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1.   ANÁLISE DO CONTEXTO. 
 

1.1     Contexto socio-económico e lingüístico. 

 

1.1.1.  Situación socio-económica e laboral da zona onde se empraza  o 
I.E.S.   

 
O 70% do alumnado do I. E.S. Virxe do Mar procede do concello de Noia, o 15% 

provén da zona Norte do de Outes, e o 5% restante, doutros concellos, do que cabería 

salientar o de Lousame.  

 A vila de Noia, que conta con 14.571 habitantes (censados en 2014), é o punto de 

referencia socio-económica e cultural de toda a comarca. A súa poboación adícase 

maioritariamente ao sector terciario, que é o maior xerador económico da vila, actuando esta 

como centro comarcal de comercio e servicios a onde acode a poboación dos concellos 

próximos para abastecerse de productos básicos e especializados. Os días de maior afluencia 

son os xoves e os domingos, que son días de mercado e hai feiras quincenais o 1º e 3º 

domingo de cada mes. 

 O resto da poboación distribúese entre os sectores secundario, que reúne á pequena e 

mediana industria existente e á construcción, e primario, que se reparte entre a agricultura e 

a pesca, sendo o mar e as actividades con el relacionadas o que sostén case todo o peso 

deste sector, xa que a actividade propiamente agrícola ten un papel case testemuñal. 

 O concello de Lousame,  coñecido tempos atrás pola actividade mineira, ten unha    

poboación dispersa en   moitos núcleos  pequenos (3.621 habitantes en 93 Km2  de 

superficie) e depende case exclusivamente do sector primario: actividade agrícola – gandeira 

e sector forestal. 

 A zona Norte do concello de Outes, da que este Instituto recibe alumnos, depende 

economicamente do sector primario, notándose estes últimos anos un aumento da sector de 

servicios na capital do concello (A Serra). 

Haberia que salientar a importancia que a emigración está tendo nos últimos anos, xa 

que un gran número de persoas da comarca, entre os que se atopan pais e nais de alunos e 

alunas do noso centro,estan marchando sobre todo hacia as Illas Canarias, Baleares e en 

menor medida ós Estados Unidos. 
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  Respecto a infraestructuras e servicios socio-culturais, a vila de Noia conta cos 

seguintes:  

 

               ESCOLAS: 

-  2 colexios públicos de ensino primario. 

- 2 colexios privados, de ensino primario e secundario. 

- un número dificilmente cuantificable de academias. 

- 2 garderías  privadas 

- un centro de E.P.A. 

- un conservatorio musical municipal de grao medio 

- 2 Institutos de E.S.O, BACH e FP : O I.E.S. “Virxe do Mar”, que na actualidade imparte  

E.S.O., Bacharelato., un Ciclo Formativo de grao medio, e E.O.I. de Francés e Ingles,  e o 

I.E.S. “Campo de S.Alberto”, que na actualidade imparte E.S.O., Bacharelato , varios Ciclos 

Formativos medios e superiores, así como FP Básica. 

 

  BIBLIOTECA MUNICIPAL 

  CASA DA XUVENTUDE 

  CASA DA CULTURA 

  SOCIEDADE CULTURAL E RECREATIVA “Liceo de Noia” 

  DEPORTES: 

- dous polideportivos municipais 

- un campo de fútbol municipal 

- unha piscina cuberta e climatizada 

- clubs deportivos federados de:  

- remo 

- atletismo 

- ciclismo 

- fútbol 

- fútbol pista 

- baloncesto 

- hoquei a patíns 

- voleibol 

- tenis de mesa 

- taekwondo 
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             EQUIPAMENTO SANITARIO: 

- un centro de Saúde dependente do SERGAS. 

- varias clínicas privadas. 

- unha unidade de atención a nenos discapacitados de carácter municipal. 

- unha U.P.A.D. 

- Dúas asociacións de atención a enfermos de Saúde Mental “ A Creba” e “A Misela” 

 

TEATRO MUNICIPAL: “COLISEO NOELA”   

 

 

1.1.2.   Situación socio-económica e laboral das familias do alumnado. 

 

A situación socio-económica familiar do alumnado reflicte o reseñado no apartado 1.1.1. 

relativo á totalidade da comarca, tal e como se pode comprobar na análise de enquisas 

realizadas ós pais e nais, da que resulta especialmente significativo o feito de que a maioría 

das nais dos nosos alumnos e alumnas se adica exclusivamente a tarefas domésticas. 

A maioría dos pais e nais do noso alumnado posúen titulación académica entre de E.X.B., 

repartíndose o resto de forma case equitativa entre os titulados en F.P., Bacharelato e “Sen 

título”. (apartado 2º da enquisa) Só un 10% dos pais teñen unha Diplomatura ou 

Licenciatura Universitaria, diminuíndo esta porcentaxe no caso das nais. 

Dun estudio máis exhaustivo da mencionada enquisa poderíanse extraer algúns outros datos 

rechamantes referentes a: 

              - relixiosidade dos pais e nais, maioritariamente católica. 

- valoración positiva da calidade do ensino que reciben os seus fillos e fillas  neste 

Instituto. 

- expectativas maioritariamente universitarias dos pais e nais cara o futuro dos seus 

fillos/as. 

 

 

1.1.3.  Utilización e valoración da lingua. Análise dos resultados  

das  enquisas  feitas a alumnado e profesorado no curso 

2018-19. (Incluído no Proxecto Lingüístico do Centro) 

 

Como recolle o Proxecto lingüístico do centro, a situación que presenta o centro na 

actualidade con respecto a esta situación, así como ao cumprimento das obrigas por parte dos 

diferentes Departamentos Didácticos, a Administración, a Dirección, Profesorado e labor do 
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Persoal non Docente, segue a ser moi positivo e esperanzador. É así que a totalidade das 

actividades complementarias e extraescolares que realiza o alumnado así como a totalidade 

das comunicacións orais e escritas –oficiais e non oficiais- que parten da administración e do 

centro en xeral, realízanse en galego dende hai moitos anos. Ademais, o uso da lingua galega 

no nivel oral e no uso de material didáctico á hora de realizar o seu traballo o profesorado é 

sempre mellorable, de xeito que o EDLG tenderá a prestar a súa colaboración co colectivo 

docente para acadar un fin óptimo, pois, aínda que non exclusivamente, un dos factores 

fundamentais no desenvolvemento lingüístico debemos procuralo na normalización escolar, en 

todos e cada un dos seus ámbitos e áreas de influencia. 

 
 
 
As fontes utilizadas para a elaboración deste estudo foron un cuestionario pasado a todo o alumnado e 

ao profesorado durante o outono do curso 2018- 2019. 

 

A lingua empregada habitualmente nas familias é o castelán, nunha pequena porcentaxe por riba do 

galego. 

 

• O 33,7% do mesmo declara que só se fala o castelán 

• O 18% das familias utilizan castelán e galego por igual. 

• Nun 11,6% das familias predomina o galego. 

• Un 36,7% se declara como galego falante. 

 

A lingua empregada polo Concello para a comunicación coa cidadanía e a empregada polos membros 

da corporación municipal e o funcionariado é maioritariamente o galego. 

As entidades asociativas utilizan as dúas linguas. Nas deportivas, predomina o castelán; nas veciñais e 

culturais usan as dúas linguas. 

 

 

A situación do profesorado  

 

Só o 36% do profesorado entregou cuberta a enquisa, aínda que foi entregada a cada membro docente 

e foi avisado en claustro. Achamos que o decreto de plurilingüismo ten provocado a indiferenza e 

desinterese dunha parte importante do profesorado. Dedúcese que a participación do profesorado máis 

comprometido coa lingua galega é superior, de aí que os datos resulten sesgados. 

 

A lingua empregada polo profesorado na súa vida cotiá é … 

 

◦ Un 30,8% di que só emprega o galego. 

◦ Mentres que utilizan sobre todo galego un 30,8%. 
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◦ Para un 38,4% predomina o castelá. 

◦ Tan só un 0% di utilizar só castelán. 

 

Os datos varían a favor da lingua galega cando a pregunta se refire á lingua empregada no centro 

educativo: 

 

◦ 69,2% con predominio do galego, 

◦ Ninguén declara utilizar só castelán 

◦ 7,7%, predominio do castelán 

◦ 23,1%, só galego. 

 

O cambio e redución do profesorado está a afectar negativamente o proceso normalizador. 

O nivel de capacitación para empregar o galego na actividade docente é alto (93%). 

 

A disposición para facer os cursos de reciclaxe e actualización necesarios para acadar a capacitación 

necesaria é moderada. 

 

A actitude cara á normalización social do galego é favorable. 

 

• Un 69,2% do profesorado considera que serven para o mesmo  o ensino en galego que en 

castelán, só un 30,8% consideran que o castelán serve máis que o galego. 

• Un 92,3% amosa o seu acordo coa necesidade de destinar recursos á normalización e 

dinamización lingüísticas. 

• Un 61,5% opinan que as medidas que se toman para favorecer o uso do galego parecenlle 

insuficientes, o 23,1% opinan son suficientes e un 15,4 opinan que as medidas son moi insuficientes ou 

demasiadas. 

• Un 77% do profesorado está totalmente ou bastante de acordo en que o galego debería ser a 

lingua habitual do ensino no IES Virxe do Mar 

 

A situación do alumnado  

 

A lingua utilizada habitualmente polo alumnado no ámbito familiar repártese entre as dúas linguas. 

 

• Aproximadamente un 51%, falan habitualmente o castelán co pai, coa nai e cos irmáns; 

• un 45% falan habitualmente o galego co pai, coa nai e cos irmáns; 

• só 4%. falan habitualmente castelán e galego por igual. 

 

O galego segue a ser a lingua na que maioritariamente se comunican cos avós, así mesmo usan o 

castelán para falar cos irmáns e coa nai. 
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A lingua  que utilizan no ámbito escolar para comunicarse cos  compañeiras/os e amigos/as é 

maioritariamente o castelán: 

 

• 69%, predomina o castelán; 

• 23%, castelán e galego por igual,  

• 8% utiliza o galego ou prioritariamente o galego. 

 

O castelán imponse como lingua de relación na adolescencia, mesmo naqueles alumnos que teñen o 

galego como lingua materna. 

 

Noutros ámbitos, como o comercio, o noso alumnado usa menos o galego nos establecementos da 

cidade (19%) que na propia vila (25%), aínda que se empregue máis o castelán en ambos casos. Un 

65% do noso alumnado usa sobre todo o castelán nas súas compras fronte ao 37% que utiliza sobre 

todo o galego. 

