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Presentación do centro 

O Centro Integrado Formación Profesional Valentín Paz Andrade atópase na periferia da cidade 

de Vigo: Estrada vella de Madrid, 160 (Meixueiro). Nunha área preto de importantes vías de 

comunicación (autovía das Rías Baixas, autoestrada A Coruña-Tui, autoestrada a Baiona, 2º 

cinturón de Vigo,…); próximo tamén ao aeroporto de Vigo. A zona conta cunha grande impronta 

industrial: polígonos do Concello de Vigo, Mos e Porriño. 

Ademais da presencia do sector industrial no noso entorno máis próximo, tamén destacamos 

outros servizos e dotacións de grande relevancia para a cidade e os concellos limítrofes: 

Hospital, outros centros educativos de carácter público e privado, a Universidade de Vigo, etc. 

Así como unha área comercial na zona. 

O CIFP Valentín Paz Andrade intentou (durante os mais de 50 anos ao servizo da formación 

profesional) e intenta ser un foco de aprendizaxe para todo o entorno económico, social e laboral 

da cidade de Vigo e a súa área de influencia, facendo da formación unha peza clave para a 

inserción laboral das persoas, facilitando tanto o acceso ao 1º emprego como a formación ás 

persoas que necesitan adaptarse ás novas ofertas do mercado. 

Podes ver o vídeo conmemorativo do 50 aniversario onde poderás enteder en pocuo tempo o 

papel deste centro na contorna de Vigo. Está colgado na web do centro. 

Tamén intentamos dar resposta ás necesidades das empresas do entorno, facilitando formación 

específica e coxuntural naquelas áreas onde se detecten necesidades formativas. Ofrecendo 

oportunidades formativas flexibles e adaptadas que poidan favorecer un mellor acceso ao 

mercado laboral, axustandose a unhas demandas diferentes e máis versátiles. 

A oferta formativa dos CIFPs, en xeral, non só se dirixe a estudantes que optan por ensinanzas 

profesionais dentro da formación regrada, senón a outros colectivos como persoas demandantes 

de emprego ou traballadores en activo. 

Os CIFPs, o noso tamén, diversifican a oferta formativa adaptándoa ás novas fórmulas de 

certificación e acreditación que facilitarán non só un acceso máis fácil ao mercado laboral senón 

que tamén darán oportunidades de retorno ao sistema regrado de ensinanzas a todas aquelas 

persoas que así o desexen. 

Neste sentido para o CIFP Valentín Paz Andrade resultan de especial importancia o servizo de 

información e orientación profesional para as persoas demandantes de formación, en estreita 

colaboración con todos os axentes sociais e económicos do noso entorno, así como outras 

institucións de carácter local e autonómico, que permitirán que se poidan tomar decisións 

coñecendo a realidade máis inmediata, as posibilidades de acceso ao mercado laboral e as 

demandas do sector produtivo. 

Todo elo requirirá, unha vez máis, da estreita colaboración do CIFP con todos os axentes e 

actores do contorno e un novo modelo de relación que ata de agora non formaba parte da cultura 

organizativa e de funcionamento para o noso centro. Somos conscientes da importancia dos 

cambios que se teñen que producir, e serán unha das nosas liñas de actuación prioritarias. 

Para dar resposta ás necesidades do entorno é requisito imprescindible coñecer o entorno, as 

empresas e outras entidades tanto de carácter produtivo como social, e establecer canles de 

comunicación, información e colaboración entre as mesmas. 
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Tratamos de analizar e establecer vínculos co entorno, así como desenvolver acordos e 

convenios con empresas, institucións e outras entidades para o aproveitamento dos recursos 

dispoñibles. 

Nos últimos anos o CIFP aumentou a oferta e flexibiliza esta oferta en función da demanda, 

como a oferta da FP Dual. Tamén aumenta a relación coas empresas e aumenta a actividade 

inovadora (tanto tecnolóxica como didáctica). Exemplo disto son os 4 proxectos de innovación 

premiados no presente ano 2020 (entre tecnolóxicos e de innovación. Para este curso hai en 

marcha a posiblidade de obtar a outros tres. 

 
1. Planos, localización e acceso 

 
1.1. Localización: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona ampliada: 
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1.2. Planos: 
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1.3. Accesos e aparcamento: 

Transporte público: 

autobuses urbanos e interurbanos. 

- VITRASA, LIÑAS: 13, 31, 12A, 12B e C15B 

mais información: http://www.vitrasa.es/renovaciones 

Uso do recinto exterior 

As zonas de paso de vehículos utilizaranse atendendo a sinalización existente, conducindo a 

velocidade adecuada e sen manobrar sobre zonas axardinadas ou habilitadas para peóns. 

Respectaranse as instalacións existentes e seguiranse as instrucións, protocolos e indicacións do 

persoal do centro e especialmente os profesores de garda en horario lectivo. 

Para aquel alumnado que acceda ao centro en vehículo propio (coche ou moto) dispoñemos, de 

xeito moi limitado, de zonas de aparcamento. Os/as alumnos/as usuarios do aparcamento están 

obrigados a cumprir as normas que se establezan dende a dirección do centro para o seu uso. 

Estas normas estarán recollidas detalladamente nas Normas e Organización de Funcionamento 

do Centro, e se resumen a continuación. 

As normas sobre estacionamento de vehículos están indicadas dentro do Punto 4. 

http://www.vitrasa.es/renovaciones
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2. Oferta educativa 
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3. Organigrama funcional 
 

 

4. Outros 

Unha vez dentro do recinto do CIFP, deben utilizarse as distintas entradas aos edificios en 

relación as funcións a realizar en cada momento: entrada de cara ás actividades de aula e 

talleres, pola entrada de alumnos (conserxería). 

 

Política de calidade 

Presentámosche a nosa política de calidade e convidámoste a participar coa túa opinión a través 

da caixa de suxestións. Contribuirás deste xeito á mellora do noso sistema de xestión da 

calidade. 

MISIÓN 

A nosa misión queda reflectida nos seguintes puntos: 

◆ A cualificación e a recualificación das persoas ao longo da vida, mediante o establecemento 
dunha oferta de formación profesional modular, flexible, de calidade, e adaptada as demandas 
da poboación e as necesidades xeradas polo mundo produtivo. 

◆ Cando proceda, no marco do Sistema Nacional das Cualificacións e da Formación Profesional, 
a contribución á avaliación e á acreditación das competencias profesionais adquiridas por as 
persoas a través da experiencia laboral e de vías non formais de formación, promovendo así a 

valoración social do traballo. 
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◆ A prestación dos servizos de información e de orientación profesional ás persoas, para tomar as 
decisións máis axeitadas respecto das súas necesidades de formación profesional en relación co 
ámbito produtivo en que se desenvolvan. 

◆ O establecemento dun espazo de cooperación entre o sistema de formación profesional e o 
ámbito produtivo sectorial e local, para desenvolver e extender unha cultura da formación 
permanente, contribuíndo a prestixiar a formación profesional. 

◆ O fomento da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, con especial incidencia na 
erradicación de prexuízos. 

◆ A facilitación do acceso da mocidade ao primeiro emprego, así como da conservación e a 
mellora do posto de traballo dos traballadores e das traballadoras, mediante unha oferta 
formativa de calidade que promova a aprendizaxe permanente e a capacidade de adaptación aos 

cambios sociais, organizativos e tecnolóxicos que se manifestan nos sectores produtivos da nosa 

comunidade. 

◆ O impulso e mellora das aptitudes e das competencias do alumnado, promovendo proxectos de 
mobilidade, perfeccionamento profesional e cooperación, nun contexto europeo. 

VISIÓN 

Como centro integrado de formación profesional, daremos unha formación integral ao noso 

alumnado que lle facilite a participación activa e responsable como cidadáns, para o que 

ofreceremos unha oferta formativa completa e de calidade que conduza a obtención de títulos de 

formación profesional e a acreditación das competencias profesionais adquiridas a través da 

experiencia laboral nos distintos subsistemas de formación profesional, atendendo as 

necesidades –en constante evolución e cambio- que demanda o mercado de traballo do noso 

entorno, consolidando vínculos con todas as empresas do sector así como ofrecendo unha 

formación integral aos nosos alumnos/as que lles facilite a participación activa e responsable 

como cidadáns. 

VALORES 

Por e para esto, orientamos as nosas accións cara: 

• Fomentar valores de convivencia, cooperación e respecto. 

• Ofrecer uns servizos educativos de calidade á comunidade educativa de cada Centro 
Integrado de Formación Profesional. 

