamo co prazo
esgotado para recordarlles a obrigatoriedade da súa devolución . Se tras estas xestións
non se recupera o libro prestado  estudaranse outro tipo de medidas correctoras

5. Tarefas asignadas o profesor responsable da Biblioteca:

 Coordinar o equipo de Biblioteca.

 Asegurar a organización, mantemento e axeitada utilización dos recursos
documentais e da biblioteca do centro.

 Supervisar  os libros de control de tarefas da Biblioteca.

  Organizar e coordinar as actividades de presentación da Biblioteca e formación de
usuarios.

 Coordinar a   adquisición de libros:  con enquisas,  análises  de ofertas,  propostas  de

lecturas…

 Realizar o rexistro e catalogación dos fondos.

 Colaborar coa Vicedirección na organización do material, do espazo e das actividades

complementarias e extraescolares nas que proceda a intervención ou uso deste servizo

 Coordinar o mantemento  da orde dos andeis.

 Promover actividades para animar aos  alumnos/as a visitar a biblioteca…

 Manter o interese pola biblioteca dos profesores das áreas e difundir as posibilidades
da biblioteca como recurso pedagóxico

 Seguir as directrices marcadas pola Asesoría de Bibliotecas Escolares e cumprir  as
obrigas derivadas da pertenza ao PLAMBE, incluida a obrigatoriedade de asistencia a
actividades organizadas pola citada asesoría ou os CFR.

6. Funcións do profesor de Garda de Biblioteca.

Ademais dos docentes que constitúen  o Equipo da Biblioteca, a Xefatura de Estudos 
asignará un profesor/a de Garda  nas horas lectivas que sexa posible así como nos recreos 
coas seguintes tarefas:

 Manter a orde  e o ambiente de silencio e estudo necesarios.
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 Rexistrar no libro da biblioteca  as incidencias que se produzan.

 Anotar e atender aos alumnos que baixen á Biblioteca de acordo co seu profesor/a a 

realizar algún traballo ou a alumnos /as derivados puntualmente polo seu 

comportamento disruptivo.

 Controlar que se faga bo uso dos ordenadores.

 Entregar e recoller os libros que os alumnos/as soliciten para facer uso deles na propia 
biblioteca.

Capítulo  4.  Uso  das  Aulas  TIC,  Informática,  Salón  de  Actos  e
Audiovisuais.

Art. 29

 Na porta de cada unhas destas  aulas ou estancias  haberá un horario da mesma coas
horas fixas que se imparten nela.

  Os profesores/ profesoras que queiran acudir a ela con grupo de alumnos/as nas horas
en que estea dispoñible, deberán anotarse nun libro de rexistro que a tal efecto está na
Sala de Profesores, para evitar coincidencias no seu uso 

 O profesor/a  do grupo que  empregue estas  aulas  coidará  que  os  alumnos/as  non
manipulen de forma incorrecta  os ordenadores e respecten o material  que se atopa
nestas aulas. Antes de abandonala deberá comprobar que os ordenadores ou demais
aparellos audiovisuais queden apagados correctamente. 

 En ningún caso os alumnos/s deben permanecer sen profesor/a nestas aulas. 

 O Coordinador TIC de acordo co Secretario asignará con rexistro a cada alumno de
Aula  Abalar  un  mini  portátil,  de  uso  exclusivo  e  único  durante  o  curso,
correspondendo aos docentes do grupo a supervisión do bó uso durante as súas clases.

Capítulo 5. Servizo de Cafetería.

Art. 30 

O servizo de cafetería está a disposición de toda a Comunidade Educativa e das visitas que
sexan pertinentes pola súa relación coas actividades educativas do centro.
A concesión do servizo  está regulada mediante instrucións remitidas  pola Secretaría Xeral 
Técnica da CCEOU e corresponde ao Director por delegación desenvolver o procedemento 
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regulado  para a concesión anual así como o seguimento do correcto cumprimento das 
condicións do contrato.
O Director poderá, de consideralo oportuno,  consultar co  Consello escolar sobre as ofertas 
presentadas a fin de asesorarse para resolver a concesión do xeito máis favorable aos intereses
do centro.

