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Extracto das normas de organización, funcionamento e convivencia (NOFC) 
1. Entrada                  Pontevedra, 02 de Setembro de 2022 

a. Entrar nas aulas con puntualidade  
b. O percorrido polo centro farase camiñando -non ás carreiras- e en silencio 
c. O alumnado dirixirase sempre directamente á súa aula 

* Non se pode ir “de visita” a outras aulas  * Non invitar ao centro a persoas alleas 
2. Ao chegar á aula 

a. Colgar as prendas de abrigo, se procede, nos percheiros  
b. Sentar sempre no lugar que cada un/unha teña asignado/a, a non ser que o profesorado, 

na súa clase, indique outra cousa 
c. Sacar o material oportuno 
d. Permanecer sentado e en silencio esperando a que chegue o profesorado 

* Ningún alumno poderá estar fóra da aula nin abandonala sen permiso 
3. Durante as clases 

a. Sentar correctamente en posición de traballo  
b. Escoitar as explicacións do profesorado e seguir as súas indicacións 
c. Participar activa e positivamente nas actividades 
d. Realizar as tarefas que se propoñan con dilixencia, interese e limpeza 
e. Esforzarse en corrixir con rigor as actividades 
f. Preguntar o que non se entenda 

* Aprender é un dereito, deixar que os demais aprendan é un deber 
* As clases non rematan cando soa o timbre senón cando o indica o profesorado 
* Non está permitido ir ao aseo a non ser en caso de forza maior 

4. Nos períodos de lecer 
a. Ir ao servizos se se precisa ou se vai precisar máis tarde  
b. Tomar a merenda nos patios ou no hall principal 
c. Xogar con prudencia, camiñar (non correr), descansar e non vocear 
d. Pódese ir á biblioteca a ler, estudar ou recoller/entregar un libro. Aquí tamén deberá 

gardarse silencio.  Sempre co carné escolar. 
e. Os lugares habilitados para os períodos de lecer son o hall principal, cafetería, pistas 

interiores e zona pistas. En caso de choiva, habilitaranse zonas alternativas 
* Durante os períodos de lecer non se pode permanecer nas aulas, nin nos corredores nin nos servizos. 
Nestas dependencias tampouco se pode comer nin beber nin fumar 
* O alumnado non poden saír do recinto escolar durante a totalidade da xornada lectiva 

5. Coidado das instalación e da moblaxe 
a. Coidar as instalacións de centro: servizos, aulas, corredores, fiestras, portas, paredes, 

teitos, ximnasio, patios … 
b. Coidar e ter limpos os libros, cadernos, ordenadores, pupitres, cadeiras … 
c. Usar as papeleiras. Non tirar as cousas polo chan 

* Non é máis limpo quen limpa máis senón a persoa que mancha menos 
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* O centro e o seu material é de toda a comunidade educativa e a súa adquisición e conservación costéase 
co diñeiro dos nosos impostos, incluídos as vosas nais e os vosos pais 

6. Ao remate das clases 
a. Recoller os útiles escolares e colocar as cadeiras sobre as mesas  
b. Se é o caso, coller as prendas de abrigo, dos percheiros 
c. Ao tocar o timbre, cando o indique o profesorado, saír camiñando e en  silencio 

* Os amigos esperaranse no patio, nunca nas portas das aulas nin nos corredores 
7. Entre clase e clase 

a. Retirar o material da clase que rematou e sacar o da seguinte  
b. Permanecer sentado, cada un/ha no seu sitio 
c. Esperar ao profesorado en silencio 

* Non se pode saír da aula nin ir aos servizos salvo casos excepcionais e logo do permiso 
8. O respecto 

a. O respecto é a clave da convivencia, daquela, debemos respectar: 
i. Ao profesorado, seguindo as súas indicacións 

ii. Ao persoal de administración e servizos e da cafetería... 
iii. As normas de convivencia do centro (aquí resumidas) pois son reflicto dunha 

sociedade civilizada 
b. O alumnado tamén debe respectarse entre si 
c. Deben evitarse os insultos, as burlas, as bromas pesadas e as agresións físicas, verbais e na 

