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INTRODUCCIÓN. 

O Regulamento de réximen interno da residencia forma parte do Plan  de orga-

nización e convivencia da residencia, que forma parte a súa vez do proxecto funcional 

do centro,  e nace ao amparo do establecido na  Lei 4/2011, do 30 de xuño, de con-

vivencia e participación da comunidade educativa. 

Ten como principio fundamental garantir un ambiente educativo de respecto 

mutuo que faga posible o cumprimento dos fins da educación, e inclúe de xeito expre-

so a prevención e o tratamento das situacións de acoso escolar mediante medidas 

eficaces, o recoñecemento ao profesorado e aos membros dos equipos directivos dos 

centros docentes das facultades precisas para previr e corrixir as condutas contrarias 

á convivencia, así como da protección xurídica adecuada ás súas funcións, e a co-

rresponsabilidade das nais e pais ou titoras ou titores no mantemento da convivencia 

nos centros docentes. 

 

A RESIDENCIA.  

Disposicións xerais. 

 A Residencia Escolar do Centro Integrado de Formación Profesional “A Gran-

xa” constitúe un servizo complementario do centro escolar.  

 As normas polas que se rexe o funcionamento e organización da Residencia 

Escolar deben corresponderse, en todo caso, coas derivadas da lexislación vixente en 

cada momento, a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e partici pación da 

comunidade educativa,  e no seu defecto no Real Decreto 732/1995, de 5 de maio.  

 

Obxectivos básicos. 

As liñas básicas de actuación estarán encamiñadas a conseguir os seguintes fins: 

 

1. Promover a práctica dos valores persoais de responsabilidade, saúde, hixiene 

e os valores sociais de participación e tolerancia. 

 

2. Potenciar os valores de solidarizade e respecto cara os demais, en especial, 

cara os membros da comunidade educativa. 
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3. Garantir a liberdade de expresión e pensamento, así como o respecto a tódalas 

opcións de tipo relixioso, ideolóxico, ético e moral. 

 

4. Establecer o diálogo como instrumento de resolución de conflitos, fomentando 

a paz e a non violencia. 

 

Instalacións. 

 A Residencia dispón dun total de 21 habitacións con baño e calefacción, dis-

tribuídas en dúas alas, unha para homes e outra para mulleres, que poderán ser distri-

buidas segundo as necesidades. 

 Outras instalacións de uso compartido co alumnado non residente son: unha 

sala de estar, unha biblioteca, a zona de TV e wifi, e o local para actividades. 

 Nos espazos abertos pódese usar a cancha deportiva, o campo de fútbol e as 

zonas verdes. 

 

Servizos. 

 Servizo de comedor (en réxime de autoservicio), que inclúe almorzo, xantar, 

merenda e cea.  

 Servizo de limpeza nas habitacións. 

 

 Os prezos para o curso 2015-16 indícanse a continuación: 

Pensión completa (aloxamento, almorzo, xantar, merenda e cea)……………… 175€/mes 

Días soltos (incluido almorzo).............................................................................. 15€/noite 

Xantar con bono diario……………………………………………….……...…...…... 4 €/bono 

Bocadillo de media mañá........................................Non está incluído nos outros servizos 

Bono bocadillo enteiro …....................…………………………..……..…………... 1 €/bono 

Bono medio bocadillo …..…………..…..........………………........................... 0,50 €/bono 

 



     
 

 
5 

 

CIFP A GRANXA 

Estrada N-120 s/n, Areas 

36860 Ponteareas 

Telf.: 986 640068 Fax:986 660940 

CIF.granxa@edu.xunta.es 

www.ECU.xunta.es/centros/cifpgranxa/ 

O alumnado deberá pagar o primeiro mes antes da inc orporación a residen-

cia. Os pagos serán dentro dos 10 primeiros días de  cada mes. A falta de pago 

dun mes, levará a perda de dereito da residencia. 

Os pagos realizaranse mediante trasferencia bancari a onde figure claramente 

o nome do/a alumno/a. 

O número de conta: ES91 0238 8277 4006 6000 0271 

 

Prazas ofertadas. 

 A Residencia do CIFP “A Granxa” acolle a alumnado de ambos sexos. Oferta 

43 prazas para alumnado do centro. 