Art. 31

Todo o establecido nas NOF e normativa vixente relativa á convivencia é de aplicación aos
usuarios  do  servizo,  tanto  en  horario  lectivo  como  no  horario  de  comedor.  A concesión
comunicará á Dirección do centro calquera conduta que altere a convivencia e/ou o correcto
funcionamento do servizo. 

Art. 32

Os espazos para a prestación do servizo de comedor e garda do alumnado durante ese período 
non lectivo son os que figuran no contrato, aínda que en acordo coa Dirección pode permitirse
o uso dalgunha instalación do centro baixo a responsabilidade  do explotador da concesión. 
Nesta  cuestión o comportamento do alumnado e o rigor na vixiancia por parte da 
concesionaria  serán o referente para autorizar este uso ou revogalo en calquera momento pola
Dirección.

Capítulo 6. Uso das comunicacións. 

Os  membros  da  Comunidade  Educativa  terán  á  súa  disposición  o  uso  dos  medios  de
comunicación do centro para as actividades relacionadas coa función docente:  correo postal,
rexistro de saída/entrada de comunicacións, teléfonos de Conserxería, Oficina de Secretaría e
Titorías. Do mesmo xeito os membros da comunidade educativa terán acceso ao fax na súa
utilización docente.

Capítulo 7. Seguridade no centro. 

Art. 33

De  acordo  coa  normativa  vixente  efectuarase  un  simulacro  de  emerxencia con
evacuación  total  do  edificio.  Este  acto  terá  lugar  unha  vez  cada  curso  e  seguindo  as
instrucións  que figuran no Plan de Autoprotección. 

Todos os membros da comunidade educativa deben coñecer as principais medidas de
seguridade do instituto recollidas no plan de autoprotección. Unha vez no curso académico,
realizaranse  actividades  destinadas  a  dar  a  coñecer  as  normas de  seguridade  e  o  plan  de
autoprotección
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O profesorado debe responsabilizarse do correcto uso das instalacións e de instruír aos
alumnos/as nas normas básicas de seguridade , evitando prácticas de risco.

 O  profesorado  e  persoal  non  docente  debe  coñecer  o  protocolo  de  evacuación
establecido no plan de autoprotección e o manexo básico de extintores.

Cando se teña coñecemento dunha situación que poida entrañar risco para as persoas debe
informarse  á  Dirección  para  que  se  adopten  as  medidas  correctoras  e/ou  protectoras
necesarias.

Art. 34

Dotacións  para  a  emerxencia: Na  Conserxería  do  instituto  haberá  un   botiquín  sen
medicamentos, megáfono, lanterna, walkies e chalecos reflectantes. O instituto contará coa
dotación necesaria de extintores situados en todos os corredores e nas aulas, laboratorios nos
que haxa un maior risco de lume así como mangueiras de extinción de lume. Disponse de
alarma de incendios e detectores de fume e calor. Sinalizacións de saídas de evacuación e de
puntos de encontro, planos de evacuación e   barras antipánico completan a dotación.

Art. 35

Incidentes e accidentes: Se se producise un incidente ou accidente durante a práctica docente
informarase  de  inmediato  ao  directivo  de  garda,   e  se  procedese,  se  avisará  aos
pais/nais/titores e/ou  aos servizos de emerxencia  e  se cubrirán os impresos de  accidente
escolar para o alumnado desde 3º de ESO. O alumno deberá estar acompañado ata que chegue
algún familiar que se faga cargo ou os servizos de emerxencia, de ser o caso. 
No caso de traslado a centro médico polos servizos de emerxencia exclusivamente, deberase
acompañar ao alumno para desenvolver a función titorial en ausencia dos adultos que ostenten
a garda legal do menor.