 

Para dirixirse a unha persoa descoñecida o noso alumnado opta polo castelán (60%), o que evidencia 

unha actitude diglósica pois abandonan a lingua materna (35%). O mesmo sucede cando visitan ao 

médico:un 42% usa só o castelán e un 35% emprega só o galego. 

 

A competencia comunicativa en galego é percibida como boa ou moi boa pola maioría do alumnado, 

sobre todo a comprensión oral (85%) ou a expresión oral (75%). 

 

A actitude cara á normalización social do galego é moi positiva:un 92% se mostra de acordo en que o 

galego é unha lingua tan válida coma outra calquera;baixa ao 65% cando opinan que o galego é unha 

lingua axeitada para falar na cidade. O 98% está completamente de acordo ou bastante de acordo con 

que o galego débese conservar e transmitir. 

 

Non obstante, tamén atopamos prexuizos evidentes coma 

 

• Tan só un 47% está de acordo ou bastante de acordo en que lle gustaría ter videoxogos en 

galego. O 37% é indiferente a esta afirmación. 

• Un 57% está total ou bastante dacordo con que ten o mesmo éxito quen fala galego que quen 

fala castelán. A un 18% resúltalle indiferente. Un 25% esta en desacordo ou bastante desacordo con 

isto. 

• Con que o galego é unha lingua na que se pode ligar están dacordo ou bastante dacordo un 

57% do alumnado. Para un 38% é indiferente. 

 

As actitudes de por que están a promocionar o uso de galego fóra de Galicia 
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• A maioría 31,6% cre que é polo seu valor cultural e defensa do Patrimonio. 

• O 26,6% polo seu valor cultural. 

• O 20,9% porque está en vías de desaparición. 

 

Temos que salientar que case o 85% do alumnado participou nesta enquisa do EDLG. 

 

 

1.1.4.  Condicións socio-culturais do alumnado. 

 

Dos datos recollidos da enquisa do alumnado referidos a este apartado cremos importante pór 

de manifesto que a inmensa maioría di dispoñer de habitación propia, así como do material 

necesario para a realización das súas tarefas escolares. 

Un número importante de alumnos e alumnas asiste a clases particulares tódolos días da 

semana. 

Respecto dos hábitos de consumo de drogas, resaltan un 25% dos alumnos e alumnas que 

toman a alcohol as fins de semana, así como un 12% que recoñece fumar a diario.   

  

1.2.    Tipoloxía do centro. 

1.2.1.   Titularidade e emprazamento. 

O Instituto de Ensino Secundario  “Virxe do Mar”  de Noia é un Centro Público, pertencente á 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. 

Antigo Instituto Laboral, como pode aínda verse no frontispicio da fachada principal, o edificio 

atópase no centro mesmo da vila, fronte á Casa do Concello, e a Alameda, punto tradicional 

de encontro de noieses e turistas. Aquí celebrábanse antigamente as feiras, tiñan o seu punto 

de partida e chegada os autobuses e dábanse e danse cita os e as vendedores de sementes 

típicas da comarca (singularmente do “ceboliño”). 

O Centro está composto por dous edificios, o primeiro construído en 1889,  en pedra, e o 

segundo, moi recente, de gran simplicidade.   

O emprazamento do Instituto,  no centro do pobo, presenta, como pode supoñerse 

facilmente, certas dificultades. Ó estar  rodeado de vivendas particulares, resulta imposible 

acometer certas obras, como a cuberta  ou ampliación do patio de deportes, a creación de 

espacios verdes, dun aparcamento amplo (o que evitaría retrasos innecesarios, xa que ás 

veces, especialmente os xoves, resulta imposible atopar un oco para deixa-lo coche),   etc. 
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       O centro foi remodelado nos seus accesos con ramplas exteriores e con ascensor no edifico 

máis antigo para que as persoas con discapacidade física poida acceder ás dependencias  sen 

ter que subir algún chanzo.  

A distribución das aulas en dous edificios, provoca a imposibilidade de ser absolutamente 

puntuais, cando se ten clase sucesivamente nun e outro. 

 

1.2.2.   Dependencias. 

     As dependencias están distribuídas nos dous edificios, o vello, situado na rúa principal, e o 

novo, mais grande,  un pouco escondido, ó que se accede pola rúa dos Besteiros.  

1.2.2.1. O Edificio Nobre consta de  dúas plantas e un ático.   

    Na Primeira Planta atópanse: 

 As dependencias administrativas: oficina, despachos de dirección, secretaría, xefatura de 

estudos e vicedirección. 

 Dúas aulas equipadas para o Ciclo de Vídeo Disc Jockey e Son 

 A aula de usos múltiples “Álvaro de las Casas” 

 Servicios e cuartos para a limpeza e outros usos. 

 

      Na Segunda Planta: 

  Aula de Debuxo 

  Aula de Tecnoloxía  

  Aula de Música 

  Almacén de material do ciclo. 

  Dous laboratorios, un  de Ciencias Naturais e outro de Física e Química, duns 74  m2. 

  Observatorio e miradoiro. 

 

     No Ático: 

 Doce seminarios de 23,2 m2. As súas reducidas dimensións, así como o seu emprazamento  

limitan notoriamente o uso que deles se fai. Na actualidade utilizanse como aulas de Ingles, 

Francés, Arte, Aula de Proxeccións, Aula de debuxo artístico e ós restantes como almacén. 

 Un servicio. 

 

 

1.2.2.2. O Edificio Novo está formado por : Planta baixa (á que se accede baixando unha escaleira 

de 10 chanzos) e tres plantas (todas elas a un nivel superior ó de entrada).  Quere isto dicir 

que para acceder a calquera dependencia, compre subir escaleiras. Existen dúas, que 

comunican a primeira  planta e a segunda e terceira. Entre a primeira planta e a saída do 
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edificio, esta escaleira é única, sendo transitada en cada recreo, saída ou entrada do Centro 

por uns 400 alumnos e alumnas, cos conseguintes problemas. Contamos tamén cunha saída 

de emerxencia, que evidentemente non subsana ó problema de aglomeración nas saidas e 

entradas. 

 

Na Planta Baixa atópanse:  

 

 O Ximnasio, de 295 m2, de escasa altura, forma rectangular, con columnas polo  medio. 

 Na parte anterior ó Ximnasio, as duchas,  cinco de homes e cinco de mulleres, cantidade 

insuficiente para grupos de trinta alumnos (de aí, ás veces, os retrasos co que chegan ás 

seguintes clases) e os servicios. 

 Na parte posterior do Ximnasio, os servicios para profesores/as, e os cuartos de maquinaria 

e almacén. 

 

    Na Primeira Planta: 

   

 Portería 

 Unha sala de  profesorado  

 Despacho para recibir aos país e nais 

 Biblioteca da E.O.I. 

 Biblioteca do centro 

 3 aulas de 56,5 m2. 

 

    Na Segunda Planta: 

    Á dereita: 

 7 aulas de distintas dimensións. 

 Servicios 

     Á esquerda: 

 Departamento de Orientación 

 Dúas aulas 

 Aula de desdobre 3 

 Tres aulas pequenas  

 Aula para pais e nais 

 Seminario de Historia 

 Cuarto da limpeza  
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     Na Terceira Planta: 

     Á dereita: 

 Cinco aulas 

 Unha aula de informática 

 Un servicio 

      Á esquerda: 

 Dúas aulas de Informática   

 Dúas aulas pequenas ( desdobres) 

 Cuarto de limpeza. 

 Vivenda do/da conserxe. 

 

1.2.2.3.  A Cafetería situada na planta baixa, conacceso desde o patio, ten un sobrado na parte 

superior. 

 

1.2.2.4. Patios. Existen dous, un cuberto de dimensións moi reducidas, e outro descuberto que 

funciona como pista de deportes e presenta unha mala cimentación, pois o terreo cedeu e 

empózase a auga. O sistema de desaugue presenta deficiencias. 

 

  Observacións. 

    Áchase de menos: 

 Un salón de actos (as diversas actividades culturais que se organizan  compre levalas a cabo 

no Ximnasio, de acústica deficiente, e con columnas que dificultan a visión ou na aula Álvaro 

de las Casas, tamén insuficiente. 

 Unha aula, onde nos recreos dos dias  de inverno o alunado poidese xogar ou estar lendo, 

con xogos de mesa, pin-pon etc… 

 Instalacións deportivas axeitadas. Recúrrese para determinadas actividades a usar o 

pabellón municipal, pero hai que sacar ao alumnado fóra do recinto escolar.  

 

Algunhas aulas presentan tamén deficiencias, especialmente no edificio vello: humidade no 

laboratorio de Física e Química, filtracións de auga na aula de Música, calefacción insuficiente 

por ser os teitos demasiado altos, falta de persianas ou cortinas que impidan a entrada do sol, 

etc.   
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1.2.3.   Financiamento.  

  O financiamento do Centro procede principalmente de: 

 

1.2.3.1  A Consellería de Educación:  

O presuposto do ano 2020 é de  ………    euros, que se distribúen do seguinte modo:  

1.2.3.2.  O Concello de Noia:   

  Aporta actualmente 2.000 euros para actos culturais    

 
1.2.3.3.  Outros ingresos: 

            a. Procedentes da Unión Europea:  

            b.  Viaxes e fotocopias:   

            c. Xuros bancarios:    

 

 

 

2.         ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN DO CENTRO. 
 

2.1. Órganos unipersoais de goberno. 

 

 Director ou directora 

 Vicedirector ou vicedirectora 

 Xefe ou xefa de estudios 

 Secretario ou secretaria 

(Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG. 9 de agosto), polo que se aproba o Regulamento 

Órgánico dos Institutos de Educación Secundaria) 
 

2.1.1.  Director/a. Competencias. 

a) Representar oficialmente á administración educativa no instituto, sen prexuízo das 

atribucións das demais autoridades educativas. 

b) Ostenta-la representación do instituto. 

c) Dirixir e coordinar tódalas actividades do instituto, cara á consecución do proxecto 

educativo do centro e de acordo coas disposicións vixentes, sen prexuízo das 

competencias do Consello Escolar e do claustro do instituto. 

d) Visa-las certificacións e documentos oficiais do instituto. 
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e) Designa-lo xefe ou xefa de estudios,  o secretario ou secretaria e vicedirector ou 

vicedirectora e propoñe-lo seu nomeamento e cesamento. Designa-los xefes de departa-

mento, os coordinadores e os titores, de acordo co procedemento establecido nos 

regulamentos. 

f) Executa-los acordos dos órganos colexiados no ámbito da súa competencia. 

g) Coordina-la elaboración do proxecto educativo do centro, proxecto curricular e 

programación xeral anual, de acordo coas directrices e criterios establecidos pola 

Administración educativa e polo Consello Escolar, e coas propostas formuladas polo 

claustro e outros órganos de participación, responsabilizándose co equipo directivo da súa 

redacción e velando pola súa correcta aplicación. 

h) Convocar e presidi-los actos académicos, o Consello Escolar, o claustro, a comisión de 

coordinación pedagóxica do instituto, a comisión económica do Consello Escolar e cantas 

outras se constitúan regulamentariamente, podendo delega-la presidencia dalgunha destas 

comisións noutros membros do equipo directivo. 

i) Cumprir e facer cumpri-las leis e demais disposicións vixentes. 

j) Exerce-la xefatura de todo o persoal adscrito ó instituto. 

k) Favorece-la convivencia do centro e impoñe-las correccións que corresponda, de acordo 

coa normativa vixente, co regulamento de réxime interior e cos criterios establecidos polo 

Consello Escolar. 

l) Garanti-lo dereito de reunión de profesorado, alumnado, pais e nais de alumnos e persoal 

de administración e de servicios, de acordo co disposto na lexislación vixente. 

m) Colaborar coa inspección educativa no valoración da función pública docente. 

n) Xestiona-los medios humanos e materiais do instituto, dinamizando os distintos sectores da 

comunidade educativa, especialmente os restantes membros do equipo directivo e xefes 

de departamento, canalizando aportacións e intereses e buscando canles de comunicación 

e colaboración. 