 

Horarios. 

O horario do servizo da Residencia abrangue dende o domingo ás 20:00 horas 

ata o venres ás 15:45 horas. 

 

Alumnado residente. 

 Será alumnado residente todo aquel que habendo solicitado praza de interno 

lle fora concedida pola dirección do centro. Todo alumno ou alumna que obteña praza 

na residencia estará suxeita ao disposto nas normas de convivencia, organización e 

funcionamento da mesma, e polo tanto, está obrigado a respectalas. En caso de non 

respectar as citadas normas pode chegar a perder o dereito á praza da residencia. 

 

Criterios de admisión.  

 Poderán optar a praza na residencia tódolos alumnos e alumnas matriculados 

no Centro que sexan maiores de idade e segundo os  seguintes criterios: 

 Estar matriculados en cursos completos de réxime ordinario. 

 Distancia ao centro educativo. A acreditar mediant e padrón municipal.  

� De 0 a 25km: 1 punto. 

� De 26 a 50km: 2 puntos. 

� De 51 a 100km: 4 puntos. 

� > de 100km: 6 puntos . 
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 En caso de prazas vacantes éstas poderán cubrirse, por días soltos, con alum-

nado de réxime modular. Neste caso será necesario solicitar praza a semana anterior 

e se dará prioridade a orde de solicitude. 

 O alumnado residente que non faga o pago mensual, perderá o dereito a 

residencia. 

 Os/as alumnos/as residentes conservarán a praza para o curso seguinte se 

cumpren os seguintes criterios: 

 

 En caso de estar matriculados en 4 ou menos módulos, deberán aprobar todos. 

 En caso de estar matriculados en máis de 4 módulos poderán suspender un 

máximo de un. 

 Ter que asistir ás sesións lectivas todos os días da semana, de luns a venres. 

 Non ter incoado máis dun procedemento disciplinario. 

 Ter o día os pagos. 

  

 O alumnado deberá facela reserva de praza da residencia para o curso seguin-

te xunto coa matrícula do curso académico nas oficinas do centro. 

 Cando un alumno ou alumna non supere o curso académico e decida cambiar 

de ciclo ó curso seguinte, ou ben por estudar outro ciclo, non accederá automatica-

mente a unha praza da residencia, senón que deberá pasar de novo o proceso de ad-

misión na residencia. 

 O alumnado residente deberá asistir a clase e participar nas Actividades com-

plementarias programadas dentro dos módulos que cursen, salvo ausencia debida-

mente xustificada. 

 

Comezo e final do curso. 

 Todo o alumnado residente asinará a aceptación das normas de funcionamen-

to da residencia. Asinarán ao comezo do curso o documento onde se detalla o estado 

no que se atopa a súa habitación, de cara a facerse cargo dos posteriores desperfec-

tos. 

 Cada ano, ao rematar o curso, entregarán as chaves dos armarios das habita-

cións e da taquilla en Conserxería. En caso de non entregala substituiranse con cargo 

a fianza do alumno/a. 
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 O profesorado de Prácticas e Actividades revisarán o estado no que quedan as 

habitacións a medida cos residentes vaian abandonando o Centro, tomando nota dos 

desperfectos. 

 

Horario da Residencia. 

 Os servizos da Residencia comezan coa apertura os domingos ás 20.00h, non 

habendo servizo de cea, e rematan os venres segundo horario lectivo, que será publi-

cado cada ano o inicio de cada curso, no taboleiro de anuncios. 

 Os venres a porta da residencia pecharase a hora que se determine o inicio de 

cada curso en función das necesidades. 

 Horario diario: 

 Estará prohibido o acceso as habitacións polas mañás de 08:30h ata ás 

15:00h. 

 En días festivos a residencia abrirase a noite anterior ao día lectivo, á 

mesma hora que os domingos e non se dará servizo de comedor. Os festi-

vos, que non se faga ponte, a residencia permanecerá aberta e darase ser-

vizo de comedor.  

 

Entradas e saídas. 