• Mellorar continuamente a os servizos prestados, a través da innovación e o traballo en 
equipo, para crear valor aos nosos usuarios mediante un sistema de calidade total. 

• Lograr a satisfacción da comunidade educativa buscando atender as súas necesidades e 
adiantándonos as súas expectativas, observando o cumprimento da misión, visión e valores 
da institución. 

• Ofrecer as cualificacións profesionais requiridas para dar resposta ás necesidades e 
demandas do noso ámbito produtivo. 

• Optimizar os recursos públicos dispoñibles, fundamentados nas novas tecnoloxías, para 
reproducir procesos produtivos respectuosos co medio e coa prevención de riscos laborais, 
cun profesorado axeitadamente formado tanto na didáctica coma nas innovacións técnicas. 

• Fomentar o espírito emprendedor e o desenvolvemento de actividades empresariais. 

• Contribuír ao logro das actuacións e obxectivos de calidade establecidos no Plan Estratéxico 
da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 
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• Desenvolver vínculos co sistema produtivo do contorno (sectorial, comarcal ou local) nos 
ámbitos seguintes: 

– Formación do persoal docente de formación profesional (mediante estadías en empresas 

punteiras). 

– Formación do alumnado en centros de traballo e realización doutras prácticas profesionais. 

– Orientación profesional e laboral. 

– Participación de profesionais do sistema produtivo na implantación de docencia (expertos e 

expertas). 

– Colaboración na detección de necesidades de formación permanente dos traballadores e 

traballadoras así como a informar e orientar as persoas usuarias, tanto a título individual como 

colectivamente, para facilitar o acceso, a mobilidade e ao progreso nos intercambios formativos 

profesionais, en colaboración cos servizos públicos de emprego. 

 

Dereitos e deberes do alumnado 

O exercicio dos dereitos e deberes dos alumnos/as e as normas de convivencia, así como os dos 

outros membros da comunidade educativa (pais e nais, profesorado, persoal de administración e 

servizos) veñen recollidos na LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa (DOG 15 de de xullo de 2011). 

Recoñécenselle ao alumnado os seguintes dereitos básicos de convivencia escolar, sen prexuízo 

dos establecidos nas leis orgánicas de educación. 

DEREITOS: (DOG 15 de de xullo de 2011). Artigo 7, punto 1. 

a) A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno desenvolvemento da 

súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia, liberdade e respecto mutuo. 

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

c) Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular contra as situacións 

de acoso escolar. 

d) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración 

educativa, nos termos previstos no título IV da LEI 4/2011. 

e) A participar na resolución pacífica de conflitos e na toma de decisións do centro en materia de 

convivencia, segundo se recolla nas Normas Orgánicas de Funcionamento do Centro (pendente 

de elaboración e aprobación). 

DEBERES: (DOG 15 de de xullo de 2011). Artigo 7, punto 2. 

a) Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun 

adecuado clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros ou 

compañeiras á educación. 

b) Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no exercicio das 

súas competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro. 

c) Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a igualdade de 

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

membros da comunidade educativa. 

d) Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro docente. 

e) Conservar e facer un bo uso das instalacións e dos materiais do centro. 
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f) Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquelo que afecte a convivencia 

do centro. 

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

h) Asistir a clase con puntualidade e co material preciso. 

 

Normas debidas ao contexto COVID-19 

Sen o detrimento necesario do resto de normas organizativas e de convivencia do CIFP, durante 

este curso aplicaremos con prioridade as normas xerais do protocolo xeral para centros 

educativos sostidos con fondos públicos de Galicia, ademáis de considerar as adaptacións 

necesarias ao propio contorno e actividades do CIFP. Tamén dentro de cada familia profesional, 

indicaranse aquelas cuestións de seguridade e hixiene cara á prevención e ante posibles 

contaxios. 

VER Anexo II (ao final deste documento) 

As medidas que todos debemos cumprir se difundirán ao alumnado na web do centro, aula 

virtual, na presentación de inicio de curso, e posteriormente nos primeiros días, polas persoas 

titores e profesorado. Todo isto segundo o tipo de concreción necesaria segundo os ámbitos nos 

que se desenvolve cada actividade formativa. 

Avanzamos aquí as medidas de carácter máis xeral que aplican a todos os espazos do centro, 

tanto na parte exterior coma interior: 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS (COVID-19) 

• Realízate diariamente unha autoavaliación dos síntomas (ver test). 

• Mantén sempre unha distancia interpesoal de 1,5 m. fora e dentro do CIFP (ou en todo 
caso por medio de barreiras físicas). 

• O uso da máscara é obrigatoria en todo momento e en todos os sitios (trae outra de 
reserva). 

• Hixienizate as mans no acceso ao centro, nas entradas e nas saídas de clases ou talleres. 
Tamén hixieniza o teu posto de estudo/traballo cando remates. Recoméndase traer hidroxel 
para o teu uso individual. 

• Colabora coa ventilación aconsellable dos espazos. 

• Respecta as zonas e sentidos de circulación sinalados, os tempos e a orde nas entradas e 
saídas ao centro, recreo, talleres, aulas..., seguindo as indicacións do profesorado para 
manter as distancias de seguridade en todo instante. 

• Relaciónate con seguridade para ti e para os demais. 

 
Enquisa de autoavaliación. Todo o alumnado e persoal do centro deberá realizar unha 

autoavaliación antes de vir ao Centro, para comprobar se presenta síntomas de infección pola 

covid-19. 

Nos primeiros días temos que entregar unha declaración asinada á titoría. 

Evita contactos estreitos que se teñan que considerar en caso dun diagnóstico confirmado. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cifppazandrade/aulavirtual/pluginfile.php/22931/mod_label/intro/enquisa_de_autoavaliacion.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/cifppazandrade/aulavirtual/pluginfile.php/22931/mod_label/intro/enquisa_de_autoavaliacion.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/cifppazandrade/aulavirtual/pluginfile.php/22931/mod_label/intro/enquisa_de_autoavaliacion.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/cifppazandrade/aulavirtual/pluginfile.php/22931/mod_label/intro/enquisa_de_autoavaliacion.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/cifppazandrade/aulavirtual/pluginfile.php/22931/mod_label/intro/enquisa_de_autoavaliacion.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/cifppazandrade/aulavirtual/pluginfile.php/22931/mod_label/intro/Modelo%20de%20declaraci%C3%B3n%20responsable.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/cifppazandrade/aulavirtual/pluginfile.php/22931/mod_label/intro/Extracto%20do%20PROTOCOLO%20COVID.pdf
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Normas de convivencia no centro 
 
1. NORMAS CON CARÁCTER XERAL 

a.Nas horas de entrada, ao soar o timbre, o alumnado deberán dirixirse ás aulas ou espazos 

correspondentes esperando ao profesor/a a carón da mesma. 

b.Durante os recreos o alumnado poderá estar na cafetaría, no recinto escolar nos espazos 

habilitados para o descanso ou na Biblioteca. Ningún/ha alumno/a poderá quedar nas aulas ou 

talleres onde se desenvolvan actividades lectivas, salvo permiso dalgún/ha profesor/a e sempre 

coa súa presenza e baixo a súa responsabilidade. En todo caso e preciso contar coa previa 

autorización da dirección. 

c.Non se permite o consumo ou a tenencia de drogas ou outras substancias similares. Tampouco 

a venda, o subministro ou o tráfico destas sustancias. 

d.Nas zonas comúns o alumnado deberá manter unha actitude acorde coa finalidade formativa 

do centro, non estando permitido ningún tipo de actividades ou xogos propios de locais de ocio 

(xogos de cartas, etc.). 

e.Os lavabos e servizos hixiénicos e sanitarios deben ser usados exclusivamente e de xeito 

racional para o fin para o que están pensados. Polo tanto no deben considerarse como lugar de 

recreo, nin zona de fumadores. 

f.O alumnado non poderá estar no centro coa cabeza cuberta, sempre que esta indumentaria 

impida ou dificulte ser recoñecido, ou que as propias normas do profesorado así o establezan na 

súa aula e/ou taller. 

g.O alumnado está obrigado a facer uso correcto do material, dependencias, instalacións e 

recinto escolar, coidando en todo instante de manter as debidas condicións de limpeza e hixiene, 

depositando papeis, envases e calquera outro refugallo nas papeleiras ou recipientes dispostos ao 

efecto. 

h.O alumnado deberá respectar a liberdade de conciencia e ás conviccións relixiosas e morais, 

así coma dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da comunidade educativa. 

i.Constitúe un deber do alumnado a non discriminación de ningún membro da comunidade 

educativa por razón de nacemento, raza, sexo ou por calquera outra circunstancia persoal ou 

social. 

j.É deber ineludible do alumnado respectar ao profesorado e ao resto de compañeiros/as, así 

coma ao persoal non docente do Centro. É tamén un deber ineludible do alumnado, seguir as 

indicacións do profesorado e atender aos seus requirimentos no desenvolvemento das tarefas de 

ensino-aprendizaxe encomendadas de conformidade coa programación didáctica. 

k.Todo o alumnado deberá respectar as pertenzas do resto de membros da comunidade 

educativa. 

l. Cando un/ha alumno/a lle suceda algunha incidencia con algún/ha profesor/a, o procedemento 

a seguir, dentro do centro, será: 

1. Profesor ou profesora implicado. 

2. Titoría. 

3. Xefatura de departamento. 
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4. Xefatura de estudos. 

5. Dirección. 

m.O delegado ou delegada de curso, ou no seu defecto o/a subdelegado/a, serán a canle de 

comunicación de cada grupo de alumnas/os coa dirección do centro en temas que afecten ao 

grupo. 