ñ) Promover e impulsa-las relacións do instituto coas institucións do seu contorno. 

o) Trasladar ó delegado provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a 

memoria anual sobre as actividades e situación xeral do instituto así como, se é o caso, as 

propostas de solución ós problemas existentes. 

p) Facilita-la adecuada coordinación con outros servicios educativos da zona. 

q) Coordinar e fomenta-la participación dos distintos sectores da comunidade escolar e 

procura-los medios precisos para a máis eficaz execución das súas respectivas 

competencias. 

r) Proporciona-la información que lle sexa requirida polas autoridades educativas 

competentes e colaborar en todo o relativo ó logro dos obxectivos educativos do centro. 
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s) Promover, de se-lo caso, as relacións cos centros de traballo que afecten á formación do 

alumnado e á súa inserción profesional, e asina-los convenios de colaboración, unha vez 

informados polo Consello Escolar, entre o instituto e os mencionadas centros. 

t) Facilita-la información sobre a vida do instituto ós distintos sectores da comunidade 

escolar. 

u)  Autoriza-los gastos de acordo co orzamento do instituto e ordena-los pagamentos. 

v) Realiza-las contratacións de obras, servicios e subministracións de acordo co que 

regulamentariamente  se estableza. 

2.1.2.   Vicedirector/a. Competencias. 

a) Substituí-lo director en caso de ausencia ou enfermidade. 

b) Organizar, conxuntamente co director e xefe de estudios, os actos académicos. 

c) Coordina-la realización das actividades complementarias e extraescolares, segundo as 

directrices aprobadas polo Consello Escolar do instituto. 

d) Coordinar, se é o caso, o programa de formación en centros de traballo do alumnado que 

cursa ciclos formativos ou programas de garantía social. 

e) Aquelas funcións que o director legais encomende dentro do ámbito da súa competencia. 

2.1.3.  Xefe ou Xefa de Estudos. Competencias. 

a) Exercer, por delegación do director e baixo a súa autoridade, a xefatura do persoal 

docente en todo o relativo ó réxime académico. 

b) Coordinar e velar pola execución das actividades de carácter académico e de orientación 

de profesorado e alumnado, en relación co proxecto educativo do instituto, os proxectos 

curriculares de etapa e a programación xeral anual. 

c) Elaborar, en colaboración cos restantes órganos unipersoais, os horarios académicos de 

alumnado e profesorado de acordo cos criterios aprobados polo claustro e co horario xeral 

incluído na programación xeral anual, así como velar polo seu estricto cumprimento. 

d) Coordina-las actividades dos xefes de departamento. 

e) Coordinar e orienta-la acción dos titores, coas aportacións, se é o caso, do departamento 

de orientación e de acordo co plano de orientación académica e profesional e do plano de 

acción titorial. 

f) Coordina-la participación do profesorado nas actividades de perfeccionamento, así como 

pIanificar e organiza-las actividades de formación de profesores realizadas polo instituto. 

g) Coordina-la actividade docente do centro, con especial atención ós procesos de avaliación, 

adaptación curricular, actividades de recuperación, reforzo e ampliación. 

h) Facilita-la organización do alumnado e impulsa-la súa participación no instituto. 
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i) Establece-los mecanismos para corrixir ausencias imprevistas do profesorado, atención ó 

alumnado accidentado ou calquera eventualidade que incida no normal funcionamento do 

centro. 

j) Organiza-la atención do alumnado nos períodos de lecer. 

k) Calquera outra función que lle poida ser encomendada polo director dentro do ámbito da 

súa competencia. 

2.1.4.    Secretario/a. Competencias. 

 Ordena-lo réxime administrativo do instituto, de conformidade coas directrices do director. 

b) Actuar como secretario dos órganos colexiados de goberno do instituto, levantar acta das 

sesións e dar fe dos acordos co visto e prace do director. 

c) Custodia-los libros e arquivos do instituto. 

d) Expedi-las certificacións que soliciten as autoridades e os interesados. 

e) Realizar coa colaboración dos xefes de departamento o inventario xeral do instituto e 

mantelo actualizado. 

f) Custodiar e dispoñe-la utilización dos medios audiovisuais, material didáctico, mobiliario ou 

calquera material inventariable. 

g) Coordinar, dirixir e supervisar, por delegación do director, a actividade e funcionamento do 

persoal de administración e de servicios adscrito ó instituto. 

h) Elabora-lo anteproxecto de orzamento do instituto de acordo coas directrices do Consello 

Escolar e oída a comisión económica. 

i) Ordena-lo réxime económico do instituto, de conformidade coas instruccións do director, 

realiza-la contabilidade e render contas ante o Consello Escolar e as autoridades 

correspondentes. 

j) Velar polo mantemento material do instituto en tódolos seus aspectos, de acordo coas 

indicacións do director. 

k) Dar a coñecer e difundir a toda a comunidade educativa a información sobre normativa, 

disposicións legais e asuntos de interese xeral ou profesional que se reciba no centro. 

l) Presidir, se é o caso, e por delegación do director, a comisión económica. 

m) Calquera outra función que lle encomende o director dentro do seu ámbito de 

competencia. 

 

2.2.   Órganos colexiados de goberno. 
 

 Consello escolar. 
 

 Claustro de profesorado. 
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(Lei Orgánica 9/1995, do 20 de novembro (BOE do 21 de novembro), de participación, 
avaliación e goberno dos Centros. Decreto 92/1988, do 28 de abril (DOG do 29 de abril), 
polo que se regulan os órganos de goberno dos centros públicos de ensino non universitario. 
Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto), polo que se aproba o Regulamento 
orgánico dos Institutos de Educación Secundaria. 
Decreto 374/1996, do 17 de outubro (Doc do 21 de outubro), polo que se aproba o 
Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación 
primaria. 
Orde do 29 de outubro de 1996 (Doc do 4 de novembro), pola que se regulan os órganos de 
goberno dos centros públicos de ensino non universitario de características singulares, de 
educación especial e educación de adultos.) 
 

2.2.1. Consello Escolar.  

 
2.2.1.1.     Composición.

 

 Director/a 

 Xefatura de estudos 

 Represent. concello                                  1 

 Profesorado                                             7 

 Represent. Pais-nais                                 3 

 Represent. alumnado                                4 

 Represent. persoal administ. servicios 1 

 Secretario /a 

 
1) Por orde do 29 de outubro de 1996 (DOG do 4 de novembro), regúlanse os órganos de 
goberno dos centros públicos de ensino non universitario de características singulares, de 
educación especial e educación de adultos. 
2) Nos centros que impartan formación profesional específica ou artes plásticas e deseño 
poderase incorporar ó Consello Escolar, con voz pero sen voto, un representante proposto 
polas organizacións empresariais ou institucións laborais presentes no ámbito da acción do 
centro 
3) Dos representantes dos pais e nais, un será proposto pola asociación de pais máis  
representativa. 
 

2.2.1.2. Competencias. 
 

Competencias do consello escolar.   (recollidas no artigo 127 LOMCE) 

O consello escolar do centro terá as seguintes competencias: 

 

a) Avaliar os proxectos e as normas a que se refire o capítulo II do título V da presente lei 

orgánica. 

 

b) Avaliar a programación xeral anual do centro, sen prexuízo das competencias do claustro do 

profesorado, en relación coa planificación e organización docente. 

 

c) Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados polos 

candidatos. 
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d) Participar na selección do director do centro, nos termos que a presente lei orgánica 

establece. Ser informado do nomeamento e cesamento dos demais membros do equipo 

directivo. Se for o caso, logo de acordo dos seus membros, adoptado por maioría de dous 

terzos, propor a revogación do nomeamento do director. 

 

e) Informar sobre a admisión de alumnos e alumnas, con suxeición ao establecido nesta lei 

orgánica e disposicións que a desenvolvan. 

 

f) Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar por que se ateñan á normativa vixente. 

Cando as medidas disciplinarias adoptadas polo director correspondan a condutas do alumnado 

que prexudiquen gravemente a convivencia do centro, o consello escolar, por instancia dos 

pais, nais ou titores legais, poderá revisar a decisión adoptada e propor, se for o caso, as 

medidas oportunas. 

 

g) Propor medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, a igualdade entre homes 

e mulleres, a igualdade de trato e a non discriminación polas causas a que se refire o artigo 

84.3 da presente lei orgánica, a resolución pacífica de conflitos, e a prevención da violencia de 

xénero. 

 

h) Promover a conservación e renovación das instalacións e do equipo escolar e emitir informe 

sobre a obtención de recursos complementarios, de acordo co establecido no artigo 122.3. 

 

i) Emitir informe sobre as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais, coas 

administracións locais, con outros centros, entidades e organismos. 

 

j) Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar e os 

resultados das avaliacións internas e externas en que participe o centro. 

 

k) Elaborar propostas e informes, por iniciativa propia ou por petición da Administración 

competente, sobre o funcionamento do centro e a mellora da calidade da xestión, así como 

sobre aqueloutros aspectos relacionados coa súa calidade. 

 

l) Calquera outra que lle sexa atribuída pola Administración educativa. 
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2.2.2   Claustro de profesorado.  Competencias. 