Internet (móbiles, ordenadores...) 
* Todo o alumnado ten dereito á súa integridade física e moral así como á súa dignidade persoal 
* Non podemos discriminar a ninguén pola súa orixe, cor, lingua, relixión ou maneira de pensar e opinar 

9. Solicitude de xustificación das ausencias 
a. Solicitarase a xustificación de ausencias por escrito o día que o alumnado se incorpore ás 

clases, logo da/s súa/s ausencia/s  
b. Pode usarse o abalarMóbil ou o impreso correspondente (dispoñible na conserxería), 

sempre debidamente asinado pola persoa responsable 
c. Deberá achegarse o xustificante oportuno (informe médico…) 

*  A persoa titora aceptará ou non a/s solicitude/s de xustificación da/s ausencia/s. O feito de admitir a 
xustificación das ausencias non significa eliminalas 

10.  Outras normas 
a. No tempo de permanencia en calquera dependencia do centro, o alumnado non poderá 

utilizar o móbil nin ningún aparello de gravación nin reprodución, agás por razóns 
pedagóxicas 

b. Non se pode fumar en ningunha das instalacións do centro, nin interior nin exterior 
c. O alumnado no pode abandonar o centro se non for acompañado dun familiar responsable 

e coa pertinente comunicación previa 
* O alumnado deberá comportarse correctamente no autobús e respectar ao seu persoal 
 
A dirección do centro 
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EspazoAbalar e abalarMóbil: Comunicacións coas persoas responsables 

Cuestións previas 

Na actualidade o 95% das persoas responsables de alumnado xa teñen instalada e activada a 

aplicación do abalarMóbil e/ou do espazoAbalar.  As persoas responsables de alumnado 

agradecen esta canle de comunicación xa que é efectiva, rápida e veraz.  Na procura de prestar un 

mellor servizo e para garantir o 100% da comunicación coa mesma é preciso que poñamos tódolos 

días as faltas de asistencia e puntualidade no XADE (durante as clases comodamente a través da 

pantalla flotante ou logo da realización das mesmas, en caso de falla de tempo ou problemas 

técnicos) e activemos as seguintes opcións, entrando no noso espazoAbalar: 

Activación das funcionalidades 

• Acepta a xustificación de faltas a través do portal  

o Deste xeito actívanse as notificacións de faltas de asistencia con distintas cores 

conforme as modalidades existentes (xustificadas e non xustificadas; asistencia e 

puntualidade).  De non o facer, non reciben a notificación correspondente. 

• Acepta a solicitude de titorías por parte dos responsables dos alumnos 

o Deste xeito, os responsables poden solicitar una titoría connosco a través da aplicación, 

así desconxestionamos o servizo da centraliña e por ende da conserxería. 

 

Procedemento 

1. Accedemos á web https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/ 

2. Imos a “acceso aos servizos” (arriba á dereita)  

3. Introducimos o noso usuario e contrasinal de EDU 

4. No caso de que non se abra soa, picamos na opción “espazo profesorado”, no menú da 

esquerda ou nas 3 ralliñas 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/
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5. Escollemos grupo 

6. Imos a Accións > Espazo titorías 

Comunicacións puntuais 

1. Se queremos informar da celebración de probas, de 

situacións sobrevidas, de problemas puntuais dun/ha 

alumno/a ou de todo o grupo, podemos utilizar o 

espazoAbalar para nos comunicar cos responsables, 

conforme ao seguinte: 

o Seguimos os pasos 1-5 do apartado anterior. 

o Imos a Accións > Incidencias na aula, logo en crear 

incidencia no/a rapaz/a correspondente, introducindo a incidencia, observacións e o/s 

responsable/s ao/s que ímonos comunicar. (gardar) 

o Ou ben imos a Accións > Avisos a grupos > crear aviso para facer unha comunicación 

para todo o grupo, introducindo as datas de inicio/fin, o aviso e observacións. (gardar) 

2. Para consultar os avisos e notificacións recibidos, imos a Accións > Avisos e notificacións e 

eliximos “todos” (ou ben os que nos interesen) dándolle a buscar. 