 
2. DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS 

 
2.1. Sobre a asistencia ás sesións 

a.O alumnado matriculado polo réxime presencial ten a obriga de asistir a todas as clases do 

grupo ao que pertence e o deber de participar nas actividades orientadas ao desenvolvemento da 

programación e respectar os horarios aprobados para o desenvolvemento das actividades do 

centro. Para isto estará informado das faltas que impliquen a perda de dereito a avaliación 

continua. 

b.Unha vez comezada a clase, o alumnado que chegue tarde, poderase incorporar á mesma 

sempre e cando non interrompa o normal desenvolvemento, con autorización expresa do 

profesor ou profesora correspondente. En caso contrario incorporarase na sesión seguinte. Este 

retraso reflectirase no rexistro de control de faltas. 

c.O alumnado non pode saír da aula e/ou taller entre clases, salvo permiso expreso do 

profesorado e por unha causa excepcional e xustificada. 

d.No caso de ausencia ou impuntualidade dalgún/ha profesor/a, o alumnado deberá agardar en 

silencio ata a súa chegada, e se fose necesario, comunicar a incidencia, a través do seu delegado/ 

a ou subdelegado/a, á conserxería para que esta avise á xefatura de estudos ou cargo directivo 

presente no centro. 

e.Cando grupo de alumnas/os, por traslado de aula, teña que esperar para entrar noutra aula por 

estar ocupada, permanecerá en silencio situándose de maneira que permita a máxima fluidez nos 

cambios. 

f.Durante o horario académico o alumnado menor de idade non poderá ausentarse do centro sen 

causa xustificada e terá que recibir a autorización dalgún membro da Dirección ou, no seu 

defecto, do profesorado responsable nese momento, debendo entregarlle posteriormente ao titor/ 

a a autorización de dita saída. Así mesmo, terán que ser recollidos por algún responsable legal 

ou familiar ou recibir a autorización escrita do mesmo. 

g.O alumnado, por motivos de seguridade, non permanecerá nas aulas e nos talleres sen a 

presenza do profesorado. No suposto de ter que ausentarse, o profesor/a avisará desta 

circunstancia á dirección, ou a outro profesor/a do departamento que teña dispoñibilidade para 

facerse cargo do alumnado durante ese tempo. 

h.O profesorado non abandonará a aula e/ou taller nin permitirá que o alumnado saia da/o 

mesma/o antes do remate da hora de clase, salvo causa urxente debidamente xustificada. O 

profesor ou profesora que permiten a saída da aula e/ou taller antes de tempo de todo ou parte do 

alumnado do grupo, asumirán a responsabilidade sobre o dito alumnado así como das súas 

accións durante o tempo que estes debían estar na clase. 

i.O profesor deixará pechada a aula e/ou taller nos períodos de descanso, ou cando non se use. 

Advertirase ao alumnado que non debe deixar obxectos persoais neles. 
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j.Nos períodos de descanso (por exemplo os recreos) as aulas e obradoiros deberán permañecer 

pechados e en todo caso libres de alumnado, posto que nas situacións de emerxencia é 

importante saber a ocupación efectiva das instalacións deste Centro. En caso contrario debe ser 

comunicada esta circunstancias a algún membro do Equipo directivo. 

 
2.2. Sobre a actitude nas actividades 

k.O alumnado seguirá as orientacións do profesorado respecto da súa aprendizaxe e mostraralle 

o debido respecto e consideración. 

l.Todo o alumnado respectará o exercicio do dereito o estudo e a aprendizaxe dos seus 

compañeiros. 

m.O alumnado gardará a debida compostura en todo momento, tanto fóra coma dentro das aulas, 

evitando berros, carreiras, pelexas, así coma o uso de vocabulario ou comportamentos 

inapropiados ou que poidan resultar molestos para outros membros da comunidade. 

n.O alumnado que altere o normal desenvolvemento da clase, será amoestado polo profesorado, 

quen porá a incidencia en coñecemento da xefatura de estudos o antes posible, seguindo o 

protocolo seguinte: 

1.Informará formalmente do feito no modelo “parte de comunicación de incidencia da xefatura 

de estudos”. Neste parte o profesorado responsable exporá o motivo da amoestación e proporá, 

se procede, as accións correctivas a adoptar pola dirección. Desta situación informarase ao titor 

ou titora correspondente. 

2.A dirección, á vista do informe, procederá segundo o disposto na normativa aplicable. 

Especialmente no caso do alumnado de FP básica, poderase contar co asesoramento e 

colaboración do Departamento de Información e Orientación Profesional. 

o.Durante as clases, deberanse apagar ou silenciar os teléfonos móbiles e tamén calquera outro 

dispositivo que interrompa o correcto funcionamento das mesmas. Non se poderá facer uso 

deles dentro das aulas e talleres, nin saír destes lugares durante as sesións lectivas para 

utilizalos, salvo causas debidamente xustificadas e coa autorización expresa e previa do docente. 

No caso do alumnado de FP básica, os móbiles quedarán, ben apagados, ben en modo silencio, 

durante o tempo que dure a clase, seguindo as directrices que poida tomar o equipo docente e 

xefatura de estudos ao respecto. 

 
2.3. Sobre a seguridade, vestimenta, hixiene e habitabilidade. 

p.O alumnado utilizará obrigatoriamente os equipos de protección individual (EPIS), e a roupa 

de traballo adecuada en todas as actividades susceptibles de; sufrir danos, por en risco a súa 

seguridade persoal e a dos demais compañeiros, e onde así o estableza o Departamento 

correspondente. O profesorado mostrará especial celo no cumprimento destes extremos, 

aplicando, se fose necesario, as medidas correctoras oportunas. 

q.O alumnado acudirá ás clases, co uniforme e/ou equipamento completo segundo se lle puido 

indicar ao inicio do curso, respectando as normas de uniformidade acordadas polos 

Departamentos. 

r.O alumnado deberá respectar a normas deontolóxicas da profesión e normas de uso de talleres, 

acordadas e recollidas polos respectivos Departamentos das Familias Profesionais 

correspondentes. 
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s.O incumprimento destas directrices, poderá condicionar a participación tanto en actividades 

lectivas como complementarias. 

t.Manterase a debida hixiene persoal, por respecto aos demais membros da Comunidade 

Educativa. Evitaranse olores antihixiénicos corporais e da vestimenta co fin de promover 

actitudes saudables. 

u.Co motivo de identificación e de respecto á actividade de aula, o alumnado levará a cabeza 

descuberta dentro das clases, salvo en caso de enfermidade ou malestar físico, do que se 

informará previamente ao profesorado. 

 
2.4. Sobre o uso do equipamento 

v.É de obrigado cumprimento ter na aula o material necesario para cada materia e utilizalo 

seguindo as indicacións do profesorado. 

w.O Centro non se fará responsable da desaparición ou danos ocasionados nas pertenzas do 

alumnado nas aulas, talleres, vestiarios, ou calquera outra dependencia do centro. 

x.O profesorado informará dos estragos que atope ou se produzan na súa aula e/ou taller, á 

xefatura de estudos, ademais de facelo constar no parte de avarías correspondente. 

y.O alumnado colaborará na organización, mantemento e limpeza xeral dos talleres e aulas baixo 

a supervisión do profesorado correspondente. 

z.Respectaranse as normas de uso de talleres e aulas que se establezan dentro de cada un dos 

departamentos, sempre e cando non contradigan a norma xeral. 