 

a) Elevar ó equipo directivo propostas para a elaboración dos proxectos educativos e curri-

cular do centro e da programación xeral anual. 

b) Aprobar e avalia-los proxectos curriculares e os aspectos docentes da programación xeral 

anual, conforme ó proxecto educativo do centro. 

c) Promover iniciativas no ámbito da experimentación e da investigación pedagóxica e na 

formación do profesorado do centro. 

d) Elixi-los seus representantes no Consello Escolar do instituto e no consello directivo do 

centro de formación continuada do profesorado. 

e) Propoñer todo tipo de iniciativas que tendan a mellora-lo funcionamento do centro en 

calquera dos seus aspectos. 

f) Aproba-los criterios pedagóxicos para a elaboración dos horarios do alumnado. 

g) Aproba-la planificación xeral das sesións de avaliación e cualificación e calendario dos 

exames ou probas extraordinarias. 

h) Analizar e valora-lo rendemento escolar do centro mediante os resultados das avaliacións e 

outros parámetros que se consideren pertinentes. 

i) Coñece-las candidaturas á dirección e os programas presentados polos candidatos. 

j) Coordina-las funcións referentes a orientación, titoría, avaliación e recuperación dos/as 

alumnos/as. 

k) Analizar e valora-los resultados da avaliación que do centro realice a Administración edu-

cativa ou calquera informe referente á súa marcha. 

l)  Colaborar coa inspección educativa nos planos de avaliación do centro. 

 

 

2.2.3. Normas de funcionamento dos Órganos Colexiados do centro. 

 
2.2.3.1. Convocatoria.  

   Órgano competente: O presidente ou o secretario por orde do Presidente. Antelación 

necesaria: Mínimo de 48 horas. 

   Orde do día: Fixada polo presidente, tendo en conta, no seu caso, as peticións dos demais 

membros formuladas con antelación abonda. 

   Documentación: A información sobre os temas que figuren na orde do día estará a disposición 

dos membros en igual prazo de 48 horas. 
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2.2.3.2. Sesións. 

 Reuniranse preceptivamente unha vez por trimestre. 

 Sempre que o solicite un tercio, polo menos, dos seus membros. 

 Neste caso o presidente realizará a convocatoria no prazo máximo de 20 días contados 

desde o seguinte día a aquel no que se celebre a petición. 

 A sesión celebrarase como máximo no prazo dun mes contado desde o día seguinte á 

entrega da petición da convocatoria. 

 En todo caso reuniranse ó inicio e remate do curso. 

2.2.3.3. Quórum. 

               Primeira convocatoria: 

 Presenza do presidente e secretario ou, de se-lo caso, das persoas que os substitúen, e da 

metade, polo menos, dos seus membros. 

Segunda convocatoria: 

 *No seguinte día lectivo. 

 *No mesmo lugar e hora. 

 *Suficiente a asistencia da terceira parte dos seus membros, e en todo caso, un 

número non inferior a tres, sen prexuízo da presencia do presidente e secretario ou 

persoas que os substitúen. 

2.2.3.4. Acordos. 

* Adoptaranse por maioría de votos 

                  * Sen prexuízo das decisións que esixan unha maioría cualificada. 

       * Soamente se contabilizarán os membros con dereito a voto. 

 Acordos sobre asuntos que non figuren na Orde do día.:   

 Unicamente poderán adoptarse cando estean presentes tódolos membros do órgano   colexiado 

e sexa declarada a urxencia do asunto polo voto favorable da maioría. 

 

2.3.       Órganos de coordinación docente. 

 

      Titorías 

      Departamento de orientación 

      Departamento de actividades complementarias e extraescolares   

      Departamentos didácticos 

      Comisión de coordinación pedagóxica 

      Coordinador de formación en centros de traballo  

      Equipo de Dinamización da Lingua Galega  
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2.3.1.     Titorías.  Funcións 

     Cada profesor titor, ademais das súas tarefas docentes específicas, realizará, cando  

menos, as seguintes funcións: 

a) Participar no desenvolvemento do plano de acción titorial e nas actividades de orientación, 

baixo a coordinación do xefe ou xefa de estudios e en colaboración co departamento de 

orientación. 

b) Proporcionarlles no principio de curso, ó alumnado e ós pais e nais, información 

documental ou, no seu defecto, indicar onde poden consultar todo o referente a calendario 

escolar, horarios, horas de titoría, actividades extraescolares e complementarias previstas,  

programas escolares e criterios de avaliación do grupo. 

c) Coñece-las características persoais de cada alumno e alumna a través da análise do seu 

expediente persoal e doutros instrumentos válidos para conseguir ese coñecemento. 

d) Coñece-los aspectos da situación familiar e escolar que repercuten no rendemento 

académico de cada alumno e alumna. 

e) Efectuar un seguimento global dos procesos de ensinanza-aprendizaxe do alumnado para 

detectar dificultades e necesidades especiais, co obxecto de busca-las respostas educativas 

adecuadas e solicita-los oportunos asesoramentos e apoios. 

f) Coordina-las adaptacións curriculares necesarias para alumnos e alumnas do seu grupo. 

g) Facilita-la integración do alumnado no grupo e fomenta-la súa participación nos actividades 

do centro. 

h) Orienta-lo alumnado dunha maneira directa e inmediata no seu proceso formativo. 

i) Informar ó equipo de profesorado do grupo de alumnos e alumnas das súas 

características, especialmente naqueles casos que presenten problemas específicos. 

j) Coordina-lo axuste das diferentes metodoloxías e principios de avaliación programados 

para o mesmo grupo de alumnos e alumnas. 

k) Organizar e presidi-las sesións de avaliación do seu grupo. 

l) Favorece-lo proceso de maduración vocacional orientando e asesorando ó alumnado sobre 

as súas posibilidades académicas e profesionais. 

m) Colaborar co departamento de orientación do instituto nos termos que estableza a xefatura 

de estudios. 

n) Colaborar cos demais titores e co departamento de orientación no marco dos proxectos 

educativo e curricular do centro. 

ñ) Orienta-las demandas e inquedanzas do alumnado e mediar, en colaboración co delegado 

do grupo, ante o resto do profesorado, alumnado e equipo directivo nos problemas que se 

presenten. 

o) Informar ó alumnado do grupo, ós pais e nais e ó profesorado de todo aquilo que lles 

afecte en relación coas actividades docentes e o rendemento académico. 
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p) Facilita-la cooperación educativa entre o profesorado e os pais e nais dos alumnos e 

alumnas. 

q) Exercer, de acordo co proxecto curricular, a coordinación entre os membros do equipo 

docente. 

r) Cubri-los documentos oficiais relativos ó seu grupo de alumnado. 

s) Controla-la falta de asistencia ou puntualidade do alumnado, e ter informados os pais e 

nais ou titores e o xefe ou xefa de estudios. 

t) Implica-las familias nas actividades de apoio á aprendizaxe e orientación dos seus fillos. 

u) Atender, xunto co resto de profesorado, ós alumnos e alumnas mentres estes permanecen 

no centro nos períodos de lecer. 

 

2.3.2.       Departamento de Orientación.  

2.3.2.1.       Composición. 

 a) Un titor ou titora por cada un dos niveis do centro, designados polo director ou 

directora, por proposta da comisión de coordinación pedagóxica. Na designación 

procurarase que existan profesores de cada un dos ámbitos lingüístico-social e científico-

tecnolóxico e, dentro de cada ámbito, do maior número posible de áreas e materias. 

b) O profesor ou profesora de apoio para a atención ó alumnado con necesidades 

educativas especiais. 

2.3.2.2.     Funcións 

a) Elaborar, de acordo coas directrices establecidas pola comisión de coordinación pedagóxica, 

as propostas de organización da orientación e do plano de acción titorial do centro. 

b) Participar na elaboración dos proxectos educativo e curricular de centro. 

c) Coordinar, apoiar e ofrecer soporte técnico ás actividades de orientación e titoría que o 

profesorado realiza no centro co seu alumnado. 

d) Colaborar na pronta detección de dificultades ou problemas educativos de 

desenvolvemento ou aprendizaxe que presentan os alumnos ou alumnas, e na rápida 

intervención paro tratar de remedialos. 

e) Proporcionarlle ó alumnado unha orientación académica e profesional diversificada e 

individualizada. 

f) Participar no diagnóstico, deseño e aplicación de programas individuais de reforzo 

educativo, adaptacións curriculares e de diversificación curricular. 

g) Contribuír a que a avaliación desenvolvida no centro se axuste ós principios de avaliación 

continua, formativa e orientativa, así como a que as sesións de avaliación non contradigan 

os devanditos principios. 

h) Colaborar activamente cos correspondentes equipos de orientación educativa e profesional 

do sector e cos demais departamentos de orientación dos centros da zona. 
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i)  Facilitarlle ó alumnado o apoio e a orientación necesaria nos momentos de maior 

dificultade, como son o ingreso no centro, o cambio de ciclo ou etapa, a elección de 

optativas, itinerarios formativos ou a transición á vida profesional. 

j) Impulsa-la participación do profesorado en programas de investigación e innovación 

educativa, así como facilitarlle a utilización de metodoloxías didácticas innovadoras, 

técnicas específicas relativas a hábitos de traballo, técnicas de estudio, programas de 

ensinar a pensar e outras técnicas similares. 

k) Cooperar cos titores na información ás familias sobre asuntos relacionados coa orientación 

académica, psicopedagóxica e profesional, co fin de axudarlles a que asuman a orientación 

dos fillos e fillas dun xeito responsable. 

l) Participar na elaboración do consello orientador que, sobre o futuro académico e 

profesional do alumno ou alumna, se formulará ó remate da Educación Secundaria 

Obrigatoria. 

m) Asesora-la comisión de coordinación pedagóxica nos aspectos psicopedagóxicos do 

proxecto curricular. 

  

 

2.3.2.3.    Xefatura do Departamento de Orientación. 

 

         A xefatura do departamento de orientación implica realiza-las seguintes funcións: 

a) Dirixir e coordina-las actividades do departamento. 

b) Responsabilizarse da redacción do plan de actividades do departamento e da memoria final 

de curso. 

c) Participar na elaboración do proxecto curricular de etapa. 

d) Coordina-la organización de espacios e instalacións para a orientación, a adquisición de 

material e de equipamento específico asignado ó departamento, e velar polo seu uso 

correcto e conservación. 

e) Proporcionarlle ó alumnado e ós restantes membros da comunidade educativa a 

información relativa ás actividades do departamento de orientación. 

f)  Facilita-la colaboración entre os titores do departamento de orientación e os demais titores 

e departamentos do centro. 

g)  Contribuír a unha perfecta colaboración e coordinación entre o departamento de 

orientación do centro e o correspondente equipo de orientación educativa e profesional e 

os centros de educación primaria do zona. 

h) Velar para que a elaboración das adaptacións curriculares apropiadas para alumnos e 

alumnas con necesidades educativas especiais se realice de acordo cos criterios 

establecidos polo claustro, e colaborar na súa elaboración, no seguimento e na súa 

avaliación. 
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i) Coordinar, en colaboración co profesor ou profesora de apoio, a atención do alumnado con 

necesidades educativas especiais asociadas tanto a condicións de sobredotación como a 

calquera discapacidade motora, psíquica ou sensorial; e as cuestións relacionadas coa 

educación e a estadía no centro destes alumnos e alumnas. 