Xestión de titorías 

1. Dispoñible para tódolos niveis da ESO e o bacharelato coa fin de facilitar o noso labor á hora de 

obter información para as titorías coas persoas responsables de alumnado.  Como ben 

sabemos, ás veces, é unha tarefa “ardua” conseguir falar con todo  o equipo docente a tempo 

para a devandita cita e esta é unha maneira más práctica.  Procedemos de xeito similar coas 

comunicacións puntuais só que imos a “Citas de titoría” logo de recibir unha solicitude e 

“Espazo titorías” para as comunicacións entre o equipo docente e quitar un informe para 

mostres ou mesmo entregar ás persoas responsables de alumnado. 
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Información complementaria. 

Para ver o funcionamento do abalarMóbil podemos acceder ao seguinte vídeo de 5 minutos: 

• Instalación e rexistro  https://www.youtube.com/watch?v=O5AQ6P0Z_Tc 

• Funcionalidades  https://www.youtube.com/watch?v=6cY5JtUURaM 

• Mensaxería  https://www.youtube.com/watch?v=X8VCRaGwelw 

• Tamén podemos aproveitar se temos fillas ou fillos en idade escolar nun centro público de 

Galicia descargando e instalando a aplicación no noso teléfono móbil, ou a través de calquera 

compañeiro que o/s teña. 

Para acceder aos manuais dos distintos usuarios e destinatarios do espazoAbalar: (na nosa web) 

• https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/actualizacion-das-guias-do-portal-

espazoabalar. 

Exemplos de notificacións 

Ao profesorado  xustificacións e faltas de asistencias 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=O5AQ6P0Z_Tc
https://www.youtube.com/watch?v=6cY5JtUURaM
https://www.youtube.com/watch?v=X8VCRaGwelw
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/actualizacion-das-guias-do-portal-espazoabalar
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/actualizacion-das-guias-do-portal-espazoabalar
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Aos responsables  faltas de asistencia 

 
Aos responsables  publicacións de cualificacións 

 
Grazas pola túa atención e colaboración 

Asdo.:  O director 

D. Juan Carlos Pérez Mestre 
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Seguimento e notificación de faltas de asistencia e puntualidade do alumnado. 

O proceso de seguimento e notificación das faltas de asistencia e puntualidade ten os seguintes pasos: 

1. Pártese sempre dos seguintes supostos: 

a. O alumnado sempre ten que estar en clase. 

i. ESO  o ensino básico é gratuíto, obrigatorio e irrenunciable. (A Constitución) 

ii. Bacharelato  a asistencia é obrigada. 

b. En caso de non estar, terase que por unha falta de asistencia ou puntualidade non 

xustificada. 

2. O seguimento das faltas de asistencia e puntualidade do alumnado lévase directamente na 

aplicación XADE durante a impartición de clases.  Agora é moi doado pois ao entrar durante a 

sesión de clase, sáenos unha pantalla emerxente coa listaxe exacta de alumnado.  De non estar 

actualizada a devandita listaxe, hai que avisar ao persoal auxiliar administrativo para que proceda 

ao respecto.  En caso de fallo técnico ou demora na introdución, poderase facer a posteriori indo 

a Alumnado > Grupos > Grupos simples e logo no apartado Faltas, onde elixiremos a nosa materia 

e poremos a/s ausencia/s ao alumnado na materia e sesión correspondente. 

3. Actualmente o profesorado de garda non pode facer uso deste procedemento por razóns de 

protección de datos, polo que disporemos de uns impresos de notificación (na sala de profeso-

rado) para facilitar o noso labor.  Para a introdución de faltas no XADE, facilitaremos a devandita 

listaxe á persoa auxiliar administrativa ao rematar a nosa garda o máis axiña posible. 

