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ORGANIZACIÓN DE CENTRO E NORMAS XERAIS DE FUNCIONAMENTO: 

➢ ORGANIZACIÓN DE CENTRO: 

•  HORARIO DE CENTRO 

 

ESO 

(Períodos lectivos de 50 min.) 

 

Luns a Venres de 8:30 a 14:10, e os Luns pola tarde de 16:30 a 

18:10. 

 

BACHARELATO 

(Períodos lectivos de 50 min.) 

 

Luns, Mércores e Venres de 8:30 a 14:10 

Martes e Xoves de 8:30 a 15:00 

RECREOS  

Alumnado ESO:  

Recreo de 40 min.: 11:00 – 11:40 

Alumnado Bacharelato: 

Dous recreos de 20 min.: 

- 1º recreo: 10:10 – 10:30 
- 2º recreo: 12:10 – 12:30 

USO DA CAFETERÍA NO 

PERÍODO DE LECER 

Uso exclusivo de compra de productos. 

Aforo de 10 persoas seguindo a sinaléctica e mantendo a 

distancia. 

A cafetería terá dous puntos de adquisición de productos: 

- Interior (aforo de 3 no mostrador) 
- Desde a fiestra exterior, en fila con distancia de 

seguridade. 

A cafetería non permanecerá aberta ao alumnado o luns ao 

mediodía (14.10-16.30) 

 

ADMINISTRACIÓN 

(atención ao público) 

 

Luns a venres de 9:00 a 13:00 

 

• DATOS CENTRO: 

▪ CIF: Q-6555721-G 

▪ CÓDIGO CENTRO: 15026704 
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➢ NORMAS XERAIS DE FUNCIONAMENTO: 

1. Normas xerais para o alumnado 

 O uso da máscara é obrigatorio en todos os espazos do centro, incluídas as aulas. Tamén será obrigatoria cando 

se realicen actividades fóra do centro educativo durante todo o tempo que dure a actividade. 

 O alumno/a gardará o seu material de xeito diferenciado, no pupitre, armarios ou casilleiros para evitar o contacto 

co dos compañeiros. 

 Todos terán un estoxo de reposto con utensilios de escritura básicos e unha máscara no seu pupitre, que non 

levarán para a casa. Recomendamos tamén xel hidroalcólico de uso persoal. 

 Todo o alumnado traerá un libro de lectura na súa mochila para a hora de ler. 

 En cada percha só poderán colgar unha peza de roupa. 

 Todo o material propio deberá estar marcado co nome e apelidos. 

 Cando utilice material susceptible de ser compartido é necesaria a hixiene de mans antes e despois do uso deste 

material. 

 Nas entradas e saídas e desprazamentos polo centro sempre irá en fila pola dereita do corredor seguindo a 

sinaléctica, gardando a distancia de 1.5 metros co anterior e o seguinte. 

 Non se permite que o alumnado, na saída, quede formando agrupacións nos patios nin nos corredores ou que 

xogue nos mesmos, polo que se regularán as saídas  directamente  ao exterior  do recinto.  

 Na aula de referencia de cada grupo o alumno/a debe entrar na aula pola porta máis próxima á mesa do profesor/ 

e saír pola outra. Ao entrar na aula hixenizará as mans con xel hidroalcohólico. Sempre ocupará o mesmo pupitre. 

Só usará o material propio, que debe estar identificado e separado do dos demais compañeiros. 

 En cada aula, haberá dúas caixas de xices. O alumno/a cando saia ao encerado collerá unha xiz na caixa de xices 

novas e cando remate deixará esta xiz na outra caixa, para usar ao día seguinte. O alumnado ten opción de traer 

a súa propia xiz. 

 O alumnado poderá acudir aos aseos durante o recreo de forma gradual, sempre respectando o aforo permitido. 

Tamén poderá saír durante as clases sempre que sexa estritamente necesario e o profesor/a lle dea permiso. O 

aforo dos aseos estará limitado, de maneira que poden utilizarse todos os wáteres simultáneamente, pero non os 

lavamáns e urinarios, nos que non poderá haber máis de un alumno/a simultaneamente. Haberá servicios para 

nenos e para nenas nas dúas plantas do edificio, ademais do mixto próximo á cafetaría. Cada un utilizará o que 

teña máis próximo á súa aula. No recreo poderanse utilizar tamén os servicios dos vestiarios. 