¡) Elevar proposta ó xefe ou xefa de estudios para organiza-la docencia do alumnado con 

necesidades educativas especiais. 

 

2.3.3. Departamento de actividades complementarias e extraescolares. 

2.3.3.1    Composición. 

         Este departamento estará integrado polo xefe ou xefa do mesmo e, para cada 

actividade concreta, polo profesorado e alumnado responsable da mesma. 

 

2.3.3.2. Xefatura do departamento. 

    O xefe ou xefa do departamento de actividades complementarias e extraescolares será o 

vicedirector ou vicedirectora, e terá as seguintes funcións: 

a) Participar no elaboración do proxecto curricular de etapa. 

b) Elabora-lo programa anual destas actividades para o que se terán en conta as propostas 

dos departamentos, do profesorado, do alumnado e dos pais e nais e as orientacións do 

claustro e Comisión de Coordinación Pedagóxica.  

c) Programar cada unha das actividades especificando obxectivos, responsables, momento e 

lugar de realización, repercusións económicas e forma de participación do alumnado. 

d) Proporcionar ó alumnado a información relativa ás actividades do departamento. 

e) Promover e coordina-las actividades culturais e deportivas en colaboración co claustro, a 

comisión de coordinación pedogóxica, os departamentos, a xunta de delegados de 

alumnos e a asociación de pais. 

f) Coordina-la organización das viaxes de estudios, os intercambios escolares e calquera tipo 

de viaxes que se realicen cos alumnos e alumnas.  

g) Distribuí-los recursos económicos destinados para o efecto, procedentes de aportacións de 

institucións, asociacións ou do propio centro, logo da aprobación polo Consello Escolar. 

h)  Organiza-la utilización da biblioteca do instituto. 

i)  Elaborar unha memoria final de curso coa avaliación das actividades realizadas que  se 

incluirá no memoria de centro. 

j) Presentarlle propostas ó equipo directivo para a relación e intercambio de actividades cos 

centros do seu contorno. 
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2.2.3.3.  Normas de funcionamento. 

 Para o desenvolvemento das actividades extraescolares que se realicen fóra da localidade 

onde está situado o centro, deberase contar cos seguintes requisitos: 

a) Aprobación do Consello Escolar. 

b) Autorización escrita dos pais, de tratarse de alumnos e alumnas que están baixo a 

responsabilidade paterna ou titor legal. 

c) Os alumnos e alumnas serán acompañados polo profesorado correspondente na 

proporción dun profesor ou profesora por cada vinte alumnos. 

 

2.3.4.   Departamentos didácticos.  

2.3.4.1.  Funcións. 

a) Formular propostas ó equipo directivo e ó claustro relativas á elaboración do proxecto 

educativo do instituto e a programación xeral anual. 

b) Formular propostas á comisión de coordinación pedagóxica relativas á elaboración dos 

proxectos curriculares de etapa. 

c) Elaborar, antes do comezo do curso académico, a programación didáctica das ensinanzas 

correspondentes ás áreas, materias e módulos integrados no departamento, baixo a coor-

dinación e dirección do seu xefe ou xefa, e de acordo coas directrices xerais establecidas 

pola comisión de coordinación pedagóxica. 

d) Promove-la investigación educativa e propoñerlle ó xefe ou xefa de estudios actividades de 

perfeccionamento do profesorado. 

e) Manter actualizada a metodoloxía didáctica. 

f) Colaborar co departamento de orientación na prevención e detección temperá de 

problemas de aprendizaxe, así como na programación e aplicación de adaptacións e 

diversificacións curriculares, actividades de reforzo, ampliación e actividades de 

recuperación para os alumnos e alumnas que o precisen. 

g) Organizar e realizar actividades complementarias en colaboración co departamento 

correspondente. 

h) Organizar e realiza-las probas necesarias para os alumnos e alumnas de bacharelato ou de 

ciclos formativos con materias ou módulos pendentes e, se é o caso, para os alumnos e 

alumnas libres. 

i) Resolve-las reclamacións derivadas do proceso de avaliación que os alumnos e alumnas lle 

formulen ó departamento e dicta-los informes pertinentes. 

j) Elaborar, a fin de curso, unha memoria na que se avalíe o desenvolvemento da 

programación didáctica e os resultados obtidos. 

k) Propoñer materias optativas dependentes do departamento, que serán impartidas polos 

profesores ou profesoras do mesmo. 
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2.3.4.2.. Xefatura do Departamento. Funcións. 

a) Representa-lo departamento na comisión de coordinación pedagóxica. 

b) Participar na elaboración do proxecto curricular de etapa. 

c) Responsabilizarse da redacción da programación didáctica das áreas, materias ou módulos 

que se integran no departamento. 

d) Dirixir e coordina-las actividades académicas do departamento. 

e) Convocar e presidi-las reunións ordinarias do departamento e as que, con carácter 

extraordinario, fose preciso celebrar. 

f) Responsabilizarse de que se levante acta de reunión do departamento e de que se elabore 

a memoria de final de curso. 

g) Darlles a coñecer ós alumnos e alumnas a información relativa á programación, con 

especial referencia ós obxectivos, ós mínimos esixibles e ós criterios de avaliación, 

elaborados polo departamento. 

h) Realiza-las convocatorias, cando corresponda, dos exames para os alumnos e alumnas  

libres, así como as probas extraordinarias, sempre en coordinación coa xefatura de 

estudios. Presidi-la realización dos exercicios correspondentes e avalialos en colaboración 

cos membros do departamento. 

i) Realiza-lo seguimento da programación didáctica do departamento, velando polo seu 

cumprimento e a correcta aplicación dos criterios de avaliación. 

j) Resolve-las reclamacións de final de curso que afecten ó seu departamento, de acordo 

coas deliberacións dos seus membros, e elabora-los informes pertinentes. 

k) Coordina-la organización de espacios e instalacións e velar pola correcta conservación do 

equipamento específico do departamento. 

l) Colaborar co secretario ou secretaria na elaboración e actualización do inventario do 

centro.  

   

 

2.3.5.  Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

2.3.5.1.    Composición. 

                 Director ou directora (que será o presidente ou presidenta) 

   Xefe ou xefa de estudios 

           Xefes de departamento 

           Coordinador do equipo de normalización lingüística 

           Profesor ou profesora de apoio a alumnos e alumnas con necesidades educativas 

Actuará como secretario un membro da comisión, designado polo director ou directora, 

oídos os restantes membros. 
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2.3.5.2.  Funcións. 

a) Elevar propostas ó claustro co fin de establece-los criterios para a elaboración dos 

proxectos curriculares. 

b) Velar para que a elaboración dos proxectos curriculares de etapa nos que se incluirá o 

plano de orientación académica e profesional e o plano de acción titorial se realice 

conforme ós criterios establecidos polo claustro. 

c) Asegura-la coherencia entre o proxecto educativo do instituto, os proxectos curriculares de 

etapa e a programación xeral anual. 

d) Establece-las directrices xerais para a elaboración das programacións didácticas dos 

departamentos, do plano de orientación académica e profesional, do plano de acción 

titorial, así como das adaptacións curriculares e dos programas PMAR, incluídos no 

proxecto curricular. 

e) Propoñer ó claustro de profesores os proxectos curriculares para a súa aprobación. 

f) Velar polo cumprimento e posterior avaliación dos proxectos curriculares de etapa. 

g) Propoñer ó claustro a planificación xeral das sesións de avaliación e cualificación e o 

calendario de exames ou probas extraordinarias, de acordo coa xefatura de estudios. 

h) Canaliza-las necesidades de formación continuada do profesorado cara ó Centro de 

Formación  Continua do Profesorado. 

i) Propoñerlle ó director ou directora os profesores titores que han de formar porte do 

departamento de orientación. 

j) Realizar, de se-lo caso, a proposta ó xefe ou xefa de estudios co fin de que se designe o 

responsable do departamento de actividades complementarias e extraescolares. 

k) Propoñe-los profesores e profesoras que han formar parte do equipo de normalización 

lingüística. 

 

 

2.3.6.    Equipo de Dinamización da Lingua Galega. 

 

2.3.6.1.    Composición. 

 Profesores/as voluntarios/as de calquera departamento didáctico.  

 Alumnado voluntario de calquera nivel educativo. 

 Un membro do persoal non docente, por proposta dos mesmos. 

 Os membros do equipo serán nomeados polo director ou directora. 

 

2.3.6.2.   Competencias. 

1. Presentar a través do claustro, propostas ó equipo directivo para a fixación dos obxectivos 

de normalización lingüística que se incluirán no proxecto educativo de centro. 
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2. Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica, para a súa inclusión no proxecto 

curricular, o plano xeral para o uso do idioma, no cal se deberá especificar, cando menos: 

a) Medidas para potencia-lo uso da lingua galega nas actividades do centro. 

b) Proxectos tendentes a lograr unha valoración positiva do uso da lingua propia e a mellora-

la competencia lingüística dos membros da comunidade educativa. 

3. Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica, para a súa inclusión no proxecto 

curricular, o plano específico para potencia-la presencia da realidade galega, cultura, 

historia, xeografía, economía, etnografía, lingua, literatura, arte, folklore, etc. no ensino. 

4. Elaborar e dinamizar un plano anual de actividades tendentes á consecución dos 

obxectivos incluídos nos planos anteriores. 

5. Presentar para a súa aprobación no Consello Escolar o orzamento de investimento dos 

recursos económicos dispoñibles para estes fins. 

6. Aqueloutras funcións que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria establece 

na súa normativa específica. 

 

2.3.6.3.  Coordinador/a. 

 O coordinador/a, que será nomeado polo director ou directora, terá  as seguintes 

competencias: 

a) Colaborar na elaboración dos proxectos curriculares de etapa. 

b) Responsabilizarse da redacción dos planos que serán propostos á comisión de coordinación 

pedagóxica. 

c) Convocar e presidi-las reunións do equipo. 

d) Responsabilizarse da redacción das actas de reunión, así como da redacción da memoria 

final de curso, na que se fará unha avaliación das actividades realizadas que se incluirá na 

memoria do centro. 

e) Proporcionarlles ós membros da comunidade educativa información sobre as actividades 

do equipo e de todos aqueles actos e institucións culturais relacionados coa realidade 

gaIega. 