4. A notificación aos responsables é automática a través do abalarMóbil e o espazo Abalar 

(diariamente), e tamén a través do informe de avaliación (trimestralmente). 

5. Para facilitar o labor das persoas titoras, o persoal auxiliar administrativo introducirá as ausencias 

xustificadas do alumnado que teña aplicadas medidas disciplinarias, enfermidade ou permiso 

previsto ou que estea nunha actividade complementaria ou extraescolar (a vicedirección 

notificaraas directamente). 

6. No caso de que as persoas titoras detecten un número de ausencias importante (por exemplo, 

varias faltas de asistencia nun período curto de tempo), procederase do seguinte xeito: 

a. ESO chamarase á/s persoa/s responsable/s e iniciarase o protocolo de absentismo escolar. 

b. Bacharelato  chamarase á/s persoa/s responsable/s e, de se-lo caso, iniciarase un 

procedemento común. 

Asdo.:  A xefa de estudos.  

Dª Olga López Míguez.  
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Profesorado de garda: notificación de ausencias. 

Logo de facer a rolda de garda, 

INFORMO 

que na sesión (1/2/3/4/5/6/7) _____º do día ___ / ___ / 202__, correspondente á materia 

________________________________________________, no curso (1/2/3/4) _____º da etapa 

(ESO/BTO) _________, do grupo (A/B/C/D) _______, houbo a/s seguinte/s ausencia/s: 

1.- 11.- 

2.- 12.- 

3.- 13.- 

4.- 14.- 

5.- 15.- 

6.- 16.- 

7.- 17.- 

8.- 18.- 

9.- 19.- 

10.- 20.- 

     Todo o alumnado. 

Asdo.:   

 

A persoa profesora de garda.  

 Entregar ao persoal auxiliar administrativo. 
 

Profesorado
Resaltado

Profesorado
Texto escrito a máquina
  5		  28    9		 6

Profesorado
Texto escrito a máquina
Matemáticas										   4.		ESO				  C

Profesorado
Texto escrito a máquina
Pepito Pérez..Fulina Menéndez.

Profesorado
Rechazado
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Seguimento e notificación de faltas de conduta do alumnado 

O proceso de seguimento e notificación das faltas de conduta terá os seguintes pasos: 

1. Partirase sempre do suposto de que o alumnado que non se comporte debidamente terá que levar 

aparellada unha falta de conduta. 

2. O seguimento das faltas de conduta do alumnado levarase directamente na aplicación XADE 

durante a impartición de clases ou ben a posteriori.   

3. Accedemos a Alumnado > Xestión, onde elixiremos o grupo ou alumnado en cuestión e logo no 

apartado Faltas, picaremos en “Faltas de conduta”  

 
4. Aquí poremos: 

a. O día da falta, seleccionámolo do calendario 

b. O profesorado que a impón, seleccionámolo do despregable 

c. O tipo de falta 

i. Contraria á convivencia. 

1. Aplicables polo profesorado: 

a. Amoestación privada ou por escrito. 

b. Comparecencia inmediata ante a xefa de estudos. 
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2. Aplicables desde a xefatura de estudos: 

a. Tarefas de mellora do desenvolvemento das actividades do centro 

en horario non lectivo. 

b. Traballos específicos en horario lectivo. 

c. Ata dúas semanas sen actividades complementarias ou extraescolares. 

d. Ata 3 días lectivos sen poder asistir a determinadas clases (con 

traballos escolares) 

e. Ata 3 días lectivos sen poder asistir ao centro (con traballos 

escolares) 

f. Cambio de grupo ata unha semana. 