Art. 36

O  centro  está  dotado  dunha  alarma  antirroubo  que  consta  de  centraliña  e  detectores  de
presenza  por  zonas.  As  persoas  que  dispoñen  de  claves  unipersoais  para  a
activación/desactivación da mesma son os membros da Dirección e o persoal subalterno, así
como de chaves para o acceso ao edificio. 
Establecerase por acordo entre este persoal a orde en que serán requeridos telefonicamente
pola central de alarmas en caso de disparo da mesma para verificar in situ a causa e alertar, se
procede,  á  Policía  (  a  orde  actual  é  Director,  Bedel,  Secretario,  Xefe  de  Estudos  e
Vicedirectora).

Art. 37 

Coa  finalidade  de  garantir  a  garda  e  custodia  do  alumnado  e  dar  cumprida  resposta  á
confianza que os pais depositan no persoal do Centro en que os seus fillos e fillas estarán nun
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entorno seguro,   faise preciso o  peche das portas exteriores  de acceso á vía  pública para
todos/as os/as menores de idade, independentemente da etapa educativa; serán os subalternos
os que faciliten a entrada e saída de visitas e alumnos/as maiores de idade mediante o sistema
de  apertura  remota  das  cancelas.  O  labor  do  profesorado  de  garda  segue  sendo  o
regulamentado,  precisándose  a  maior  dilixencia  para  evitar  algunha  saída  ou entrada  non
autorizada,  dando  parte  á  Dirección  dos  incumprimentos  ou   de  calquera  incidencia  ao
respecto. Todo o persoal do centro disporá de chave de acceso para a súa libre entrada/saída
en calquera momento.

Art. 38

O Profesorado debe colaborar para evitar os roubos nas aulas en ausencia dos alumnos que
corresponden a ese espazo, asegurándose de pechar con chave a porta cando remata a súa
docencia e o alumnado cambia de ubicación.
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TÍTULO 5º- DAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Art. 39

• Calquera  actividade  extraescolar  deberá  estar  incluída  na  Programación  do
Departamento  e   dentro da PXA  aprobada polo Claustro e  avaliada  polo Consello
escolar. Se non fora así para a súa realización deberá contar coa  expresa aprobación e
avaliación respectivas con atención ao establecido no artigo 40.

• A comunicación  da  data  precisa de   realización  ó  Xefe/a  de  Departamento  de
Actividades Complementarias e Extraescolares, ao Xefe/a de Estudos e ó Secretario/a,
farase ó menos con setenta e dúas horas de antelación . Dita comunicación deberá
incluír:  
-A relación  de  alumnos/as  co  seu  número  de  identificación,  cursos  e  estudos  que
realizan.
-Autorización paterna/materna para menores de idade.

• Non poderá participar nunha actividade programada aquela persoa que non pertenza á
Comunidade Educativa.

Art. 40 

Normas de obrigado cumprimento para poder organizar os Departamentos as saídas do Centro
co alumnado, facultándose á Vicedirección para a supervisión do seu cumprimento:

1. Coordinar as visitas de 1 día para que poidan participar varios departamentos.
2. Ter en conta os custos das actividades. Posibilidade de acoutar unha cantidade 

determinada.
3. Procurar aproveitar as saídas no Concello.
4. Procurar que as excursións de varios días sexan para todo o nivel.
5. Para excursións de varios días acadar un mínimo de 21 alumnos para que poidan ir 

dous profesores.
6. Que se interese un mínimo do 50% dos alumnos do grupo.
7. Coñecer con antelación o nº de alumnos, e o profesorado acompañante.
8. Que a viaxe non coincida ou se aproxime moito ao calendario de exames.
9. As viaxes abriranse ao grupo e nivel para aumentar o número de participantes e 

non se terá en conta os estudos ou viaxes realizados en cursos anteriores. 
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Art. 41

• A actitude amosada por un alumno durante o curso poderá ser determinante para a
exclusión desa actividade  como medida correctora. A decisión sobre a exclusión do
alumno/a será tomada pola Dirección do centro previa consulta co Titor

• No suposto de que un importante número de alumnos amosen unha mala actitude ao
longo do curso poderá tomarse a decisión de non realizar a actividade, esa decisión
será tomada pola Dirección previa consulta co/s Titores.