 

2. 4.    Outros. 
         Xunta de delegados/as. 

         Asociacións de pais/nais de alumnos e de alumnos/as. (ANPA) 

         Servizo de biblioteca. 
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2.4.1.   Xunta de Delegados/as. 

 

2.4.1.1.   Composición. 

      Tódolos representantes dos alumnos e alumnas dos distintos grupos e os representantes e 

as representantes dos alumnos e alumnas no Consello Escolar. Un dos seus membros será 

elixido presidente/a. 

 

2.4.1.2. Funcións 

a) Elevar ó equipo directivo propostas para a elaboración do proxecto educativo do instituto 

por iniciativa propia ou por petición daquel. 

b) Informar ós representantes dos alumnos e alumnas no Consello Escolar dos problemas de 

cada grupo ou curso. 

c) Recibir información dos representantes dos alumnos e alumnas no Consello Escolar sobre 

os temas tratados nel, e das confederacións, federacións estudiantís e organizacións 

xuvenís legalmente constituídas. 

d) Elaborar informes para o Consello Escolar por iniciativa propia ou por petición deste. 

e) Elaborar propostas de modificación do regulamento de réxime interior, dentro do ámbito 

da súa competencia. 

f) Informar ós alumnos e alumnas do centro das actividades da xunta de delegados. 

g) Formular propostas ó xefe ou xefa de estudios para a elaboración dos horarios e ó xefe ou 

xefa do departamento de actividades complementarias e extraescolares para a organi-

zación das mesmas. 

h) Debate-los asuntos que vaia trata-lo Consello Escolar no ámbito da súa competencia e 

elevar propostas de resolución ós seus representantes nel. 

 Cando o solicite, a xunta de delegados, en pleno ou en comisión, deberá ser oída polos 

órganos de goberno do instituto, nos asuntos que, pola súa índole, requiran a súa 

audiencia e, especialmente, no que se refire a: 

 Celebración de probas e exames. 

 Establecemento e desenvolvemento de actividades culturais e deportivas no instituto. 

 Presentación de alegacións e reclamacións nos casos de abandono ou incumprimento 

das tarefas educativas por parte dalgún membro do equipo docente do instituto. 

 Alegacións e reclamacións sobre a obxectividade e eficacia na valoración do 

rendemento académico dos alumnos e alumnas. 

 Proposta de sancións ós alumnos e alumnas pola comisión de faltas que leven 

aparellada a incoación de expediente. 

 Libros e material didáctico que sexa obrigatorio utilizar no instituto. 

 Outras actuacións e decisións que afecten de modo específico ós alumnos e alumnas. 
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2.4.1.3.  Presidente/a da xunta de delegados/as. Competencias. 

 Convoca-las reunións que se precisen. 

 Presidi-las reunións e coordina-las mesmas. 

 Responsabilizarse de que se levante acta das reunións. 

 Facer chega-las propostas da xunta de delegados ós distintos órganos de dirección ou     

de coordinación didáctica do centro. 

 

2.4.2.  Delegados/as de grupo. Funcións. 

a) Asistir ás reunións da xunta de delegados e participar nas súas deliberacións. 

b) Expoñer ás autoridades académicas as suxestións e reclamacións do grupo ó que 

representan. 

c) Fomenta-la convivencia entre os alumnos e alumnas do seu grupo. 

d) Colaborar cos profesores e profesoras e co equipo directivo do instituto para o seu bo 

funcionamento. 

e) Coidar da adecuada utilización do material e das instalacións do instituto. 

 

2.4.3.  Asociacións de pais/nais de alumnos.  Asociacións de   Alumnos/as. 

 

2.4.3.1.  Funcións. 

a) Elevar propostas ó Consello Escolar para a elaboración do proxecto educativo e ó equipo 

directivo para a elaboración da programación xeral anual. 

b) Informar ó Consello Escolar daqueles aspectos da marcha do instituto que consideren 

oportuno. 

c) Informar ós asociados da súa actividade. 

d) Recibir información, o través dos seus representantes no Consello Escolar, sobre os temas 

tratados nel. 

e) Elaborar informes para o Consello Escolar por iniciativa propia ou por petición deste. 

f) Elaborar propostas de modificación do regulamento de réxime interior. 

g) Formular propostas para a realización de actividades complementarias que, unha vez 

aceptadas, deberán figurar na programación xeral anual. 

h) Coñece-los resultados académicos referidos ó centro e a valoración que deles realice o 

Consello Escolar. 

i) Recibir un exemplar da programación xeral anual, do proxecto educativo, dos proxectos 

curriculares de etapa e das súas modificacións. 

j) Recibir información sobre os libros de texto e os materiais didácticos adoptados polo 

centro. 

k) Fomenta-la colaboración entre tódolos membros da comunidade educativa. 
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l)    Facer uso das instalacións do centro nos termos que estableza o Consello Escolar e a 

lexislación vixente.  

 

2.4.4.       Biblioteca. 

 A dirección nomeará  un profesor encargado da xestión da biblioteca. O dito profesor 

integrarase no departamento de actividades complementarias e extraescolares e 

desempeñará as seguintes funcións: 

a) Asegura-la organización, mantemento e axeitada utilización dos recursos documentais e da 

biblioteca do centro. 

b) Atende-los alumnos que utilicen a biblioteca, coa axuda dos profesores que teñan 

asignadas horas de atención a ela, facilitándolle-lo acceso ás diferentes fontes de 

información e orientándoos sobre a súa utilización. 

c) Difundir, entre os profesores/as e os alumnos/as, información administrativa, pedagóxica e 

cultural. 

d) Colaborar na promoción da lectura como medio de información, entretemento e lecer. 

e) RecoIle-las propostas e trasladalas á dirección de compra de novos materiais e fondos 

para a biblioteca. 

 

 

3.       PRINCIPIOS E OBXECTIVOS. 
 

 

3.1.     Principios educativos. 
 

Os Principios educativos constitúen os referentes básicos que deben rexer a vida do 

Instituto. Estas ideas vertebradoras teñen vocación de permanencia no tempo e sintetizan 

a idea do Centro que queremos: 

I. Un Instituto no que a convivencia se basee no diálogo e no respecto mutuo entre todos/as 

membros da comunidade. 

II. Un Instituto no que se viva un ambiente de traballo que sexa motivador. 
 

III. Un Instituto que persiga a formación integral e o espírito crítico do alumnado e que atenda 

ás dimensións transversais da educación (Educación para a igualdade, a paz, a 

solidariedade, a tolerancia, a saúde, e o respecto ao medio ambiente). 

IV. Un Instituto que imparta ensino integrado no medio, en relación ás súas diferentes 

dimensións: social, lingüística, cultural, económica, etc.; e aos diferentes ámbitos: local, 

comarcal, autonómico, estatal, europeo, mundial. 

V. Un Instituto que fomente a participación activa de todos os membros da comunidade 

educativa. 
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Estes principios educativos definen unhas liñas de traballo prioritarias que se  poden 

sintetizar así: 

a) A educación en valores como a solidariedade, a tolerancia, o respecto mutuo e o compromiso 

coa realidade tanto natural como social. 

b)  A galeguización progresiva do ensino, tanto a nivel lingüístico como de contidos de 

aprendizaxe. 

c)  Unha educación para a saúde entendida en sentido amplo (saúde persoal, física e mental, e 

saúde ambiental). 

d)  Unha educación cívica nos hábitos de debate e toma de decisións de respecto á discrepancia e 

de cumprimento das leis e normas democráticas. 

e)  Unha mellora da calidade dos procesos de ensino e aprendizaxe nun marco de renovación 

pedagóxica e de máximo aproveitamento dos recursos didácticos dispoñibles. 

f) O fomento do diálogo, a comunicación e a participación. 

 

Para desenvolver estes principios o centro participa, no presente curso, nun  Plan Proxecta que é 

unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, en colaboración con 

diferentes organismos, dirixida a fomentar a innovación educativa nos centros a través de programas 

educativos que desenvolvan as competencias clave como eixe do currículo e os elementos transversais, 

nos cales se inclúe a educación en valores. 

Trátase dun plan que busca un avance nas dinámicas de mellora da calidade educativa e favorecer a 

innovación nos propios centros a través de programas externos que leven á motivación e ao traballo 

activo, cooperativo e en rede, do alumnado e do profesorado implicado. Para iso, un dos principais 

obxectivos deste plan é promover a realización de proxectos interdisciplinarios que poidan servir de 

modelo de traballo ou de boa práctica, tanto para o propio centro en que se orixinan como para o resto 

da comunidade educativa galega. 

 

RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación educativa, pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as 

bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes 

desta consellería durante o curso escolar 2016/17. 

 

Artigo 4.  

Obxectivos xerais do Plan Proxecta Con este plan preténdese lograr os seguintes obxectivos:  

1. Dotar a comunidade educativa galega con programas educativos de diferentes ámbitos que fomenten 

a innovación educativa.  

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/19984
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/19984
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/19984
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/19984
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/19984
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2. Establecer un marco xeral de colaboración para presentar todos os programas implicados dun xeito 

estruturado.  

3. Fixar uns criterios metodolóxicos e organizativos comúns, dirixidos á realización de proxectos 

educativos de innovación que desenvolvan as competencias clave e os elementos transversais.  

4. Establecer unhas pautas comúns en relación ao recoñecemento do traballo do profesorado nestes 

proxectos educativos.  

5. Ofrecerlles aos centros e ao profesorado a posibilidade de incluír dentro da súa planificación anual e 

das súas programacións, segundo corresponda, a participación naqueles programas que mellor se 

adapten ás súas características específicas.  

6. Crear unha rede de centros nos cales se fomente o traballo cooperativo e interdisciplinario, que 

consiga transformar e mellorar a práctica educativa, transferindo eficazmente as iniciativas innovadoras 

 

Segundo a RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se publica a relación definitiva de centros sostidos con 

fondos públicos dependentes desta consellería admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar 

2016/17 o IES Virxe do Mar contará co seguinte Plan Proxecta: 

 

ALIMÉNTATE BEN: 

O SABOR DA AVENTURA ESTÁ NO MAR 

FROITA FRESCA 

PONLLE AS PILAS AO TEU BOCATA 

 

 

 
3.2.          Obxectivos educativos. 

 3.2.1.            Unha educación en valores: 
 

 Fomentar o asociacionismo, a comunicación e a solidariedade, rompendo as   dinámicas 

individualistas vixentes na sociedade actual. 

 Potenciar o respecto mutuo e a convivencia amigable 

 Desenvolver a educación e a convivencia nun marco de solidariedade, tolerancia e 

respecto á liberdade de cada cal e á súa personalidade, sen discriminación polas súas 

conviccións, condición social, sexo, raza, etc. 