3. Medida coercitiva tomada, seleccionámolo coas frechas. 

4. A medida consiste en, campo azul, voluntario e recomendable 

5. Reincidente, marcar ou non 

6. Aplica a medida, sempre o Director/a 

7. Observacións, campo azul, voluntario e recomendable 

ii. Gravemente prexudicial (vai ligada a procedemento común, polo que será 

xestionada directamente desde a xefatura de estudos). 

1. Tarefas de mellora do desenvolvemento das actividades do centro dentro 

ou fóra do horario lectivo. 

2. Cambio de grupo. 

3. Entre dúas semanas e un mes sen actividades complementarias ou 

extraescolares. 

4. Entre 4 días lectivos e dúas semanas sen poder asistir a determinadas 

actividades. 

5. Entre 4 días lectivos e dúas semanas sen poder asistir a determinadas clases. 

6. Entre 4 días lectivos e un mes sen poder asistir ao centro. 

7. Cambio de centro. 

5. As faltas de conduta notificaranse automaticamente no mesmo día a través do abalarMóbil 

 

Asdo.: O director  

D. Juan Carlos Pérez Mestre  
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Falta de orde.        (prégaseche enche-lo documento con tinta distinta da cor negra) 
Notificación.     (a encher pola persoa que advirte a falta. Lembra entregar a primeira copia á/ao alumna/o)  

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 

Alumna/o:  Alumna/o de ___ºESO/BTO ___. 

Lugar:  

 Aula de ___ºESO/BTO ___. 

 Patio/Hall/corredores.    

 Fora do recinto escolar. 

 Outro: ________________. 

Hora do incidente: 

 1ª.  2ª.  1º Lecer. 

 3ª.  4ª.  2º Lecer. 

 5ª.  6ª.  7ª. 

 ___:___ horas. 

Data dos feitos: ___/___/202__. 

Persoa titora: 

Data notificación: ___/___/202__. 

Ti
po

 d
e 

fa
lta

 

Condutas leves contrarias á convivencia: 
 Desafío á autoridade do profesorado ou 

persoal de administración e servizos. 
 Uso de teléfono móbil. 
 Comer na zona de aulas. 
 Encontrarse fora do recinto escolar. 
 Arroxar material educativo pola fiestra. 
 Agresión física e/ou psíquica. 
 Danos ás instalacións. 
 Actos inxustificados perturbadores. 
 Inasistencia inxustificada. 
 Faltas reiteradas de puntualidade. 
 Falta reiterada de material escolar. 
 Falta reiterada de equipamento deport.  
 Inxuria e/ou ofensa. 
 Actuacións contra a saúde. 
 Portar obxectos, substancias perigosas. 

Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia:  
 Desafío grave á autoridade do profesorado/PAS. 
 Reiteración de condutas leves. 
 Incumprimento das sancións impostas. 
 Danos graves ás instalacións. 
 Subtracción / danos graves a terceiros. 
 Gravación de imaxes. 
 Agresión física e/ou psíquica grave. 
 Falsificación, alteración ou subtracción de doc. académico. 
 Actos inxustificados que perturben gravemente. 
 Actuacións graves contra a saúde. 
 Inxuria e/ou ofensa grave. 
 Ameaza e/ou coacción. 
 Discriminación grave. 
 Acoso escolar. 
 Suplantación de personalidade. 
 Portar obxectos, substancias gravemente perigosas. 

Descrición dos feitos: 

 
 
 
 

(Exemplar para a persoa responsable de alumnado). 
 

Profesor/a:         Asdo.: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(por favor, corta pola liña e devólveo á persoa titora da/o alumna/o _____________________.) 

Acuse de recibo:        

          

Asinado pola persoa responsable de alumnado:__________________________________________________.  
(En aplicación da Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa). 

Usuario
Sólo informativo

Usuario
Rechazado

Usuario
Rechazado

Usuario
Rechazado

Usuario
Rechazado

Usuario
Texto escrito a máquina
Pepito Pérez Sánchez

Usuario
Texto escrito a máquina
2     XXX C

Usuario
Texto escrito a máquina
2     XXX C

Usuario
Texto escrito a máquina
A persar de ser advertido, insistiu no uso do teléfono móbil.Informouselle que so se lle devolverá ás súas persoas responsables.

