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COMEZO DE CURSO 

  
 No curso 2008-2009 comezamos coa aplicación 
dalgúns dos documentos elaborados e aprobados polo 
claustro no curso anterior, e que serán o marco de actua-
ción para toda a comunidade educativa. O seu cumprimen-
to require o compromiso de todos/as, e é responsabilidade 
de todos/as conseguir os obxectivos establecidos neles. 

 Os documentos aprobados foron: 

•Proxecto lector. 
•Plan de convivencia. 
•Plan de integración das Tecnoloxías da 

Información e Comunicación (T.I.C.). 

 Este ano intentarase comezar a redacción do pro-
xecto lingüístico do centro, e a modificación do plan de 
acción titorial e de atención á diversidade,, para adapta-
lo á nova normativa educativa. 

 Un dos obxectivos deste curso será finalizar a 
elaboración do novo Proxecto Educativo de centro 
(P.E.C.) que está en fase de redacción, e que xa está bas-
tante avanzado. Os anteriores documentos formarán parte 
dese proxecto. 

 Tamén este curso comezamos cun plan de aforro 
de papel enmarcado no Programa Axenda 21 Escolar de 
Galicia, e para elo moita da información sobre o funciona-
mento do centro estará colgada na web do centro (http://
centros.edu.xunta.es/ieslamaquendas). Así, todos os 
anteriores documentos están colgados nesa páxina. Aínda 
que falta algunha información por colgar, tamén se poden 
atopar nela moitos dos impresos utilizados polo profesora-
do e o alumnado. 

 Calquera suxestión que se queira facer sobre a 
páxina pódese facer mediante correo electrónico a 
ies.lama.quendas@edu.xunta.es. 

 Por último, o centro disporá dun/dunha profesor 
profesora que se encargará de dinamizar as Tecnoloxías da 
Información e da Comunicación, e unha das súas funcións 
será a de manter a información do sitio web do centro, 
polo que haberá que dirixirse a esa persoa no caso de que-
rer colgar algo na páxina. 
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• LEI ORGÁNICA 2/2006, de 3 de maio, de Educa-
ción. (B.O.E. Nº 106, 4 de maio de 2006). 

 
• Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se re-

gula o uso e a promoción do galego no sistema educativo. 
(D.O.G. Nº 129, 29 de xuño de 2007). 

  
• Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regu-

lan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na 
Comunidade Autónoma de Galicia. (D.O.G. Nº 136, 13 de 
xullo de 2007). 

 
• Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regulan 

os programas de diversificación curricular na educación 
secundaria obrigatoria. (D.O.G. Nº 161, 21 de agosto de 
2007). 

 
• Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desen-

volve a implantación da educación secundaria obrigatoria 
na Comunidade Autónoma de Galicia. (D.O.G. Nº 177, 12 
de setembro de 2007). 

 
•Orde do 13 de maio de 2008 pola que se regulan os 

programas de cualificación profesional inicial na Comuni-
dade Autónoma de Galicia. (D.O.G. Nº 99, 23 de maio de 
2008). 

 
•Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se esta-

blece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comu-
nidade Autónoma de Galicia. (D.O.G. Nº 120, 23 de xuño 
de 2008). 

 
•Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve 

a organización e o currículo das ensinanzas de bacharela-
to na Comunidade Autónoma de Galicia. (D.O.G. Nº 124, 
27 de xuño de 2008). 

 
•Orde do 25 de xuño de 2008 pola que se establece 

a relación de materias optativas do bacharelato, o seu cu-
rrículo e se regula a súa oferta. (D.O.G. Nº 124, 27 de 
xuño de 2008). 

 
•Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se regula a 

educación básica para as persoas adultas e se establece o 
seu currículo na Comunidade Autónoma de Galicia. 
(D.O.G. Nº 143, 24 de xullo de 2008). 
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NORMATIVA L.O.E. GALICIA 



NORMAS XERAIS 
•Acudir a clase con puntualidade. 
•Pasar lista e introducir as faltas de asistencia 

dos/as alumnos/as  no xade-web o antes posible (a 
ser posible dentro das 48 horas seguintes á falta). 

•Garantir o dereito do alumnado a traballar na 
aula. 

•Evitar que o alumnado saia da aula durante a 
clase. Evitar que vaia á cafetería a mercar lambeta-
das, que logo podería comer na aula. 

•Comunicar á Xefatura de Estudos as faltas ao 
posto de traballo e as súas xustificacións. 

•Velar polo coidado do material e as instala-
cións. 
 

NORMAS PROFESORADO DE GARDA 
•Repartirse por todo o centro, sobre todo na 

hora de lecer (11:15 h.-11:45 h.). 
•Estar nos corredores para evitar calquera inci-

dencia: lembra que os rapaces e rapazas deben per-
manecer nas súas aulas correspondentes. 

•Cando falte un compañeiro, e teña actividade 
lectiva, substituílo, estar co alumnado e evitar inci-
dencias. O alumnado non pode xogar nas aulas.  

•Acudir á Xefatura de Estudos a firmar no libro 
de gardas e comunicar, de selo caso, a ausencia do/
a profesor/a ou do alumnado. 

 
XEFATURAS DE DEPARTAMENTO 
•Reunirse semanalmente cos membros do De-

partamento e levantar acta do tratado. 
•Manter actualizado o inventario do departa-

mento. 
 

TITORES/TITORAS 
•Coordinar a todo o profesorado que imparte 

docencia no grupo asignado. 
•Atender aos pais e nais do alumnado na hora 

asignada. 
•Levar un control das faltas de asistencia do 

alumnado, comprobando que o profesorado intro-
duce as faltas no xade-web. 

•Informar aos pais e ás nais do alumnado das 
faltas de asistencia que teñen, enviando as cartas 
correspondentes. 
 

  
 

NORMAS PARA O PROFESORADO   
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PLANTA PRIMEIRA EDIFICIO PRINCIPAL 

PLANTA BAIXA EDIFICIO PRINCIPAL 

PA
V

IL
LÓ

N
 