 Involucrar á Comunidade Educativa no desenvolvemento afectivo, social, moral, 

intelectual e físico do alumnado. 
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 Impulsar a realización de actividades extraescolares e complementarias en tempo non 

lectivo e fomentar a participación nelas. 

 

3.2.2.    Unha adecuación progresiva do ensino á realidade socio-cultural: 

 Fomentar a galeguización progresiva do ensino, observando o correcto cumprimento da 

legalidade no plano da Normalización Lingüística. 

 Conseguir un maior uso do galego nas diferentes materias, poñendo ao alcance do 

profesorado os medios necesarios. 

 Erradicar os prexuízos lingüísticos. 

 Adecuar as ensinanzas á realidade socio-cultural de Galicia. 

 

3.2.3.         Unha educación para a saúde: 

 Comprometerse no coidado do medio ambiente, facendo propostas e actividades 

encamiñadas a esta finalidade. 

 Cumprir a lexislación vixente en materia de consumo de tabaco. 

 Fomentar hábitos de hixiene. 

3.2.4.     Unha educación cívica: 

 Conseguir un entorno menos agresivo, realizando unha forte campaña de limpeza e 

coidado do material público. 

 Participar no mantemento limpo e coidado do Instituto. 

 Evitar que os problemas de disciplina interfiran no aproveitamento das clases e no 

curso normal das actividades do centro, aplicando un control rigoroso das normas de 

convivencia. 

 Lograr que os/as membros da comunidade educativa asuman a necesidade de 

respectar as normas coas que o Centro se dota para a consecución dos seus 

obxectivos. 
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 Inculcar no alumnado a necesidade de manter un comportamento cívico correcto no 

seu ámbito de relación social. 

3.2.5.      Unha mellora na calidade dos procesos de ensino e aprendizaxe: 

 Coñecer e utilizar con aproveitamento as instalacións e recursos didácticos do Centro. 

 Formar ao alumnado nunha oferta cultural variada e complexa, apoiando o 

asociacionismo no Instituto, e mesmo a colaboración co Concello e con agrupacións 

culturais do entorno, de cara a ampliar as perspectivas e alternativas fóra do horario 

lectivo. 

 Favorecer a participación do profesorado e demais membros da comunidade escolar en 

actividades de formación permanente. 

 Propiciar o funcionamento, dentro do profesorado, de grupos de traballo, tanto de 

seminario como interdisciplinares. 

 Fomentar o hábito lector, desde o pracer da lectura, como vía para o desenvolvemento 

da imaxinación e a formación. 

3.2.6.  O fomento do diálogo, a comunicación e a participación: 

 Concienciar ao alumnado da importancia da función que teñen os seus representantes 

para conseguir unha comunicación fluída entre todos os estamentos da Comunidade 

Educativa. 

 Realzar a función do profesor/a titor/a dotando á titoría dos medios necesarios para o 

desenvolvemento do seu labor. 

 

 
3.3. Obxectivos da aprendizaxe. 
 
3.3.1. Introdución. 

A posta en marcha da LOMCE configura o sistema educativo español  de acordo cos principios 

e valores  emanados da Constitución;  tal como se expresa no artigo  1  do Título Preliminar  

da devandita lei , o proceso educativo  debe ter como fin harmonizar  a adquisición  de  

coñecementos, hábitos intelectuais e técnicas de traballo, co desenvolvemento pleno da 

personalidade do alumno/a;  así como  garantir a  súa   formación no respecto  ós principios 

democráticos de convivencia  (dereitos e liberdades fundamentais,  exercicio da tolerancia e 

da liberdade, etc...).   
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En consecuencia, establécense  dúas dimensións no proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

A) Dimensión instructiva. A través da cal se pretende que alumnado adquira unha serie 

de coñecementos do patrimonio cultural, científico e tecnolóxico. 

B) Dimensión  formativa. A través da cal preténdese o desenvolvemento pleno da súa 

personalidade co fin de garantir a súa integración como suxeito autónomo,  crítico e activo na 

sociedade que o rodea. 

       Para falar dunha concepción globalizadora do proceso educativo como sinala o espírito 

da reforma os obxectivos de ensino-aprendizaxe deben abarcar estes dous ámbitos de 

actuación. 

       Para avalia-los  mesmos recolléronse datos tanto de enquisas realizadas entre os  

diversos  axentes da comunidade educativa como datos referidos ós resultados académicos.  

Con estas enquisas preténdese, por unha banda, indagar  cales son   os obxectivos  de 

alumnos/as e  profesores/as respecto ó proceso de ensino-aprendizaxe e a súa  

correspondencia  cos resultados académicos cifrados.  

    Á vista dos resultados das enquisas, consideramos oportunas as seguintes: 

 

3.3.2. Propostas. 

     Para cumprir cos fins educativos sinalados  na  LOMCE  como o desenvolvemento integral  da 

personalidade do alumno/a, formación personalizada, fomento de hábitos de comportamento 

democráticos, desenvolvemento dunha metodoloxía activa que asegure a participación  do 

alumnado nos procesos de ensino-aprendizaxe,...etc, convén ter  en conta un conxunto de 

principios didácticos que servirán para o desenvolvemento deste proceso. 

3.3.2.1.-Principio de globalización, que supón  que o ensino se organice en torno a núcleos 

temáticos que permitan acadar  ter unha visión de conxunto dos contidos de aprendizaxe.  A 

este respecto conviría fomentar un tratamento interdisciplinar  entre as diversas materias do 

currículo; así como a coordinación dos distintos departamentos. 

3.3.2.2.-Principio de autonomía, que significa a preparación do alumnado para aprender por si  

mesmo. A este respecto  conviría non reducir o proceso de ensino-aprendizaxe á transmisión 

de contidos conceptuais senón tamén adquirir habilidades e   estratexias de carácter 

procedemental (contidos procedementais). 

3.3.2.3.-Principio de actividade, fai referencia a que o alumno/a  sexa considerado como un suxeito 

activo que constrúe o seu propio coñecemento, do que se deriva a potenciación  dunha 

actitude  crítico-reflexiva acerca  da realidade e do  seu entorno (contidos actitudinais). 

3.3.2.4.-Principio de individualización, fai referencia a que o proceso de ensino-aprendizaxe se 

adecúe ás características concretas de cada alumno/a, o que implica ter  que diversificar  as 

actividades en función dos diferentes ritmos de aprendizaxe (realizar unha avaliación inicial 
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que permita coñecer o nivel de desenvolvemento do alumno/a  e os seus coñecementos 

previos, agrupamentos flexibles dentro da aula, atención ás necesidades educativas do 

alumnado...). 

3.3.2.5.-Principio de socialización, fai referencia a que o proceso de ensino-aprendizaxe se 

desenvolva  dentro dun contexto de interacción social, onde se produce un intercambio de 

información e experiencias que permiten a confrontación de ideas, de diferentes puntos de 

vista. Isto implica o  uso de metodoloxías cooperativas que fomenten o traballo en grupo, 

favorezan a participación do alumnado, que promovan o proceso de socialización reforzando 

así contidos actitudinais ( tolerancia, respecto ás diferenzas, respecto ós valores 

democráticos...). 

3.3.2.6.-Principio de creatividade, fai referencia  a que dende o proceso de ensino-aprendizaxe e 

debe fomentar o desenvolvemento de capacidades creativas do alumnado ( orixinalidade de 

ideas,actitude interrogativa, curiosidade....) 

                 Isto presupón unha flexibilidade no tratamento dos contidos do currículo. 

                 En consecuencia  a avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado debe: 

 ter un carácter integral ( que  abarque non só coñecementos, senón destrezas, 

procedementos adquiridos, valores, normas,...) . 

 Ser entendida como un proceso de avaliación continua ( presente ó longo de todo o 

proceso de ensino-aprendizaxe) o que supón  o desenvolvemento dunha avaliación inicial, 

procesual e final.  

           Ter un carácter formativo,  que teña como obxectivo mellorar o proceso de ensino- 

           aprendizaxe e servir de base para a toma de decisións curriculares.  

        Para que  todos estes principios sexan asumidos polo conxunto dos axentes   

educativos consideramos oportuno articular unha estructura organizativa  que permita 

levalos á práctica: 

De  acordo co Regulamento Orgánico dos Institutos de Ensino Secundario ( Decreto 

324/1996 do 26 de Xullo ) a Comisión de Coordinación Pedagóxica, e o Departamento de 

Orientación, os encargados de coordinar a labor educativa.  
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4.N.O.F.C.: NORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO   

    E CONVIVENCIA DO CENTRO. 
 
 

Trátase de un documento institucional independente nos centros educativos, pero con 

fundamento no seu Proxecto Educativo (PEC), sendo as súas liñas xerais as que deban 

inspirar o seu desenvolvemento. 

Son un conxunto de normas relativas á organización e funcionamento do centro e xorden da 

participación e do consenso de toda a comunidade escolar (alumnado, profesores, persoal de 

administración e servizos e nais e pais do alumnado) 

 

As NOF de cada centro docente incluirán as normas de convivencia que garantan o 

cumprimento do Plan de convivencia. Estas normas serán públicas e os centros docentes 

facilitarán o seu coñecemento por parte de todos os membros da comunidade educativa. 

Recollerán, ademais, a organización dos espazos e dos tempos, así como a distribución dos 

recursos, para favorecer unha convivencia positiva no centro educativo. 

Establecerán os procedementos de comunicación ás familias das faltas de asistencia do 

alumnado ás clases e as correspondentes autorizacións ou xustificacións para os casos de 

ausencia cando estes ou estas sexan menores de idade non emancipados ou emancipadas.  

As NOF non se limitan a un regulamento disciplinario senón que son moito máis amplas.  

Ademais, deben abarcar todos os elementos da organización do centro e todo o relativo a 

recursos e ordenación destes.  

Polo tanto tamén recollerán, como mínimo, os aspectos relacionados nos respectivos 

Regulamentos Orgánicos dos centros. 

 

Elaboración:  

As normas de organización e funcionamento (NOF) existentes ata o momento en cada centro 

ou as que se realicen por primeira vez deberán adaptarse ao establecido no Decreto 8/2015 

nun prazo dun ano dende a entrada en vigor do citado Decreto. 

En ningún caso se poderán aplicar se se opoñen ao disposto nel. 

 

As normas de convivencia: 

Así mesmo, no artigo 19 do Decreto 8/2015 referéncianse as normas de convivencia, indicando 

que serán elaboradas polos centros docentes, terán como obxectivo fundamental desenvolver 

unhas relacións positivas entre os diferentes membros da comunidade educativa para lograr un 

clima escolar axeitado que facilite o logro dos obxectivos educativos e o éxito escolar. 