Usuario
Texto escrito a máquina
Juan Carlos  (Música)					   Jc

Usuario
Resaltado

Juan Calos
Resaltado

Juan Calos
Resaltado

Juan Calos
Resaltado
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Solicitude de uso do centro pola tarde 
Na procura de facilitar o servizo e ao mesmo tempo, garantir a seguridade do centro, establécense as 

seguintes indicacións: 

1. Fóra do horario escolar non está permitido o acceso ao centro agás en situacións ordinarias (avaliacións, 
reunións...) e extraordinarias (probas [máximo 90 minutos], outros...) 

2. O protocolo de seguridade do centro só permite o acceso ao hall principal, salón de actos, aulas Informática 0 
e 1º ESO D, e aseos de alumnado do andar baixo.   No caso de querer acceder á outros espazos solicitarase o 
acceso ao persoal de limpeza xa que, por norma, estará pechado o acceso á conserxería, ás oficinas e á zona de 
aulas. 

3. No caso de solicitar o acceso pola tarde, deberase facer cunha semana de antelación e por escrito mediante 
este impreso para garantir a dispoñibilidade do servizo e ter informado ao persoal responsable e de servizos. 

4. Calquera actividade a realizar polas tardes deberá garantir o descanso mínimo de dúas horas que establece 
a Orde de 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 
polo que se aproba o regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa 
organización e funcionamento, polo que non poderán comezar antes das 17 horas (luns e xoves) e das 
16:10 (martes, mércores e venres). 

5. Non se lle pode exixir a asistencia ao alumnado da ESO por carecer de servizo de transporte, agás en situacións 
de convocatoria oficial (probas, reunións...) organizadas pola dirección.  

6. Por mor de non existir servizo prestado polo persoal subalterno polas tardes, tanto o alumnado coma o 
profesorado deberá acceder ao centro ao mesmo tempo. 

7. O servizo de calefacción non está dispoñible polas tardes; o de cafetería estará dispoñible baixo demanda. 

Don/a _______________________________________________________________________________, 

membro do departamento de ___________________________________________________________, 

SOLICITO o día ____/____/202__, das ___:____ ás ___:____ horas.  (elixe a opción desexada) 

Espazo 
 Salón de actos.(250 pax)     1º ESO A.(30 pax)    Informática 0.(28 pax) 

 Outro. (_________________________________________________) 
 

Motivo  Proba (90 min máx.).   Reunión.   Outro. (________________________) 
 

Grupo/s  1º BTO ___.      2º BTO___.       Outro. (_______________________) 

Asdo.:  A persoa responsable.       Pontevedra, _____ de _______________ de 202__. 

Don/a ____________________________________. . (Exemplar para a xefatura de estudos) .  

perez
Rectángulo

perez
Rectángulo

perez
Rechazado

perez
Rechazado

perez
Rechazado

perez
Firma

Profesorado
Resaltado
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Normas de funcionamento do profesorado de garda 

1. Os libros están deseñados de tal xeito que hai unha páxina por cada día lectivo onde constan con exactitude o profesorado de garda co fin de 

facilitarmos a xestión das gardas.  Prégase asinar á dereita do nome, engadindo, de se-lo caso, as ausencias que ocorran, curso e grupo, e/ou 

observacións.      - Toda garda que non sexa asinada entenderase como falta de asistencia -  

2. Profesorado de garda 

a. Hai tres profesoras/es, por norma xeral, en cada unha das sesións, tendo que se organizar para se facer cargo do alumnado desprazado 

á aula de convivencia inclusiva e do alumnado validado e desprazado á biblioteca, de tal xeito que quede garantida a substitución de 

tódalas ausencias e ao mesmo tempo o citado alumnado. 