 E obrigatorio estar no Centro ás 23:00h no horario de inverno e ás 23:30h no 

horario de verán, no caso de acceder a pé. No caso de acceder con vehículo terá que 

ser antes  das 22:00 horas (hora de peche dos portais do centro). 

 As portas da Residencia abriranse ás 8:00 horas. 

 

Os permisos de pernoite.  

 O alumnado que queira saír a durmir fora do Centro deberá comunicalo por 

escrito. Este permiso deberán entregalo asinado antes da hora da cea ao Profesorado 

de Prácticas e Actividades que nese momento este de garda. A partir dese intre, non 

se darán permisos, agás en casos excepcionais. 

 O alumnado maior de idade asinará el mesmo o permiso de pernoite.  

 As saídas extraordinarias por tempo limitado e fora do horario, necesitarán au-

torización do Profesorado de Prácticas e Actividades de garda, ademais dos requisitos 

establecidos no punto anterior.  
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Alumnado que sae tarde da residencia. 

 O profesorado de Prácticas e Actividades tomarán nota das persoas que aban-

donan a residencia despois das 8:30h, esta circunstancia será unha falta leve.  

 

Alumnado que non se incorpora a Residencia. 

 Cando un alumno ou alumna non se incorpora á residencia deberá comunicalo 

por teléfono ao/a profesor/a de Prácticas e Actividades; do contrario chamarase ao 

domicilio familiar. Isto pódese facer a partir das 24.00h ó facer o control do alumnado. 

O día seguinte hai que comunicalo o profesor da residencia. 

 

Alumnado residente doente. 

 En caso de accidente,  malestar ou enfermidade  grave  chamarase 

inmediatamente o 061 ou o 112.  

 Se o/a alumno/a está indisposto pola mañá e non pode asistir á clase, o   

profesorado de Prácticas e Actividades que saia de garda porase en contacto 

coa Xefatura de estudos ou, na súa ausencia, con outro cargo directivo para 

notificarllo. Tamén deixará unha nota escrita no libro de gardas. 

 O alumnado enfermo deberá acudir ao médico e en caso de necesitar reposo, 

marcharán para as súas casas, non permanecendo no Centro. 

 

Utilización de espazos. 

 As habitacións. 

• A habitación é o lugar onde se desenrola a convivencia básica dun grupo de 

residentes, que deben de estar moi ó tanto dos dereitos dos outros para 

facilitar a relación. 

• Son lugares de descanso e estudo, e polo tanto, deberanse evitar, en todo 

momento, ruídos e toda clase de comportamentos que poidan perturbar o 

descanso dos demais. Porase especial coidado polas noites coa puntualidade. 

A partir das 24:00 horas, gardarase silencio. 

• Queda totalmente prohibido modificar a distribución do mobiliario das 

habitacións (camas, mesiñas...) 

• Queda prohibido o uso de velas e incenso nas habitacións. 

• Os Residentes lavarán fora do Centro a roupa persoal. 
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• Cada alumno/a, o comezo do curso, deberá traer roupa de cama: colcha ou 

edredón, sabas, mantas, funda protectora inpermeable do colchón 

(200x90x20cm), almofada de 90 cm, toallas.  

• Si o longo do curso se observa que a distribución dos alumnos nas habitacións 

xenara problemas que afectan a convivencia na Residencia, faranse tódolos 

cambios de alumnos e/ou de habitacións que sexan necesarios para mellorar a 

citada convivencia, previamente acordados pola Comisión de Residencia. 

• Os/as alumnos/as serán responsables do estado de conservación da 

habitación, debendo abonar calquera desperfecto que se produza por un uso 

indebido dela. 

• Cadaquén deberá manter o debido orde nas cousas persoais e respectar as 

dos outros compañeiros. 

• Polas mañás, antes de abandonar as habitacións, cada residente deberá 

deixar ben feita a cama e recollidas e ordenadas as súas pertenzas para 

facilitar o traballo do servizo de limpeza. O chan debe de quedar libre de 

calzado, bolsas de viaxe, cables, balóns, etc., para poder limpar ben. Polo 

mesmo motivo deben de quedar recollidas as mesas. 

• Os armarios deben presentar un aspecto ordenado. 

• Non se poderán ter bebidas alcohólicas, cabichas nin menaxe de cociña. 