 Para evitar as colas e a masificación na conserxería, o alumnado non poderá facer copias no centro. Se precisaran 

imprimir algún traballo, enviarase por correo á conserxería, 24 horas antes e recollerano cando se lle indique. 

 As condutas contrarias á convivencia relacionadas co non cumprimento das normas que establece o “Protocolo 

de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-

2021” constitúen unha falta leve. A acumulación de tres faltas deste tipo considerarase unha falta grave contra a 

saúde da comunidade educativa, polo que o alumno/a será sancionado cunha expulsión de dous días do centro 

educativo. Da mesma forma calquera falta de conduta no transporte escolar será computable como conduta 

contraria á convivencia según as NOF. 
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2. Deberes das nais e pais do alumnado 

 Deberán conectarse por teléfono ou por vídeoconferencia cando o titor/a ou algún membro do equipo directivo 

o considere necesario, tendo coñecemento previo das horas de titoría do seu fillo/a. 

 Non deberán acudir ao centro educativo a non ser que sexa requerido polo persoal do centro.  

 Asinarán unha declaración responsable na que o fillo/a acude ao centro en perfectas condicións de saúde. No 

caso de que  presente  síntomas  compatibles  coa  COVID-19  non  o  enviará  a  clase  e  poñerase  en contacto 

co seu pediatra e con algún membro do equipo COVID do centro educativo.  

 Tampouco deberá mandar ao seu fillo/a ao instituto no caso de que algunha persoa do núcleo familiar  sexa  

sospeitosa  de  padecer  a  COVID-19  mentres  o resultado da proba non sexa negativo. Este resultado debe ser 

comunicado á persoa coordinadora COVID do centro. 

 

 

3. Normas xerais para o profesorado 

 Todas as aulas disporán dun Encerado Dixital Interactivo (EDI) coa maqueta ABALAR instalada nun portátil de uso 

exclusivo do profesorado. A manipulación do ordenador de aula por parte dun alumno sen permiso, constitúe 

unha falta grave. Os equipos deben quedar apagados ao finalizar as clases, pero non é necesario apagalo despois 

de cada sesión.  

 As incidencias cos equipos informáticos serán comunicadas ao coordinador TIC utilizando a folla de incidencias 

que haberá en cada aula e dirixíndoa ao coordinador TIC.  

 Nos cambios de clase, según o protocolo covid-19, ao entrar na aula o profesor/a realizará unha desinfección  dos 

equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa)  e unha correcta hixiene de mans antes do seu uso, 

así como da ventilación da aula e de lembrar as medidas hixiénicas ao alumnado. 

 No caixón da mesa do profesor haberá unha manivela para as persianas e o mando a distancia do EDI, de uso 

exclusivo do profesorado. É importante que o caixón quede pechado cando non estea o profesorado na clase. A 

chave recollerase xunto coa mestra na conserxería a principio de curso. 

 As ventás, portas, persianas, dispositivos de funcionamento da iluminación, os proxectores, e restantes 

ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado ou o persoal non docente, coas medidas de 

seguridade e hixiene que procedan. 

 O profesorado extremará a puntualidade para evitar conflictos nas aulas e nos corredores. Por isto recoméndase 

que o profesorado leve o material para todas as horas de clase que se teñan seguidas, para evitar o fluxo de 

persoas e a superación do aforo na sala de profesores. 

 As faltas de asistencia xestiónanse desde o XADE. Cada profesor/a debe pechar a súa sesión ao rematar a clase, 

para evitar que o alumnado acceda ao XADE. 

 As fotocopias do profesor realizaranse en Conserxería, previa indicación do departamento ao que pertence o 

profesorado. Asemade, especificarase cando sexan fotocopias para exames, para que sexan contabilizadas coma 

tales. O profesorado enviará arquivos imprimibles ao correo de conserxería: conserxeria@iesdavidbujan.gal , 

indicando o número de copias e o Departamento. 