b. Se as ausencias son maiores que o profesorado dispoñible, deberá ser agrupado o alumnado para garantir a súa atención, pudendo 

optar por baixalos ás pistas exteriores e que fagan actividade deportiva e saudable. 

c. As gardas comezan nos corredores e repartindo un andar por profesorado de garda controlando o bo funcionamento dos cambios de 

clase e no caso de haber ausencias, a substitución das mesmas.  Prégase que a substitución se produza o máis rápido posible sobre todo 

nos casos previamente anotados no libro de gardas. 

d. Haberá que pechar tódalas portas das aulas, no caso de estar baleiras,  para garantir a integridade das mesmas; nalgúns casos haberá 

que abrilas.  Todo o profesorado e PAS debemos facilitar este cometido para garantir a circulación do alumnado, e debe facerse polo 

menos dúas veces por sesión. 

e. Se o profesorado ausente deixara traballo para o alumnado, velará para que o realice o mesmo. De non haber traballo programado, 

organizará a clase como estime oportuno dentro das normas de organización e funcionamento (en adiante as NOF). 

f. Cabe destacar que tamén será obriga do profesorado de garda a substitución das faltas do horario de apertura da biblioteca, coa fin de 

garantir a apertura da mesma e que, entre outros, o alumnado con validacións de música ou danza teña un lugar adecuado para o 
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estudo. 

g. O alumnado de pedagoxía terapéutica volverá ao grupo de referencia ante a ausencia do citado especialista. 

3. Profesorado de gardas de entrada (e alumno transportado), de lecer (ámbolos dou períodos) e de saída (e alumno transportado): 

a. Haberá seis profesoras/es nas zonas delimitadas (consultar o horario) para os períodos de lecer, repartíndose equitativamente para as 

gardas de entrada (e alumno transportado) e para as gardas de saída (e alumno transportado). 

b. Establécense cinco zonas de garda.  Estas serán distintas dependendo se o día é solleiro ou temos choiva. 

Di
as

 so
lle

iro
s 

Zona Niveis  

Dí
as

 c
on

 c
ho

iv
a Zona Niveis 

cafetería + aseos Zona de paso para comprar e consumir na cafetería cafetería + aseos Zona de paso... 

hall principal Zona de paso para ir aos aseos e á cafetería hall principal 1º e 2º de bacharelato 

hall de taquillas Zona de acceso limitado (biblioteca, retorno de EF, mobilidade reducida...) andar baixo + taquillas 1º da ESO 

zona pistas 1º, 2º, 3º e 4º da ESO corredor do 2º andar 3º e 4º da ESO 

patio interior 1º e 2º de bacharelato corredor do 1º andar 2º da ESO 

c. Normas comúns: 

i. Vixiar que o alumnado non pelexe, non tire cousas ao chan e coide as instalacións 

ii. O profesorado de garda de cafetería e aseos debe velar por que unha vez que sona o timbre, non se pode mercar na mesma.  

Tamén debe vixiar os aseos do andar baixo, pudendo acceder aos mesmos, se for preciso. 

iii. O profesorado de garda no hall de taquillas debe velar por que o alumnado non acceda ás clases, agás para o uso da biblioteca, 

o retorno da materia de educación física para deixar a mochila e situación excepcionais como probas ou mobilidade reducida. 

d. Normas nos días de choiva: 

i. O profesorado de garda velará pola convivencia e limpeza xa que os a pesar de contar con halles e corredores amplos, hai moito 
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alumnado e non sempre se desenvolve todo o ben que quixéramos. 

ii. Abriranse as ventás, para facilitar a ventilación, nestes períodos 

e. Merendas e servizo de cafetería 

i. A merenda se tomará durante os períodos de lecer, non permitindo levar comida ás aulas, en especial chicles, patatillas... 

ii. O alumnado poderá traer o almorzo da casa pero tamén haberá servizo de cafetería.  Esta permanecerá aberta para vender ao 

alumnado de 10:10 a 10:28 e de 12:10 a 12:28, polo que unha vez que sona o timbre, non se pode mercar na mesma. 