 
2.5. Sobre o dereito de reunión do alumnado 

aaGarántese o dereito de reunión do alumnado. Este exercicio será facilitado, de acordo coa 

lexislación vixente e tendo en conta o normal desenvolvemento das actividades docentes. Para 

isto, no cumprimento do establecido na Lei, o CIFP establece os requisitos que han de cumprirse 

para que o alumnado poida exercer o seu dereito. 

1.Acordo expreso por escrito a través da Xunta de Delegados/as polo alumnado de cada curso. O 

escrito debe axustarse ao modelo oficial facilitado polo Centro. 

2. Preaviso: o acordo debe presentarse no Rexistro do Centro como mínimo 24 horas antes da 

data prevista. Conforme ao disposto no art. 8 LODE 8/85 (redacción dada pola D.F.1ª da Lei 

2/06 do Dereito á Educación, BOE 4/5/06), a decisión así adoptada e comunicada non terá a 

consideración de falta de conduta nin poderá ser obxecto de sanción. Sen embargo non pode 

considerarse sanción a continuidade da actividade lectiva para os alumnos/as que decidan non 

participar e asistir a clase, xa que o profesorado ao non atoparse en folga impartirá as súas clases 

con normalidade. 

bb.Para tentar equilibrar estes dereitos e garantir o correcto funcionamento da actividade lectiva, 

teranse en conta os seguintes criterios: 

1.Tratamento das faltas: As faltas de asistencia do alumnado pertencente a grupos que fagan a 

notificación formal e no prazo terán a consideración de faltas xustificadas. Non podendo ser 

computadas, a efectos da perda do dereito á avaliación continua. 

2. Exames: Ao non poder ser obxecto de sanción, o profesorado non poderá, unha vez coñecida a 

data fixada na convocatoria oficial dos sindicatos, poñer exames en devanditas datas, pois 
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consideraríase unha especie de sanción ou medida para evitar que exerzan o seu dereito. Os 

exames fixados con anterioridade á convocatoria oficial dos sindicatos de estudantes deben ser 

respectados, tendo o alumnado que asistir aos mesmos se non quere ser considerado como non 

presentado. 

3.Menores de idade: No caso de que haxa menores de idade, deberán acompañar ao escrito do 

grupo, unha autorización dos pais/nais permitindo aos seus fillos/as menores non acudir ese día 

ao centro por ese motivo. De non facelo, o alumno/a menor terá dereito a exercitar o seu dereito 

de reunión pero dentro das instalacións do CIFP. Así mesmo tamén está pendente a elaboración 

do modelo de autorización para os menores de idade 

4.Comunicación: Unha vez comunicada a decisión de non asistir ás clases nunha data 

determinada, se o alumnado asistise nesa data selectivamente a unhas clases si e a outras non, 

deberá saber que para aquelas clases ás que non asista o profesor afectado poderá non xustificar esa falta, 

xa que non se trata dun dereito selectivo. 

 
3. NORMAS XERAIS SOBRE O USO DE ESPAZOS. 

a.O aparcadoiro poderá ser utilizado seguindo as normas definidas para isto (ver apartado 

específico). 

b.A biblioteca utilizarase adaptándose ás normas específicas nas que se organiza (ver apartado 

específico). 

c.En todo momento ao alumno/a poderáselle requirir a súa identificación. 

d.Nas gardas se atenderá e cumprirá co que se defina pola xefatura de estudos ao inicio de curso. 

 

 

4. CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA, E A SÚA CORRECCIÓN: 

As condutas contrarias á convivencia nos centros docentes clasifícanse en condutas gravemente 

prexudiciais para a convivencia e condutas leves contrarias á convivencia. Aparecen recollidas no 

Capítulo II da LEI 4/2011. 

Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia. Artigo 15. 

a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as coaccións 

contra os demais membros da comunidade educativa. 

b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de 

nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, nivel socia, conviccións 

políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra 

condición ou circunstancia persoal ou social. 

c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de 

administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave. 

d) A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que 

atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a propia 

imaxe dos demais membros da comunidade educativa. 

e) As actuacións que constitúan acoso escolar. 
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f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou 

subtracción de documentos académicos. 

g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións e 

aos materiais dos centros docentes, así como a súa subtracción. 

h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades 

do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 

i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da 

comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas. 

j) Portar calquera  obxecto,  substancia  ou  produto  gravemente perigoso  para a  saúde  ou  a 

integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. 

k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia. 

l) O incumprimento das sancións impostas. 

Condutas leves contrarias á convivencia. Artigo 16. 

a) A inasistencia inxustificada a clase e as faltas reiteradas de puntualidade, nos termos 

establecidos polas normas de convivencia do centro educativo. 

b) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso para participar 

activamente no desenvolvemento das clases. 

c) As demais condutas que se tipifiquen como tales nas normas de convivencia do centro. 

Os principios xerais que rexen as medidas correctoras que se aplicarán polo incumprimento 

das normas de convivencia aparecen recollidas no Artigo 18, mentres que no Artigo 21 e 22 

detállanse as medidas correctoras en función da gravidade das condutas contrarias ás normas de 

convivencia. 

 
5. NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE O USO DE ESPAZOS E 

INSTALACIÓNS, FALTAS E MEDIDAS DE CORRECCIÓN. 

 
5.1. Sobre o uso do recinto exterior e do aparcadoiro: 

Para ser usuario do recinto destinado ao estacionamento de vehículos no CIFP Valentín Paz 

Andrade (en adiante CIFP_VPA), deben cumprirse os seguintes requisitos: 

• Pertencer á Comunidade educativa deste Centro, ben en condición de alumno/a, 
profesor/a ou persoal de Administración e Servizos. 

• Presentar previamente a correspondente solicitude, debidamente cuberta, ao inicio de 
cada curso escolar, acompañando fotocopia do seguro do vehículo vixente. 

• No caso de cambio de vehículo, o usuario deberá comunicalo ao Centro, para dar de 
baixa a anterior autorización e proceder a solicitar unha nova. 

• Acreditar a mobilidade reducida para poder usar as prazas habilitadas ao respecto. 

O CIFP_VPA poderá complementar as normas de uso do aparcamento segundo o que se indique 

nas NOF vixentes, e isto será de obrigado cumprimento. En calquera caso deberase respectar o 

seguinte: 

• O estacionamento farase nas zonas delimitadas para tal fin, polo que o acceso ás mesmas 
dependerá da dispoñibilidade de prazas libres. As prazas serán destinadas unicamente ao 
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estacionamento de vehículos lixeiros (coches, motos e furgonetas de PMA inferior a 

3500 kgs.). 

• Os usuarios non poderán ocupar máis dunha praza ou impedir a utilización doutras. 

• Tódolos usuarios e outras persoas que poidan atoparse nas zonas de estacionamento e 
dos seus accesos, deberán respectar e acatar os sinais existentes e as posibles indicacións 
do persoal con competencias nesta Área, para un uso e funcionamento correctos. 

• As vías de circulación, as zonas de peóns e en xeral os elementos comúns do recinto 
escolar non poden ser ocupados por vehículos ou parte deles. Os peóns terán sempre 
prioridade sobre os vehículos, en todo o recinto escolar. 

• Este Centro resérvase o dereito a pechar temporalmente a zona de estacionamento por 
calquera causa, sen que haxa lugar a ningún tipo de reclamación. 

• Os usuarios serán sempre os responsables dos danos e prexuízos que poidan causar cos 
seus vehículos, xa se trate dos causados ás instalacións e elementos patrimoniais deste 
Centro, a outros vehículos e incluso a outros usuarios e persoas. 

• Este Centro non se fará responsable dos danos ou subtraccións causados en calquera 
vehículo estacionado dentro do Recinto escolar. Tampouco asumirá a custodia do 
vehículo. 

• Os usuarios deberán comunicar ao Centro calquera incidencia que puidera afectar ao 
estacionamento, (como por exemplo avarías que impliquen a entrada de guindastres), 
danos no mobiliario urbano, nos elementos accesorios ou nas instalacións do Centro, 

derrame de líquidos ou calquera tipo de residuos… 

Os usuarios deberán respectar as seguintes normas: 

1. Dentro do recinto escolar non se poderá superar unha velocidade máxima de 20 km/h. 

2. Non estará permitida a entrada de animais, agás que exista unha autorización por escrito e 

motivada deste Centro. 

3. Non se poderán introducir materiais combustibles, inflamables ou perigosos, a excepción 

daqueles dos que exista unha autorización por escrito e motivada deste Centro. 

4. Non se poderá fumar (nin utilizar dispositivos substitutivos do tabaco) nin tomar bebidas 

alcohólicas e outras substancias prohibidas dentro do vehículo. 