• Nas  excursións  e  actividades  programadas  polo  Centro,  os  alumnos/as  deberán
cumprir  e  acatar  as  decisións  que  establezan  os  profesores/as  acompañantes  en
cuestión de horario, visitas culturais, etc. Unha vez que os pais presenten o resgardo
que  confirma  a  participación  dun  alumno  nunha  actividade,  a  asistencia  será
obrigatoria.

• O participante ten que manifestar durante a viaxe comportamentos que promovan a
convivencia.  De non ser así  ou de aparecer  comportamentos  negativos  (agredir  ou
insultar aos seus compañeiros, subtraccións ou furtos, posesión de bebidas alcohólicas,
sustancias tóxicas  ou outros motivos que estimen os profesores/as encargados que son
prexudiciais  para a convivencia ....)  serán sancionados coa expulsión inmediata  do
programa da excursión ou viaxe e o seu retorno será asumido pola súa familia tanto na
forma na que se realizará coma no importe dos gastos que supoña.

• Os alumnos están obrigados a participar en todas as actividades e itinerarios que se
programen na viaxe.

• Os alumnos comprométense a asumir o cumprimento estrito dos horarios, esixindo a
máxima puntualidade.Ademais, os alumnos asumen a obriga de, estar perfectamente
informados sobre o lugar e hora  fixada para os distintos encontros.
En todo caso, os alumnos, nos distintos itinerarios fixados, teñen a obriga de seguir ao
grupo que  irá  encabezado  polos  profesores  acompañantes.  Nas  horas  destinadas  á
comida e á cea é obrigatorio ir en grupo, nunca sos. É moi recomendable que todos os
alumnos leven gravados no seu teléfono os números dos seus compañeiros de grupo.

 Todos  os  alumnos  deberán  entregar  unha  fianza  que  se  destinará  a  facer  fronte  a
posibles responsabilidades ocasionados por condutas irresponsables nos hoteis . Por
suposto aqueles que ocasionen o dano deberán facerse cargo dos gastos ocasionados.
No caso de non ser empregada a fianza será devolta ao finalizar a viaxe

 Está absolutamente prohibido saír pola noite ou abandoar o hotel despois da xornada
diaria. 

 O profesorado acompañante ten a autorización expresa dos pais, nais ou  titores/as do
alumno para que en calquera momento do decurso da actividade poida comprobar na
súa  roupa,  na  súa  equipaxe,  na  súa  habitación,  a  existencia  de  calquera  sustancia
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nociva  ou  obxectos  que  merezan  a  cualificación  de  perigosos  polos  profesores
acompañantes.

 Os alumnos terán momentos de tempo libre nos que non estarán baixo a supervisión
do profesorado acompañante, polo que estes últimos non se responsabilizarán do que
puidera acontecer nestes períodos de tempo libre, non obstante, estes períodos estarán
sometidos a un réxime de puntualidade estrito que o alumno deberá cumprir.

Art. 42

• Non se devolverán os cartos dos depósitos que se establezan. Únicamente poderán ser
devoltos nos seguintes casos:

1. Causas  médicas.  Este  suposto  implicará  a  presentación  dun  certificado  médicas
debidamente  cumprimentado  e  no  que  se  especifique  a  inconveniencia  da
participación do alumno/a neste tipo de actividade

2. Situación familiar grave: Falecemento ou enfermidade grave dun familiar de 1º ou 2º
grado de consanguinidade.  Comunicación ao centro de forma persoal por parte dos
pais ou titores.

3. Exclusión do alumno/a por decisión do centro escolar.

4. Calquera  dos  supostos  anteriores  quedará  sen  efecto  unha vez  realizado  o  pago á
axencia de viaxes por parte do IES.