• Non se pode acceder ao comedor en pixama e bata. Só en casos 

extraordinarios poderase acceder coa roupa de traballo. 

• Non se poderán deixar pertenzas encima das camas, agás as maletas dos 

alumnos que entren os luns. 

• Poderanse ter como máximo dúas plantas (especies de baixo porte, agas 

especies spicotrópicas) en maceta, é cun prato por debaixo. 

• Poderanse por carteis e pósteres exclusivamente no corcho sempre e cando 

non incumpran as  normas cívicas e de boas costumes. 

• Os residentes deberán ser moi coidadosos cos aparellos eléctricos. Por razóns 

de seguridade prohíbese a instalación de estufas, fornillos, microondas, 

televisores, entre outros. En caso de que se atopen estes aparellos despois de 

habelo advertido aos alumnos, procederase a retirada dos mesmos. 

• Non se permite facer instalacións eléctricas. 
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• Co obxecto de preservar a intimidade do alumnado, non se poderá acceder ás 

habitacións de compañeiros/as de distinto xénero, sen permiso do Profesor de 

Prácticas e Actividades. 

• Non se permite utilizar os colchóns sen fundas prot ectoras 

impermeables . 

• O alumnado do Centro alleo a residencia non poderá acceder as habitacións 

dos residentes. 

• Todos os alumnos deberán deixar libres as habitacións ás 8:30 horas e acudir 

as súas respectivas actividades lectivas. 

• En horario lectivo non se poderá acceder á residencia. 

 

 A biblioteca. 

É un lugar de traballo intelectual onde os silencio e a orde son imprescindibles. 

 Para consultar libros os residentes deberán de solicitarllo ao profesorado de 

Prácticas e Actividades e devolverllo antes de irse da biblioteca.  

 Non se farán préstamos de libros fora do horario establecido para dita labor. 

 A rede informática utilizarase solo con fins educativos. Non está permitido ma-

nipular os equipos informáticos. 

 Non está permitido o uso de programas para a comunicación agás o correo 

electrónico. 

 

 O servizo de comedor.  

Comprende o almorzo, xantar, merenda e cea.  

• A asistencia dos alumnos o comedor é voluntaria. É obrigatorio notificar o 

profesorado de Prácticas e Actividades, con antelación suficiente o rebaixe de 

calquera comida. No caso das ceas, ata a hora do xantar, e no caso do xantar, 

ata a hora da cea do día anterior. 

• Os horarios de comedor estableceranse o inicio de cada curso en función das 

necesidades. 

• O/a alumno/a está obrigado/a a entregar o tícket correspondente . 

• Non se poden sacar utensilios nin comida, excepto o bocadillo da mañá e da 

merenda ou a cea fría, coa debida autorización. 

• O terminar a comida hai que depositar a bandexa nos carros de recollida. 
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• O comportamento do alumnado durante as comidas axustarase ás normas de 

urbanidade. Acudirase ó comedor coa vestimenta adecuada. 

• Os xoves se comunicará o profesor/a de Prácticas e Actividades o parte de 

rebaixes para aqueles residentes que non queiran xantar os venres. 

• Os/as alumnos/as están obrigados/as a estar ó día no pago dos recibos 

mensuais  para poder facer uso do servizo de comedor. 

• Non se poderá acceder ao comedor con roupa de traballo. 

•     Non se farán dietas individualizadas salvo prescrición médica.  

  

Dereitos do alumnado.  

1. A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno desenvol-

vemento da súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia, liberdade e 

respecto mutuo.  

2. A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais.  

3. A liberdade de expresión sen prexuízo dos dereitos de todos os membros da co-

munidade educativa. 

4. Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular contra as 

situacións de acoso escolar.  

5. A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Admi-

nistración educativa, nos termos previstos no título IV desta lei.  

6. A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica de 

conflitos e, en xeral, a participar na toma de decisións do centro en materia de 

convivencia.  

7. Utilizar as instalacións da Residencia coas limitacións derivadas dos horarios esta-

blecidos para as mesmas. 

8. Participar, en calidade de voluntarios/as, nas actividades programadas da residen-

cia. 