5. Non se permitirán adiantamentos entre vehículos, agás cando se trate de sobrepasar a un 

vehículo detido e a circulación o permita. 

O Centro resérvase o dereito a adoptar as medidas correctivas correspondentes cando se 

incumpran estas normas e incluso, se o caso o require, a poñer os feitos en coñecemento das 

autoridades competentes. 

Faltas e medidas correctivas asociadas ao uso do recinto escolar e aparcadoiro: 

Serán comunicadas aos pais ou titores/as legais dos/as alumnos/as menores de idade. 

Consideraranse faltas leves: 

◦ Estacionar en lugares non permitidos ou que non estean habilitados para tal finalidade. 
◦ Ocupar máis dunha praza por vehículo ou un espazo excesivo, no caso de non estaren 

delimitadas as prazas de estacionamento. 

◦ Entrar e usar a zona de estacionamento sen realizar previamente os trámites que permiten 
solicitar a autorización correspondente para o uso deste espazo. 
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A medida correctiva: será o levantamento dun apercibimento por parte do Equipo Directivo, no 

modelo ou formulario habilitado ao respecto. 

Consideraranse faltas graves: 

◦ Conducir de forma temeraria. 

◦ Causar accidentalmente danos a calquera elemento propiedade deste Centro. 

◦ Non comunicar os danos que o usuario puidera causar, ben ás instalacións deste Centro 
como a outros vehículos. 

◦ Estacionar o vehículo no Centro cando o usuario estea en período de cumprimento dunha 
sanción ou medida correctiva. 

◦ Non respectar os límites de velocidade ou un sinal de prohibición. 

◦ A acumulación de 2 faltas leves reiteradas. 

A medida correctiva: será a prohibición de usar o estacionamento por un período de 1 mes e a 

suspensión temporal do dereito de asistencia ao Centro por un período de 3 días lectivos. 

Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que 

se determinen para evitar a interrupción no seu proceso formativo. 

Considéranse faltas moi graves: 

◦ Provocar lesións a peóns por condución temeraria. 

◦ A acumulación de 3 faltas leves reiteradas ou de 2 faltas graves. 

◦ Conducir baixo os efectos do alcohol, das drogas ou doutras substancias prohibidas. 

◦ Non posuír a documentación esixida para a condución do vehículo. 

◦ Causar de forma premeditada danos a calquera elemento propiedade deste Centro. 

A medida correctiva: será a prohibición de usar o estacionamento por un período que pode 

oscilar entre os 3 meses e o resto do curso académico, ademais da suspensión temporal do 

dereito de asistencia ao Centro por un período que pode oscilar entre os 4 días lectivos e 1 mes. 

Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que 

se determinen para evitar a interrupción no seu proceso formativo. 

 
5.2. Normas sobre consumo de substancias prohibidas 

a.Non se permite a venda, o consumo ou o subministro de bebidas alcohólicas de ningún tipo ao 

alumnado. 

b.Non se permite fumar en todo o recinto escolar (incluídos os espazos ao aire libre e cubertos), 

así como tampouco o uso de cigarros electrónicos ou similares. 

c.Non se permite o consumo ou a tenencia de drogas ou outras substancias similares. Tampouco 

a venda, o subministro ou o tráfico destas sustancias. 

d.A existencia destas conductas contrarias á convivencia facultará ao Centro para que tome as 

medidas correctivas oportunas, sen prexuízo de que poida poñer o caso en mans das autoridades 

competentes. 

e.O Centro deberá informar aos pais ou titores legais no caso de estaren implicados alumn@s 

menores de idade. 

Faltas e medidas correctivas: 

Considéranse faltas leves: 

a.Fumar ou usar cigarros electrónicos ou similares dentro do recinto escolar. 
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b.Liar ou preparar tabaco dentro do recinto escolar. 

A medida correctiva será o levantamento dun apercibimento por parte do Equipo Directivo, no 

modelo ou formulario habilitado ao respecto. 

Considéranse faltas graves: 

c.A acumulación de 2 faltas leves reiteradas. 

A medida correctiva será a a suspensión temporal do dereito de asistencia ao Centro por un 

período de 3 días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar 

os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

Considéranse faltas moi graves: 

d.Causar incendio ou danos a calquera elemento propiedade deste Centro. 

e.A venda, subministro ou tráfico de drogas ou substancias similares. 

f.A venda ou subministro de bebidas alcohólicas ao alumnado. 

g.O consumo ou a tenencia de drogas, alcol e outras substancias similares. 

- Pode repercutir na concentración á hora de levar a cabo determinadas tarefas académicas nos 

diferentes obradoiros deste Centro e provocar riscos innecesarios. 

h.A acumulación de 2 faltas graves ou 3 faltas leves reiteradas. 

A medida correctiva pode oscilar entre os 4 días lectivos e 1 mes. Durante o tempo que dure a 

suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a 

interrupción no proceso formativo. 

Se as consecuencias observadas pola comisión de faltas moi graves é o suficientemente 

importante pode iniciarse o procedemento de expulsión do Centro. Lembrar que o tráfico de 

drogas ou substancias similares pode constituír un delito penal. 

 

Nas Normas de Organización e Funcionamento do Centro, así como no Plan de convivencia, 

estarán ampliadas as normas de convivencia aquí resumidas, así como a gravidade das faltas e as 

medidas correctoras previstas. Ditas normas e accións serán de obrigado cumprimento cando 

rexan ditos documentos. 

 

Servizos do centro 
 
1. Biblioteca 

Permite a consulta de libros en sala ou en préstamo, así como o acceso a Internet nos 

ordenadores existentes. 

HORARIO: igual que o horario lectivo, sempre que exista dispoñibilidade de profesorado. 

Temos a obriga de respectar as normas que se indoque debido á COVID-19 
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2. Cafetería. Comedor 

Conta con servizos de cafetería e comidas. NON SE SIRVE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, NIN 

ESTÁ PERMITIDO O XOGO NO HORARIO LECTIVO. AO IGUAL QUE EN TODO O 

RECINTO DO CENTRO: NON ESTÁ PERMITIDO FUMAR. 

HORARIO: de 08.30 á 20.00 h. 

Temos a obriga de respectar as normas que se indoque debido á COVID-19 

 
3. Reprografía 

Pódense realizar fotocopias ao prezo e horario estipulado pola Dirección e no horario que se 

estableza (segundo necesidades de servizo). 

Temos a obriga de respectar as normas que se indoque debido á COVID-19 

 

Calendario escolar 

Ver ANEXO ao final do documento. 

 

Horario 

O centro permanece aberto, ininterrompidamente, de 08.30h da mañá a 22.00 h da noite. 

HORARIO LECTIVO 

· Réxime ordinario: 8.30 a 15.00 h. 

· Réxime adultos: 16.40 a 22.00 h. Réxime Dual: 15:40 a 22:00. 

HORARIO OFICINAS 

· De luns a venres de 09.00 a 14.00h 

 

Información de interese 

Normativa aplicable: 

 
 Decreto 114/2010 do 1 de xullo polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do 

sistema educativo de Galicia. Artigos 52 e 53.

 Orde 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica 
do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial. Capítulo XI, artigo 40.

 Orde ECD/2159/2014 do 7 de novembro (BOE do 20 novembro) pola que se establecen validacións entre 
módulos profesionais de formación do sistema educativo español e medidas para a súa aplicación.

 RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de 
formación profesional do sistema educativo no curso 2020/21
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Para a perda de avaliación continua teranse en conta tanto as faltas xustificadas 
como as non xustificadas. 

a. Ao alumnado de Ciclos Formativos de grado medio e superior, e de FP Básica maior de 16 anos, 
aplicaráselles o disposto no apartado 3 do artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011 (ou norma en 
vigor correspondente), pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación 
académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial: “O número de faltas que 
implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10 % respecto a 
duración total do módulo. Para os efectos de determinación da perda do dereito á avaliación 
continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou a alumna na 
xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido no correspondente regulamento 
de réxime interior do centro”. Sen prexuízo do indicado en dito regulamento, será de aplicación o 
propio procedemento de aula e o ditaminado no Plan de acción titorial, dentro das misións e 

REFERENCIAS NOF EN CANTO A PD (perda do dereito a avaliación continua) 

NOF 8.3 e 8.2 

 

1. Validacións e exencións 

Procedemento: 

• Presentar solicitude de validación, perante a dirección do centro, antes do 5 de 
outubro. 

• Formalizarase co modelo de instancia Anexo XIV (Orde 12 de xullo de 2011), 
acompañada dunha fotocopia do DNI e da certificación oficial dos estudos cursados. 