5. No caso de ausencia á actividade o alumno non terá dereito a devolución da aportación
económica  que fixera para tal actividade. Unicamente nos casos en que a actividade
extraescolar estea organizada por medio dunha axencia de viaxes a posible devolución
por ausencia xustificada será tramitada por esta se procede.

• Os rapaces poderán financiarse de formas diversas (rifas, venta de produtos...) sempre
e cando o comuniquen á dirección e sendo eles responsables das ganancias obtidas
desa venta.  No caso de que algún alumno que participara nas vendas non acuda á
viaxe, terá que entregar a ganancia recadada a organización da actividade. Este diñeiro
se repartirá entre os alumnos que forman parte da saída.

Art. 43

 Os alumnos deben levar consigo toda a documentación esixida pola organización da
viaxe, de non ser así, non se permitirá a saída do alumno. 

 Todos os pais, nais ou titores legais entregarán un cuestionario médico firmado coa
existencia ou inexistencia de reaccións alérxicas, prescricións médicas, alimentación
especial, crises epilépticas ou calquera outro dato relevante sobre a saúde do alumno/a.
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Esta declaración entregarase polo menos un mes antes de que se realice a actividade e
será obrigatoria para que os seus fillos/as poidan viaxar.

 Para  a  asistencia  á  actividade  deberá  ser  asinada  unha   autorización final  polos
responsables legais  do menor que fará referencia  ás condicións e requisitos para a
viaxe  establecidos  e  comunicados  ás  familias  e  aos  alumnos   previamente  pola
organización da mesma.

 Aqueles alumnos que decidan non participar na actividade incorporaranse ás clases
con  toda  normalidade  e  co  mesmo  horario,  pero  aceptando  os  axustes  que  a
organización do centro faga necesarios.
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TÍTULO 6º- MODIFICACIÓNS DAS NOF

No  caso  de  ser  necesaria  algunha  modificación  destas  Normas,  seguirase  o  seguinte
procedemento:

a. Poderá  presentar  emendas  calquera  membro  da  Comunidade  Educativa.  O  texto
entregarase  ao  Director  á  vez  que  se  expón  unha  copia  do  mesmo  no  taboleiro  de
anuncios. Farase constar no mesmo quen realiza as emendas. 

b. As emendas serán presentadas durante o mes de xuño de cada curso, e permanecerán no
taboleiro de anuncios ó menos quince días antes de seren consideradas 

c. O Consello  Escolar  avaliará  as  emendas  na  primeira  reunión que  teña,  o  Claustro  de
Profesores informará e aprobará, se procede,  aquelas referidas a aspectos docentes

d. O  Director  aprobará,  se  procede,  o  novo  texto  facendo  pública  a  súa  resolución  no
taboleiro de anuncios. 

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS

1. Anexos  ás  presentes  Normas  establécense  o  Protocolo  de  Absentismo escolar  e  o
Protocolo de  Acoso escolar publicados pola CCEOU, que se asumen tanto na súa
parte  informativa  e  normativa  como nos  documentos  para  o desenvolvemento  dos
procedementos.

2.  Estas Normas baséanse fundamentalmente na Lei orgánica 8/2013, de 9 de decembro,
de mellora da calidade educativa (LOMCE) e no Decreto 8/2015, de 8 de xaneiro, de
Convivencia, que desenvolve a Lei 4/2011, de 30 de xuño, de Convivencia de 2011,
normativa  de  referencia  aos  efectos  de  resolución de  dúbidas  sobre os  contidos  e
aplicación destas NOF.

DISPOSICIÓN FINAL

As presentes NOF entrarán en vigor ao día seguinte da súa aprobación polo Director logo de
avaliación  polo  Consello  Escolar  e  aprobación  polo  Claustro  de  profesores  dos  aspectos
docentes,  suporase  tacitamente  prorrogado  cada  ano  académico  en  tanto  non  sexan
modificadas as leis nas que se sustenta ou se estableza algunha modificación  do Proxecto
Educativo de Centro que condicione o contido das mesmas.

Aprobadas en Claustro de profesores e Consello escolar o 20 de abril de 2015.
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