9. Reunirse dentro do horario da residencia. O alumnado poderá solicitar por escrito o 

espazo para reunirse. 

10. Poderán desenvolver as súas tarefas de estudio ou satisfacer as súas necesidades 

de sono sen que os demais membros lle restrinxan dito dereito. 

 

Deberes do alumnado. 
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Son deberes básicos de convivencia do alumnado:  

1. Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun 

adecuado clima de estudo, respectando o dereito dos seus compañeiros ou com-

pañeiras á educación.  

2. Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no exercicio 

das súas competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa da residencia.  

3. Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a igualda-

de de dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, integridade e intimidade dos 

restantes membros da comunidade educativa.  

4. Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina da Residencia. 

5. Conservar e facer un bo uso das instalacións e dos materiais da Residencia.  

6. Respectar a normativa sobre o alcohol e tabaco que rexe nos centros de ensinan-

za. Por iso está prohibido o consumo de alcohol e tabaco dentro do recinto resi-

dencial, así como de sustancias estupefacientes. 

7. Respectar o exercicio do dereito ao estudo e ao descanso dos compañeiros, gar-

dando silencio nos tempos de estudio e sono. 

8. Absterse de subir ás habitacións durante o horario lectivo. 

9. Solicitar permiso para ir a habitacións distintas ás súas unha vez feito o reconto 

nocturno. Non se permitirá a partires das 24:00h que os alumnos ou alumnas poi-

dan estar nunha habitación distinta a súa, se non conta co permiso do profesorado 

de Prácticas e Actividades. As visitas dos alumnos ás habitacións das rapazas ou 

das alumnas as habitacións dos rapaces en calquera momento do día, so se po-

derán facer co permiso do profesorado responsable da residencia. 

10. Evitar calquera acción que altere o normal funcionamento da residencia. 

11. Avisar á Residencia cando teña que permanecer no seu domicilio particular, por 

enfermidade ou outro motivo e non se incorpore a día que debería facelo 

12. Todo o alumnado debe respectar as normas de seguridade dentro do recinto do 

Centro no relacionado a circulación de vehículos. 

13. Os alumnos deben contribuír activamente ao aforro enerxético e de auga; apagan-

do as luces cando non sexan necesarias, cerrando fiestras e portas e controlando 

o uso da auga. 

14. Efectuar o pago da residencia dentro dos prazos establecidos. Entregando en se-

cretaría o resgardo de pago onde se xustifique o ingreso ao nome do residente. 
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15. Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte a convi-

vencia dos seus respectivos centros docentes. 

16. Aproveitar a praza na Residencia que a sociedade pon á súa disposición, por esta 

razón a asistencia a clase é unha obriga inescusable. 

17. Ofrecer aos profesores de prácticas e actividades toda a información académica 

que lles soliciten. 

18. Seguir as directrices do profesorado respecto da súa educación e aprendizaxe. 

19. Asistir a clase con puntualidade e co material preciso.  

20. Relativo a días de folga: o alumnado deberá presentar un escrito con antelación ó 

Equipo Directivo expondo os motivos que xustifiquen a posible modificación do 

horario da residencia. 

 

Responsabilidade e reparación de danos.  

1. O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou colectiva-

mente, de forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e aos materiais 

da Residencia, incluídos os equipos informáticos e o software, e aos bens doutros 

membros da comunidade educativa, ou a facerse cargo do custo económico da 

súa reparación. Así mesmo, está obrigado a restituír o subtraído ou, se non for po-

sible, a indemnizar o seu valor. As nais e pais ou as titoras ou titores serán res-

ponsables civís nos termos previstos pola lexislación vixente. Os desperfectos de 

carácter xeral que non se identifique quen o provocou repercutirá na fianza de to-

dos. 

2. Cando se incorra en condutas tipificadas como agresión física ou moral, deberase 

reparar o dano moral causado mediante a presentación de escusas e o recoñece-

mento da responsabilidade dos actos, ben en público ou en privado, segundo co-

rresponda pola natureza dos feitos e de acordo co que, de ser o caso, determine a 

resolución que impoña a corrección da conduta.  

3. O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecido neste artigo é 

compatible coas correccións disciplinarias que, de ser o caso, corresponda. 
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