• Antes do 7 de decembro, a dirección do centro deberá resolver ou trasladar ao 
órgano competente as solicitudes de validacións que proceda. 

• O alumnado pendente de validación deberá asistir a clase, ata a resolución definitiva 
da súa solicitude. 

• Os módulos profesionais validados cualificaranse cun 5, para os efectos de obtención 
da nota media. 

 
2. Faltas de asistencia 

Nos ciclos formativos de réxime ordinario e de adultos, na súa modalidade presencial, 
é obrigatoria a asistencia do alumnado ás actividades lectivas programadas para ter 
dereito á avaliación continua. 

O número de faltas de asistencia que implica a perda do dereito a avaliación continua 
nun módulo será do 10% da duración total do mesmo. Para os efectos de 
determinación da perda do dereito á avaliación continua (PD), o profesorado valorará 
as circunstancias persoais e laborais do alumno ou alumna na xustificación desas 
faltas. 

Con carácter previo o titor/a enviará un apercebemento ao alumno ou alumna cando 
as faltas de asistencia nun determinado módulo superen o 6%. Nel indicarase que 
perderá o dereito á avaliación continua no módulo de acumular un 10%. 

No caso de perda da avaliación continua (PD) o alumno/a terá dereito a unha proba 

extraordinaria previa á avaliación final do módulo (XUÑO). 

Este alumnado non terá dereito a realizar para as correspondentes actividades de recuperación a 

que se refiren os artigos 29.3 (1º curso réxime ordinario), 31.4 (2º curso réxime ordinario) 34.3 

(ciclos formativos réxime adultos) da Orde 12 de xullo de 2011. 
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responsabilidades ao respecto. 

a. Un alumno ou alumna perderá o dereito á avaliación continua nun módulo, cando acumule un 10 % 
de inasistencias inxustificadas con respecto á súa duración total. As faltas terán carácter de 
xustificadas se se axustan ao indicado no apartado k) do punto 8.1 Faltas de asistencia do alumnado 
(NOF), acompañándose sempre das debidas xustificacións documentais. 

b. A comunicación por escrito da situación de perda de avaliación continua levarase a cabo polo titor/a, 
unha vez superados os límites indicados nos puntos anteriores, partindo dunha correcta 
comunicación de todo o equipo docente coordinado pola titoría, que mensulamente recollerá a 
información e revisará no programa informático as faltas cunha periodicidade semanal e cando sexa 
oportuno procederá a redactar os documentos de comunicación. Nas reunións mensuais de equipos 
docentes, o titor acordará co profesorado dos módulos as comunicacións pertinentes e rexistraranse 
en acta as decisións de comunicación, e despois confimará co profesorado a comunicación efectiva de 
cada perda de dereito a avaliación continua. En caso de que se produza a perda do dereito á 
avaliación continua, na secretaría do centro deberá quedar constancia do apercibimento e da 
comunicación da perda do dereito á avaliación continua. 

 

Puntualidade do alumno/a. 

a.  O alumnado matriculado en ensinanzas presenciais, ten a obriga de asistir as clases e de 
ser puntual no comezo de cada sesión. 

b. Cada equipo docente poderá consensuar por unanimidade as consecuencias que se 
deriven das faltas de puntualidade, proporcionando razoadamente os resultados dos 
posibles graos de impuntualidade e da súa frecuencia. Neste caso o titor/a informará ao 
alumnado deste procedemento e o profesorado actuará conforme ao disposto no grupo 
docente. 

c. No caso de non definir as actuacións sobre impuntualidades segundo os termos do 
apartado anterior, o profesorado pode basear as decisións ao respecto nas seguintes 
directrices: 

1. O retraso na incorporación ás sesión dentro dos 5 minutos, poderá ser considerada 
polo profesorado incorporando este aspecto como criterio na valoración de calidades 
asociadas á demostración de actitudes de interese, atención e colaboración nas 
actividades do módulo (individuais e de grupo). Neste caso deberán considerarse as 
posibilidades de xustificación ocasional e as reiteracións destas condutas. 

1. As faltas de puntualidade ata os 10 minutos rexistraranse como tales na aplicación 
Xade, podendo ser xustificadas polo procedemento indicado para as faltas de 
asistencia. 

2. Cando se computen o número de faltas de cara á perda do dereito a avaliación 
continua, considerarase como unha falta máis, cada tres faltas de puntualidade, 
atendendo igualmente ás posibles xustificacións das mesmas. 

3. Nas sesións nas que se incorra en falta de puntualidade, o alumno ou alumna terá 
dereito a incorporarse á clase presencialmente nos termos que decida o profesor ou 
profesora (co 100% de participación na actividade, como observador, coa actividade 
que ocasionalmente se lle asigne, ou con aqueles condicionantes que razoablemente 
lle indique o profesor/a) 

4. As faltas de puntualidade de máis dos 10 minutos, considérase falta de asistencia á 
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3. Baixa de oficio 

Procederase á baixa de oficio, por parte do centro, da matrícula cando un alumno/a 
non asista inxustificadamente á clase, durante o resto do curso académico, bem de 
xeito continuado por un período superior a 15 días lectivos, ou de xeito 
discontinuo por un período superior a 25 días lectivos. 

Deberá quedar constancia na secretaría do centro. A baixa de oficio suporá a perda 
da condición de alumno ou alumna do ciclo formativo, e a correspondente 
convocatoria se computará como consumida. 

Con carácter previo o titor/a enviará un apercebemento ao alumno ou alumna cando 
éste acumule 10 faltas de asistencia sen xustificar. 

Computarase a correspondente convocatoria como xa consumida. 

 
4. Renuncia á matrícula 

Procedemento: 

Sempre haberá que xustificar documentalmente algunha das circunstancias previstas: 

• Doenza prolongada. 

• Incorporación a un posto de traballo. 

• Obrigas de tipo familiar ou persoal. 

Solicitarse á dirección do centro cunha antelación mínima de dous meses antes da avaliación 

final do módulo. 

A renuncia ao módulo de FCT deberá solicitarse á dirección do centro cunha antelación 

mínima de dous meses antes da avaliación final do módulo da FCT, sempre que se de 

algunha das circunstancias previstas na normativa (Orde 28 de febreiro 2007, DOG 8 marzo). 

A renuncia á matrícula non esgota convocatoria. 

 

 
5. Bolsas 

Para a solicitude de bolsas/becas de estudos preguntar no departamento de orientación do centro. 

As solicitudes realizaranse por Internet. Máis información na páxina web do Ministerio de 

Educación, cultura e deportes: www.educacion.gob.es 

sesión correspondente, á cal o alumno non ten dereito a asistir (agás os de FPB), 
quedando a criterio de cada profesor a valoración da incorporación do/a alumno/a 
como observador/a na clase ou taller en cada caso. 

5. Os titores e titoras, así como o profesorado, informarán ao inicio de curso e durante 
este, das consecuencias da impuntualidade do alumnado. 

http://www.educacion.gob.es/
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6. Formación en centros de traballo 

A realización da formación en centros de traballo e o módulo de proxecto (ciclos formativos de 

grao superior) terá lugar ao rematar os módulos do ciclo. O alumnado de segundo curso conta 

cun titor/a de FCT que lle informará das características destes módulos. 

Para calquera situación que requira de autorizacións especiais, o alumnado afectado deberá 

dirixirse á Xefatura de departamento de relación con empresas, logo de comunicalo ao seu titor/ 

a. 

Para acceder ao módulo de FCT, hai que ter aprobados o resto de módulos do ciclo, agás o de 

proxecto no caso de ciclos superiores que se realizará durante a FCT. 

Exención FCT 

Os/as alumnos/as con acceso ao módulo de FCT podrán solicitar a exención por 

correspondencia coa práctica laboral correspondente a un ano de experiencia. 

Presentando nas oficinas do centro: 

• Solicitude (Anexo XV, Orde 12 de xullo de 2011). 

• Certificación da tesourería xeral da seguridade social. 

• Certificación das actividades realizadas na empresa. 

O prazo máximo para presentar esta solicitude é de dous meses antes da data 
prevista para a realización da FCT. 

 
 

7. Programas europeos 

O centro participa en diversos programas europeos (ERASMUS+) que permiten realizar a 

formación en centros de traballo no estranxeiro. 

Para máis información consultar coa coordinación de programas internacionais, a través do titor/ 

a. 

 
8. FP+ 

Podemos atopar toda a información sobre FP en http://www.edu.xunta.es/fp/ e 

http://todofp.es/inicio.html 

 

9. Recursos informativos 

O centro dispón de páxina web: www.cifpvalentinpazandrade.es/gl e de Facebook, co enlace 

directo dende a páxina web. 

