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IES A Xunqueira II 

Libros de actas de departamento: indicacións. 
Procedemento a seguir. 

• As reunións dos departamentos didácticos faranse como mínimo unha vez ao mes, logo da 

convocatoria da xefatura de departamento.  As devanditas reunións terán o mesmo carácter que 

as do claustro de profesorado e computaranse dentro das sete horas complementarias non fixas. 

• Para enche-lo devandito libro pódese optar por calquera das seguintes opcións: 

o Os modelos electrónicos dispoñibles en https://plantillas.iesaxunqueira2.com/, 

deberán ser elaborados ao longo do curso, asinalos e posteriormente encadernalos para 

compoñer o libro de actas. 

 1ª opción de encadernado  Poderase solicitar á secretaría un AZ con anelas e 

separadores por cursos para a súa incorporación a medida que se vaian 

realizando. 

 2ª opción de encadernado  Solicitarase ao persoal subalterno o “encanutilla-

do” ao final do curso, logo da súa impresión e asinado. Nos segundos e 

posteriores cursos solicitarase a incorporación das novas actas. 

o De haber algún libro de actas tradicional poderase utilizar até a súa finalización, unha 

vez chegada esta é precisa una dilixencia de peche de libro de actas desde a secretaría. 

• O libro de actas sempre deberá estar dispoñible no departamento. 

Grazas pola túa atención e colaboración. 

Asdo.:  A xefa de estudos. 

Dª Olga López Míguez. 

Lexislación aplicable. 

• Decreto 324/1996 polo que se aproba o regulamento orgánico dos institutos de educación 

secundaria e se establece a súa organización e funcionamento. 

• Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 

324/1996 polo que se aproba o regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se 

establece a súa organización e funcionamento. 

• Orde do 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e 

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

educación  

• ORDE do 4 de xuño de 2012 pola que se modifica o artigo 4 da Orde do 23 de xuño de 2011 pola 

que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docente que imparte as 

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

https://plantillas.iesaxunqueira2.com/