 As copias que sexan necesarias para o alumnado nalgunha materia deberá entregalas o profesor/a na clase e, no 

caso de que non sexan gratuítas, recoller os cartos que lle entregará o alumnado.  
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 Todo o profesorado do centro terá unha conta de correo de gmail. O nome do usuario coincide co da Xunta, só 

que rematado en @iesdavidbujan.gal No Drive desa conta compartiremos a carpeta “Documentación claustro 

2020/2021” coa seguinte información: 

- Xestión de titorías 

- Modelo de caderno do profesor. 

- Listas e orlas do alumnado por cursos. 

- Listado de profesorado por grupos con correos. 

- NOF 

- E outros documentos de funcionamento do centro (titorías, ABALAR, biblioteca , convivencia...) 

 Nestes equipos existe unha aplicación (GLPI) para reservar aulas comúns: Informática A,B e C; Salón de actos, 

Manuel Lourenzo. Para acceder a esta aplicación: : 

USUARIO: inicio de correo electrónico (sen edu.xunta.es) 

CONTRASINAL: iesdavidbujan (se non o mudamos) 

 O aforo da sala de profesorado é de 23 persoas: 14 en mesa e 9 nos asentos laterais.  É obrigatorio o uso de 

máscara e a desinfección con xel  hidroalcohólico á entrada. O aforo dos departamentos didácticos é de 5 persoas. 

 As titorías coas familias faranse preferentemente por vía telefónica, correo electrónico ou videoconferencia. En 

caso necesario, podería ser presencial, con cita previa e cumprindo o protocolo de seguridade. 

 

 

4. Normas xerais de entradas e saídas no centro 

 Habilitaranse diferentes entradas e saídas para o alumnado das diferentes clases segundo     a  proximidade ás 

mesmas. O alumnado será informado ao inicio de curso e disporá de planos con esta información.  

 O profesorado de garda de transporte vixiará que o alumnado entre pola porta que lle corresponde e se dirixa a 

súa aula, na que o estará esperando o profesor/a co que teña clase. 

 A primeira hora o timbre soará dúas veces, con tres minutos de diferencia. O profesorado deberá estar na aula 

cando entre o alumnado que terá 3 minutos para incorporarse ás aulas. 

 As portas das aulas estarán abertas. É obrigatorio que todo o alumnado estea na súa aula e no seu pupitre, non 

nos corredores.  

 As aulas teñen dúas portas, una de entrada e outra de saída. A entrada e a saída do alumnado ás mesmas será de 

forma individual respectando a distancia de seguridade. 

 Establecerase o número de profesores de garda precisos, atendendo aos recursos persoais dispoñibles no centro 

para este curso. A cada profesor/a de garda asignaráselle unha das cinco zonas nas que será dividido o edificio 

(zona 1º ESO, zona 2º ESO, zona 3º e 4º ESO, zona Bacharelato e zona aulas específicas).  

 A saída do alumnado das aulas, tanto nos cambios de clase como nos períodos de lecer, ten que ser en fila 

ordenada, co uso da máscara. O profesor non debe abandonar a aula ata que esta estea baleira.  

 Recoméndase que o profesorado con clase antes dos recreos deixe as fiestras completamente abertas para unha 

adecuada ventilación da aula durante o recreo. 

 Como norma xeral, nos períodos de lecer o alumnado non pode permanecer nas aulas nin nos corredores. O 

profesorado asignado encargarase de que non queden alumnos/as nas aulas nin nos corredores.  

 É fundamental manter a limpeza e desinfección no centro. Por iso o alumnado non debe levar comida aos 

corredores e ás aulas. O seu pupitre debe permanecer ordenado para proceder a súa desinfección, se fose preciso. 
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 A saída do alumnado do centro (os luns pola tarde e os demais días pola mañá) farase de forma escalonada 

durante os últimos minutos. Tocarán dous timbres cun intervalo de 3 minutos:  o primeiro indicará a saída do 

alumnado da planta baixa e o segundo a da planta alta. Ao remate das clases, o profesorado que lle corresponda 

a última hora lectiva, velará porque o material quede recollido polo alumno/a. O alumnado sairá ordenadamente 

mantendo o distanciamento social pola porta que lle corresponde. 