Todo o alumnado tamén deberá ter unha conta na Aula Virtual do CIFP Valentín Paz 

Andrade para poder seguir o apoio didáctico de cada módulo. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cifppazandrade/aulavirtual/?redirect=0 

http://www.edu.xunta.es/fp/
http://todofp.es/inicio.html
http://www.cifpvalentinpazandrade.es/gl
https://www.edu.xunta.gal/centros/cifppazandrade/aulavirtual/?redirect=0
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Outra información de interese podedes atopala nos taboleiros de anuncios situados nos 

corredores e vestíbulos do centro. 

Dende a páxina web do centro tamén podemos acceder, a través de enlaces directos, a outras 

páxinas de interese (http://www.edu.xunta.gal/portal/, portal educativo da Consellería de 

Educación, cultura e Ordenación Universitaria, etc.). 

 
10. Outros 

Reclamación contra ás cualificacións finais: 

O procedemento de reclamación contra as cualificacións finais aparece recollido na ORDE do 

12 xullo de 2011 pola que se regula o desenvolvemento, a avaliación e acreditación 

académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial (DOG 15 de xullo 

de 2011) (Capítulo XIII, artigo 45). 

 

Normas en caso de evacuación 

No CIFP Valentín Paz Andrade contamos cun plan de autoprotección onde se contempla a 

evacuación do centro en caso de necesidade. 

En cada Aula e Taller existen planos de evacuación que se deben consultar para coñecer a saída 

de emerxencia mais próxima. 

Os pasos a seguir en caso de evacuación son: 

1º.- Escoitar o sinal de evacuación consistente nun son prolongado dunha alarma. 

2º.- Atender as indicacións do/a profesor/a que se atope na aula. 

3º.- Non perder a calma. Non recoller ningún obxecto e prepararse para saír da aula en orde. 

4º.- Pechar portas e fiestras antes de saír. 

5º.- Evacuar ordeadamente cara a saída de emerxencia mais próxima segundo o plano de 

evacuación que está na porta de entrada da aula/ taller. (ver planos) 

6º.- Reunirse no punto de encontro da familia profesional correspondente segundo está indicado 

no recinto exterior, e permanecer xuntos (grupo) ata as indicacións dos responsables. 

http://www.edu.xunta.gal/portal/
http://www.edu.xunta.gal/portal/
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Anexo I. Calendario 
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Anexo II. Normas específicas do cifp valentín paz andrade 
a partir do protocolo COVID-19 

Normas e Instruccións COVID-19 (Familias e Alumnado) 

Este conxunto de normas establecidas polo centro poderán ser obxeto de modificación ou 
actualización de acordo coas directrices e instrucións que vaian comunicando as correspondentes 
autoridades educativas e sanitarias. 

 Acceso ao Centro. 

Non se poderá acudir ao centro educativo de presentar síntomas compatibles coa Covid ou 
de estar en illamento domiciliario por ter a obriga de pasar o período de corentena. Se se 
convive cunha persoa que é sospeitosa de padecer Covid-19, tampouco se poderá acudir 
ao centro, en tanto en canto non se coñeza o resultado negativo do test ou proba PCR 
correspondente. 
En tódolos casos deberase comunicar a ausencia inmediatamente ao equipo COVID ou ao 
equipo directivo. A xustificación da ausencia, non esixirá ningún xustificante médico xa que 
abondará co comprobante dos pais ou representantes legais do alumnado menor de 
idade. 

Deberase realizar diariamente unha autoavaliación, segundo o previsto no Anexo I, antes da 
chegada ao centro. Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa Covid, deberase 
contactar inmediatamente co centro de saúde e comunicar ao equipo directivo a ausencia. 
De realizar un test diagnóstico ou proba PCR deberase manter o illamento domiciliario en 
tanto en canto non se coñeza o resultado do test ou proba PCR correspondente. 

Se se ten a consideración de contacto estreito, por manter relación social cunha persoa que 
deu positivo no test ou proba PCR correspondente (e coa obriga de illamento de 10 días) 
deberase entrar en corentena domiciliaria e suspender a ensinanza presencial por un 
período de 14 días, debendo se é posible seguir o ensino a distancia, utilizando a aula 
virtual e outras ferramentas de educación non presencial establecidas polo profesorado. 
En todo caso deberese contactar inmediatamente co centro de saúde, seguir as súas 
instruccións e comunicar ao equipo directivo a ausencia. 

O alumnado que teña a consideración de vulnerable, extremará as precaucións, mantendo de 
forma rigorosa as correspondentes medidas de distanciamento social e as de hixiene, 
prevención e protección, tanto individuais como colectivas. A asistencia presencial, ou de 
ser o caso, a escolarización domiciliaria será a criterio das autoridades sanitarias. 

Deberá evitarse a formación de grupos ou aglomeracións de alumnado e respectaranse as 
indicacións establecidas na sinalización e cartelería do centro, como as de aforo máximo, 
circulación pola marxe dereita e outras. 
O alumnado poderá entrar na aula, obradoiro ou laboratorio, de estar baleiro, aínda que 
sexa cunha pequena antelación sobre o horario oficial, para evitar aglomeracións durante 
o tempo de agarda. 

 

 Actuación diante da aparición de síntomas compatibles coa Covid no CIFP 
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O alumnado que inicie síntomas retirarase a Sala Covid e deberá estar provisto da 
correspondente máscara. 

Se se trata de menores de idade contactarase cos seus pais ou titores legais para que os 
veñan a recoller a maior brevidade posible. 

Se se trata de maiores de idade contactarase coa persoa de referencia correspondente e co 
seu centro de saúde ou chamarase ao teléfono habilitado pola Xunta de Galicia, debendo 
seguir as instrucións correspondentes. 

 
Medidas xerais para combater a transmisión da Covid-19  

 

Medidas de carácter obrigatorio: 
 

Uso correcto de máscaras en todo o recinto escolar, tanto en espazos 

interiores como exteriores e durante toda a xornada lectiva. 
O alumnado deberá traer máscara para usala obrigatoriamente en todo o recinto escolar e 
dispoñer dunha segunda máscara de recambio, que poderá gardar nun estoxo propio. 
Cando se teña informe médico, a máscara non será obrigatoria, se se dan os seguintes 
supostos: 

Que o seu uso poida agravar algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que 
se padeza. 

Que non se poida quitar por carecer de autonomía individual por mor dunha 
discapacidade ou situación de dependencia. 

Que pola súa utilización se presenten alteracións de conduta. 
Nestes casos é primordial manter unha distancia de seguridade de polo menos 2 metros e 
manter grupos estables de convivencia. 

 

Lavado de mans: 
O lavado será necesario alomenos: 

Nas entradas e saídas do centro e de cada espazo, aula, laboratorio ou obradoiro. 
Antes e despois do recreo. Antes e despois de comer ou beber. 
Despois de ir ao aseo. 
Cando se use material compartido. 

O lavado de máns debe ser frecuente e meticuloso. De empregar auga e xabón lavaranse 
durante polo menos 40 segundos e de empregar xel hidroalcólico bastará con 20 
segundos. Cando as máns estean suxas deberán lavarse con auga e xabón. 
O alumnado deberá traer un bote de xel hidroalcólico de uso propio e exclusivo, dado que 
debe minimizarse o uso de material compartido. 

 

Distanciamento social de seguridade. 
A distancia social a manter entre persoas será de 1,50 mts. e deberá evitarse a formación 
de grupos nas entradas e saídas do centro como nas entradas e saídas das aulas, 
obradoiros e laboratorios. Tamén se evitarán os agrupamentos nos espazos de circulación 
do centro. 
Nos exteriores do recinto escolar os grupos que se poidan formar, deberán manter a 
distancia de seguridade e usar obrigatoriamente a máscara. 
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Os postos escolares deberán estar orientados na mesma dirección e deberán manter 
tamén a distancia de 1,50 mts., agás que se habiliten elementos de protección colectiva. 

 

Ventilación periódica dos espazos. 
Ventilaranse os espazos durante 15 minutos, alomenos: 
 Ao inicio da xornada lectiva, tanto ordinaria como modular. 
 Ao finalizar as sesións formativas. 

 Durante os recreos. 
A ventilación de espazos será o maior tempo posible, se as condicións meteorolóxicas o 
permiten, e deberán terse presentes as medidas preventivas a adoptar para evitar 
accidentes escolares, sobre todo por riscos derivados de caídas a distinto nivel (apertura 
de fiestras en lugares elevados). 

 
Desinfección do posto escolar. 