f. As gardas de entrada (e alumnado transportado) comezan ás 8:20 horas até que toque o timbre de inicio das clases, mentres que as 

gardas de saída comezan co toque do timbre de derradeira sesión e até que non quede ninguén no beirarrúa da fachada. 

g. En caso de retraso no servizo de autobuses de saída (+10 minutos) poderase chamar as seguintes persoas responsables das compañías 

solicitando a maior celeridade no servizo: 

i. Autocares Mombus, SL (Liñas 3, e 8) .  Javier Lorenzo (600.966.500 - 986.866.360) 

1. É bastante habitual a subcontratación de servizos (Vda. Cándido, J Ruibal...) e habitual os retrasos 

ii. Autocares Rías Baixas, SL (Liñas 1, 2 e 6)   Carlos Mosquera (669.439.402 - 986.856.622) 

iii. Autocares Cuiña, SL . (Liña 4) .   Aurelio Cuiña (609.620.712 - 986.840.591) 

4. Puntualidade 

a. Solicítase puntualidade nas entradas e saídas de tódolos períodos lectivos, inclusive durante os períodos de lecer.  Ao respecto cabe 

destacar que unha das situacións de maior conflitividade na conduta do alumnado ocorre durante os cambios de clase polo que se 

solicita a todo o profesorado que no cambio de clases se dirixan directamente á clase e non ao aseo ou á sala de profesorado. 

5. Apertura e peche de portas 

a. Por norma xeral sempre estarán pechadas, garantindo, cando menos, que así sexa nos períodos de lecer e antes e despois das clases. 

b. Todo o persoal de administración e servizos e persoal docente debemos colaborar ao respecto coa fin de facilitar a circulación do 
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alumnado entre elas, sobre todo nos cambios de clase, ida e volta aos períodos de lecer e cando o alumnado marcha ás materias con 

aula específica. 

6. Faltas de asistencia: 

a. Nos casos previsibles (consulta médica, permiso, exames, ABAU, tribunal de oposicións, comisión de servizo …), as faltas de asistencia 

deberán ser anotadas no libro coa fin de seren atendidas á maior brevidade posible.  No caso de non saber con exactitude o tempo a 

faltar, o profesorado apuntarase desde a primeira sesión a faltar até a última e no caso de volver antes, avisará á xefatura de estudos 

que tachará as faltas que non procedan.  

b. Nos casos non previsibles (retrasos, imprevistos...) estes serán cubertos polo profesorado de garda coa maior celeridade posible.  Será 

a súa obriga a de anotalas no libro de gardas.   

c. As solicitudes de permiso/licenza previsibles solicitaranse con 15 días de antelación.  O impreso de solicitude está dispoñible na web do 

centro (http://tramites.iesaxunqueira2.com/). 

d. Entenderase que tódalas anotacións sobre faltas no libro de gardas non solicitadas e/ou non xustificadas pasarán ao cómputo de 

imprevistos.  Para este suposto computarán as actividades lectivas e non lectivas (gardas, reunións de claustros, coordinación de titorías, 

comisións de coordinación pedagóxica, reunións, xefaturas, reunión do consello escolar…). 

e. A falta de asinado, logo dos avisos por esquecemento, entenderase como ausencia. 

f. As faltas xustificaranse debidamente: cumprimentar o impreso de “concesión de permisos e licenzas” establecido pola xefatura de 

estudos conforme á normativa vixente indicando as sesións ás que se faltou e achegar o xustificante, se procede, da falta grampado por 

detrás.  En todo caso, haxa ou non xustificación, haberá que presentar na xefatura de estudos o devandito impreso para que sexa 

autorizada pola dirección. 

Prégase a colaboración de todo o profesorado para seren despexados os corredores no momento dos períodos de lecer 

Grazas pola túa colaboración 

http://tramites.iesaxunqueira2.com/
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