 O uso do ascensor será individual e con máscara. 

 

 

5. Normas xerais de uso de espazos e tempo de lecer 

 Período de lecer para alumnado de ESO, 40 minutos: alumnado ESO de 11:00 a 11:40. 

 Alumnado de Bacharelato: dous períodos de lecer de 20 minutos cada un, 1º recreo de 10:10 a 10:30, e 2º recreo 

de 12:10 a 12:30. 

  Tocarán dous timbres para saír e outros dous para entrar, cunha diferencia de dous minutos. 

 O alumnado ESO deberá permanecer na zona de recreo que lle sexa asignada: 

- 1º e 2º de ESO na zona de pimpón (aforo 60) e na zona de horta, arredor do pimpón (aforo 60), alternando os 

días da semana. 

- 3º e 4º de ESO nos arredores do edificio escolar (aforo 150) 

As pistas deportivas estarán ocupadas con clases de Educación Física. 

 O alumnado de bacharelato deberá permanecer na zona de recreo que lle sexa asignada: 

- 1º de bacharelato na zona de pimpón, zona horta e arredores do pinpon (aforo 120)  

- 2º de bacharelato nos arredores do edificio escolar (aforo 150) 

As pistas deportivas estarán ocupadas con clases de Educación Física. 

 Haberá profesores/as de garda de recreo distribuídos da seguinte maneira: 

- Planta alta do centro e aseos 

- Planta baixa, vestíbulo e entrada da cafetería  

- Zona do pinpón e horta 

- Resto do patio (arredores do edificio) 

No caso de que chova, un profesor poderá acompañar ao alumnado ao polideportivo, sempre e cando non 

haxa clase de Educación Física. 

 Uso da cafetería: O alumnado non poderá permanecer na cafetaría. Só pode entrar a comprar a merenda e saír 

seguindo a sinaléctica. O aforo está limitado a 10 persoas, con uso obrigado de máscara. Para recoller os produtos 

formarán unha fila mantendo a distancia de seguridade de 1,5 metros co anterior e co seguinte, e respectando a 

zona de adquisición que teñen asignada. 

A cafetería terá dúas zonas de adquisición de productos: 

o Interior (aforo de 3 persoas no mostrador) 

o Desde a fiestra exterior, en fila con distancia de seguridade. 

A distribución dos espazos da cafetería para adquirir os productos nos recreos será a seguinte: 
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RECREO ESO                    
(11:00-11:40) 

ZONA DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS 

INTERIOR DA CAFETERÍA FIESTRA DA CAFETERÍA 

1º ESO de 11:00 a 11:20 3º ESO de 11:00 a 11:20 

2º ESO de 11:20 a 11:40 4º ESO de 11:20 a 11:40 

 

 

 

 

RECREOS 
BACHARELATO  

USO DA CAFETERÍA (NO INTERIOR OU NA FIESTRA) 

1º recreo 
10.10 - 
10.30 

 

1º de Bacharelato 

2º recreo 
12.10 - 
12.30 

 

2º de Bacharelato 

 

 

 

6. Normas de uso dos dispositivos móbiles no centro:  

A comunidade educativa do IES David Buján quere potenciar un uso razoable e saudable da tecnoloxía en xeral e dos 

móbiles en particular. 

Para un correcto desenvolvemento da actividade escolar considérase necesario que durante os períodos lectivos os 

móbiles estean apagados, silenciados e gardados mentres non se propoña unha utilización concreta e relacionada 

co traballo desenvolvido e a profesora ou profesor da materia o autorice.  

Tampouco se poderán utilizar nas horas de garda cando falte un profesor, a non ser que o profesor de garda 

considere que é necesario para realizar algún tipo de traballo. 

O profesor ten dereito a requirir o teléfono do alumno se este está á vista, aínda que non o estea utilizando. 

Posteriormente o dispositivo será entregado polo profesor na xefatura de estudos e só poderá ser devolto aos 

responsables do alumno/a. 
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