Os usuarios deberán desinfectar todos os elementos antes do seu uso (mesa, cadeira, 
teclado, rato, ferramentas, equipamento...), é dicir ao inicio de cada sesión lectiva, 
empregando a solución desinfectante correspondente. Os teclados estarán protexidos por 
film transparente para evitar o seu deterioro. 
Aqueles equipos de uso non compartido só poderán ser manipulados, única e 
exclusivamente, polo persoal autorizado, como por exemplo o equipamento informático 
do profesorado 
O profesorado pode requerir ao alumnado para que os seus postos escolares e de traballo 
(incluíndo equipamentos e ferramentas) sexan desinfectados. 
O bote de desinfección so poderá ser manipulado por un/unha único/a alumno/a e os 
demais terán a súa disposición panos desbotables para a limpeza e secado do líquido 
desinfectante. 
O alumnado deberá traer panos desbotables, de uso propio e exclusivo, dado que debe 
minimizarse o uso de material compartido. 

 

Uso individual e exclusivo de material. 
Non se compartirá material, agás que sexa estritamente necesario. Recoméndase gardar o 
material propio de xeito diferenciado para evitar o contacto co do resto dos compañeiros, 
usando estoxos ou similares e na medida do posible rotulados co nome de cadaquén. 
Para o caso de que se comparta material (teclados, pupitres, cadeiras, equipamentos, 
ferramentas, equipos de protección individual...) éste deberá ser previamente 
desinfectado polo usuario que o vai utilizar. 
As fiestras, portas, persianas, chaves da luz, proxectores e outras ferramentas pedagóxicas 
non poderán ser manipuladas polo alumnado. 
Nas perchas o material ou roupa colocarase da forma máis individualizada posible. 

 

Medidas recomendables: 
 

Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 
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Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará nunha 
papeleira ou ben facelo contra a flexura do cóbado e sempre alonxándose das demais 
persoas. 

Durante os períodos de descanso, dentro da actividade lectiva, establecer grupos estables de 
convivencia nas relacións interpersoais. 

Medidas organizativas  

Nas entradas e saídas do centro disporase de dispensadores de xel hidroalcólico. 
En cada unha das aulas, laboratorios e obradoiros disporase de desinfectante de 
superficies, e papeleira de tapa e pedal. 
O alumnado pode avisar ao profesorado para o caso de que sexa precisa a reposición 
destes produtos. Os botes non poden tirarse dado que van a ser reutilizados. 
Ao persoal de limpeza ou persoal subalterno permitiráselle a entrada na aula, laboratorio 
ou obradoiro para as tarefas de reposición. 

A canle comunicativa preferente, coas familias e alumnado, será a través da páxina web do 
centro e a través do correo persoal do alumnado ou dos seus representantes legais, para o 
caso de menores de idade. 

Non se permitirá a entrada de proxenitores e familiares no centro educativo fóra dos horarios 
específicos establecidos polo centro para a atención das familias. 
O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou alumnado poderá 
usar unicamente os aseos situados no chamado corredor Siberia. 

Durante os cambios de sesión, o alumnado deberá permañecer no seu posto escolar. 
No caso de ter que trasladarse, a saída deberá producirse dunha forma ordenada, de 1 en 
1, e respectando o distanciamento social para evitar a formación de aglomeracións. Se 
houbera aínda grupo no novo espazo educativo que deba ocuparse, agardarase (sen 
formar grupos) a que saia por completo e logo entrarase gardando a distancia de 
seguridade e desinfectarase o posto escolar. 
Para o caso de que o espazo a ocupar estea valeiro, poderase entrar, incluso antes do 
horario establecido, dunha forma ordenada e escalonada, para evitar a formación de 
aglomeracións ou agrupacións durante o tempo de agarda. 

O alumnado deberá distribuirse nas aulas seguindo as directrices establecidas polo equipo 
docente, que estará coordinado polo/a titor/a do grupo. Unha vez asignado un posto 
escolar a un/unha alumno/a, este/a debe obrigatoriamente usalo durante todo o curso 
escolar, posto que esto permitirá ao centro subministrar información dos contactos máis 
estreitos do alumnado ás autoridades sanitarias para seguir a trazabilidade deses 
contactos. 
Para o caso dos obradoiros e laboratorios será o departamento quen determine o criterio a 
seguir respecto ao cumprimento deste punto. O alumnado deberá ser informado sobre as 
medidas de protección e as recomendacións a seguir nas prácticas a desenvolver nos 
obradoiros e laboratorios. 
O departamento de cada familia profesional tamén determinará o aforo dos vestiarios e 
aseos (non superior a un terzo) existentes en cada un dos seus obradoiros ou laboratorios. 

O alumnado deberá: 
 Respectar os protocolos de hixiene, prevención e protección fronte a Covid-19. 

 Respectar o protocolo de entrada e saída do centro. 
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 Respectar os aforos de cada un dos espazos do centro, sobre todo, nos vestiarios e 
aseos, cafetería, biblioteca... 

 Respectar as indicacións do persoal do centro, tanto docente como non docente e 
incluso persoal do servizo de cafetería. 

 Respectar os protocolos establecidos para o uso da Biblioteca, para a realización de 
Actividades complementarias á formación (ACF), para o uso de equipamento e 
ferramentas dentro dos obradoiros e laboratorios deste centro... 

 Evitar a formación de grupos. 

 Informar ao titor/a das posibles dificultades de acceso á educación a distancia. 
A Biblioteca do centro necesariamente permañecerá pechada naquelas sesións lectivas nas 

que non haxa asignado profesorado, segundo o horario oficial do centro. O seu uso estará 
limitado ao 50% do seu aforo, que pode variar segundo se poidan gardar as medidas de 
seguridade e protección correspondentes. 
Deberá respectarse o protocolo establecido para o acceso e uso da Biblioteca, ademáis das 
normas xenéricas aplicables a calquera espazo deste centro. 
O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual, aínda que o devolto 
deberá permañecer en caixas identificativas e illadas como mínimo 4 horas, antes de voltar 
aos andeis correspondentes. 

O acceso e uso da cafetería estará limitado ao aforo establecido pola concesionaria, debendo 
respectar, en todo caso, as normas xenéricas aplicables a calquera espazo deste centro. A 
concesionaria da cafetería pode comunicar ao equipo directivo calquera conduta que 
poida poñer en perigo a seguridade dos/das demáis usuarios/as. 

As distintas reunións que se deban levar a cabo, deberán respectar as medidas de seguridade 
e protección establecidas polo centro e polas autoridades educativas e sanitarias. Se non 
fóra posible respectalas deberanse usar medios telemáticos. 
Nas titorías preferirase, sempre que sexa posible, a atención non presencial, mediante 
videochamada ou chamada telefónica. Se fóra necesaria a atención presencial, disporase 
da sala de titorías ou doutros espazos que permitan garantir a distancia de seguridade e 
dispoñan de produtos covid (xel, desinfectante, panos desbotables e papeleira). 

O alumnado e as familias estás obrigadas ao cumprimento destas normas e instruccións. 
Tamén están obrigados a seguir as indicacións do profesorado e as contidas na cartelería 
do centro. Calquera conduta que poña en perigo aos restantes usuarios deste centro 
educativo será posta en coñecemento do titor e do equipo directivo, para a imposición de 
medidas correctoras e de acordo co disposto nas Normas de Organización e 
Funcionamento do CIFP e no Decreto 8/2015, de 8 de Xaneiro, pola que se desenvolve a 
Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en 
materia de convivencia escolar. 

 
Anexo I: Protocolo de entradas e saídas. 

 

O alumnado debe procurar que a entrada ao centro se desenvolva dunha forma fluída, evitando a 
formación de grupos e dirixíndose directamente a súa aula, laboratorio ou obradoiro sen dilacións. 
Na entrada ao centro obrigatoriamente debe realizar a hixiene de máns, usar correctamente a 
máscara e respetar o distanciamento social. 
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A entrada ao centro deberá facerse polas portas de acceso ás oficinas (para o alumnado que utiliza 
o aparcadoiro) e polas portas de acceso ás conserxerías (para o resto do alumnado). 

 

Poderanse utilizar as portas exteriores dos obradoiros da familia profesional de TMV (as portas 
laterais que quedan fronte ao edificio de frío). 

 
O alumnado debe seguir as directrices marcadas polo profesorado para que a saída do centro se 
faga dunha forma fluída e escalonada e procurará non formar agrupamentos, tanto nos espazos 
interiores coma nos espazos exteriores do recinto escolar. Na saída do centro realizarase 
correctamente a hixiene de máns. 