As normas de convivencia de cada centro docente, concretarán os dereitos e deberes do 

alumnado, establecerán as condutas contrarias á convivencia e as correccións que lle 

correspondan polo seu incumprimento, de acordo co previsto na Lei 4/2011e no Decreto .  
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Poderán incluír previsións sobre a vestimenta do alumnado no centro docente ou o xeito de 

presentarse neste, orientadas a garantir que non atenten contra a súa dignidade, non supoñan 

unha discriminación por  

razón de sexo ou un risco para a súa saúde ou integridade persoal, e a dos demais membros 

da comunidade educativa, ou non impidan ou dificulten a normal participación do alumnado nas 

actividades  

educativas. Así mesmo recollerán a prohibición no uso de teléfonos móbiles e outros 

dispositivos 

electrónicos como mecanismo de comunicación durante os períodos lectivos.  

Excepcionalmente, os centros poderán establecer normas para a correcta utilización como 

ferramenta pedagóxica. 

 

Aplicación, difusión e seguimento das NOF e das normas de convivencia. 

As normas de convivencia do centro, logo da súa aprobación, serán de obrigado cumprimento 

para toda a comunidade educativa e estarán recollidas no Plan de convivencia do centro. 

O equipo directivo do centro, o Claustro e o Consello Escolar, a través da Comisión de 

Convivencia, velarán polo cumprimento das normas establecidas. 

O equipo directivo do centro levará a cabo as actuacións necesarias para difundir NOF e as 

normas de convivencia na comunidade educativa. 

 

4.1.  Aspectos prácticos da organización da participación de 
tódolos membros da comunidade educativa. 

 

  No referente á participación dos distintos estamentos na organización da vida escolar, os 

titores e titoras dispoñen de unha hora de titoría semanal para os cursos de ESO, os titores de 

bacharelato poden, a petición do alumnado da súa titoría, tratar asuntos relativos á marcha 

das clases ou calquera outro de relevancia para o desenvolvemento da actividade educativa 

no centro ou dentro do grupodispoñendo de una hora ao mes. Así mesmo daranse os 

oportunos permisos para que os delegados e delegadas dos grupos asistan ás reunións da 

Xunta de Delegados e a outras ás que puidesen ser convocados polos representantes do 

alumnado no Consello Escolar, por algún membro do equipo directivo, etc. 

   A participación dos pais e nais, do profesorado e do persoal subalterno farase a través do 

Consello Escolar de acordo co establecido na lexislación vixente. 
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4.2   Normas de convivencia.  

FINS E PRINCIPIOS INSPIRADORES DAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
NOS CENTROS DOCENTES. 

 

As normas de convivencia nos centros docentes orientaranse aos seguintes fins: 

a. Á garantía dun ambiente educativo de respecto mutuo que faga posible o 

cumprimento dos fins da educación e que permita facer efectivo o dereito e o 

deber de aproveitar de xeito óptimo os recursos que a sociedade pon a 

disposición do alumnado no posto escolar. 

b. Á educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade 

de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e 

non discriminación das persoas. 

c. Á prevención e o tratamento das situacións de acoso escolar mediante medidas 

eficaces. 

d. Ó recoñecemento ao profesorado e aos membros dos equipos directivos das 

facultades precisas para previr e corrixir as condutas contraria á convivencia. 

e. Á corresponsabilidade das nais e pais ou titoras e titores no mantemento da 

convivencia no centro docente, como un dos principais deberes que lles 

corresponden en relación coa educación dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou 

pupilas. 

f.  Á promover a resolución pacífica dos conflitos e fomentar valores, actitudes e 

prácticas que permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas, 

avanzar no respecto entre todos os membros da comunidade educativa e a 

mellora da convivencia escolar. 

 

g. Á promoción da sensibilización dos distintos sectores que interveñen na 

educación sobre a importancia da convivencia como parte fundamental para o 

desenvolvemento persoal e social do alumnado. 

 

FINS POR UN BO FUNCIONAMENTO DO CENTRO. 
 

                   POR UN BO FUNCIONAMENTO DO CENTRO. ALUMNADO. 
 

Tal e como recolle a introdución do RD 732/1995 e a Lei de convivencia 4/2011, 

o dereito á educación é un dereito fundamental para o alumnado e para 

acadalo deberán contemplarse unhas normas de convivencia de centro 

reflectidas a continuación que non poderán ir, en ningún caso, en contra das 

normas establecidas na lexislación vixente: 
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1. A asistencia regular ás clases é fundamental para poder progresar nos estudos, 

só determinados motivos como unha enfermidade, acudir a unha consulta 

médica, etc., poden xustificar a falta de asistencia. En caso de ausencia é unha 

obriga do alumnado acadar información do que se tratou nas clases para, na 

medida do posible, recuperalo. 

2. O comportamento que se ha de ter no centro ha de ser sempre apropiado, non 

hai lugar para as faltas de respecto ao profesorado, persoal non docente nin aos 

compañeiros e compañeiras. Debemos falar en vez de berrar, andar en lugar de 

correr, coidar e non maltratar. 

3. No horario lectivo hai que permanecer no recinto escolar e non se pode 

abandonalo sen autorización da Dirección. O alumnado maior de idade está 

suxeito á disciplina do centro exactamente igual que os menores de idade, pero 

coa autonomía que lles da o Código Civil, e  

      que lles fai responsables dos seus actos e consecuencia, de acordo co artigo 

1.903. Así, o alumnado maior de idade poderá entrar ou saír do centro nos 

intercambios de clase e no recreo, sempre e cando non entorpezan o seu 

normal funcionamento. 

4. O recreo é un tempo que debiamos empregar para descansar, desconectar dos 

estudos, relacionarnos cos compañeiros e compañeiras, comer ou beber algo e 

ir ao baño. Agás neste tempo de recreo no se pode saír da aula para ir ao baño, 

nin ao bar, nin ir a falar con amigas ou amigos, etc., a non ser que a causa estea 

moi xustificada ante o profesor ou profesora correspondente. 

5. No decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a lei 4/2011 do 30 de 

xuño, regúlase a utilización dos teléfonos móbiles no centro, nos artigos 19.4 (… 

prohíbese o uso de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos como 

mecanismo de comunicación durante os períodos lectivos. Excepcionalmente, os centros 

poderán establecer normas para a correcta utilización como ferramenta pedagóxica.) e 

38 apartado d (que considera condutas gravemente prexudiciais para a convivencia a 

gravación, manipulación ou 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), polo tanto queda 

prohibido o uso do teléfono móbil no centro.  

      Nas aulas debemos estar centrados no estudo. Compre precisar que o “uso”, 

abrangue os estados de activación do terminal que emita calquera tipo de son, 

a manipulación do mesmo ou simplemente, estar á vista. 

      Os teléfonos móbiles distráennos a nós e as persoas que están con nós, e 

ademais se pode facer un mal uso do mesmo. No caso de que se constate que 

un alumno ou alumna está utilizando o móbil no centro, deberá entregalo á 

persoa responsable da súa custodia nese momento e recibirá un apercibimento 

por parte da xefatura de estudos. De ser menor de idade, serán os pais os que 

teñan que pasar a recollelo por xefatura de estudos.   
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6.  Os aparatos dixitais, tales como móbiles, tabletas ou portátiles de propiedade 

particular tanto do alumnado como do profesorado, poderán ser utilizados 

como recurso didáctico no desenvolvemento das clases e nas actividades 

lectivas e sempre no marco da programación didáctica das diferentes áreas. 

Cómpre recordar ademais que hoxe en día estes aparellos son obxecto de 

continua perdas, extravío e roubos, co cal o ideal sería evitar traelos ao instituto 

se non fosen necesarios nas actividades académicas, xa que este non se 

responsabiliza no caso da súa perda ou desaparición. No centro dispoñemos de 

telefonía fixa para recibir calquera chamada urxente que teña que chegar ao 

alumnado así como para efectuar chamadas urxentes que o alumnado teña que 

facer á súa familia. 

7.   A actitude do alumnado cando non estea o profesorado ha de ser correcta, sen 

molestar ao resto dos grupos. O alumnado deberá agardar o profesor mantendo 

a porta aberta. No caso de que non chegue o/a profesor/a de garda, o/a 

delegado/a ou algún compañeiro ou compañeira poñerá en coñecemento da 

dirección a ausencia do profesor. 

8.   Cando un alumno ou alumna remate un exame antes da fin da clase, non 

poderá saír da aula. 

9.   Ao remate de cada xornada, as cadeiras deben quedar recollidas enriba das 

mesas para facilitarlle o traballo ao persoal de limpeza. Así mesmo as luces 

apagaranse sempre que non haxa actividade lectiva e as ventás quedarán 

pechadas ao final da xornada. 
 

POR UN BO FUNCIONAMENTO DO CENTRO. PROFESORADO. 
 

1. O profesorado só permitirá a saída do alumnado das aulas aos servizos ou á 

cafetería por motivos xustificados ou enfermidade. 

2. O profesorado non permitirá que o alumnado que remate un exame saia da 

aula antes de que finalice a sesión. 

3. Ante o comportamento disruptivo dalgún alumno ou alumna, o profesor poderá 

envialo á sá de profesorado para que o profesorado de garda o anote no libro 

de gardas no apartado de incidencias. O alumno/a deberá regresar á aula. A 

xefatura de estudos fará un seguemento destes apuntamentos  e decidirá, 

dacordo co titor/a, posibles medidas correctoras. Se a conducta é máis grave, o 

alumno/a abandonará a aula, deberá presentarse co parte de amoestación ante 

o profesor de garda, quen se fará cargo da custodia do alumno na aula de 

atención educativa onde realizará a tarefa encomendada polo seu profesor ou 

profesora. 

4. No caso de que se amoneste a algún alumno/a polo uso indebido do móbil ou 

algún aparato electrónico particular, este será requisado e entregado e xefatura 
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de estudos. O profesorado, dentro do recinto escolar e agás situacións de 

urxencias, só poderá empregar o teléfono móbil de xeito particular dentro da 

sala de profesorado, nos despachos e nos departamentos. Os aparatos dixitais, 

tales como smartphones, tabletas ou portátiles de propiedade particular do 

profesorado, poderán ser utilizados no desenvolvemento e preparación das 

clases, nas actividades administrativas e nas lectivas no marco das 

programacións didácticas e de centro. 

5. Todo o profesorado deberá colaborar no coidado do material das aulas, dos 

baños, ou calquera dependencia do centro, avisando, cando o considere 

oportuno, ao persoal subalterno ou a Dirección. 

6. Os xefes e xefas de departamentos realizarán as horas relativas a esta función 

en dependencias do centro e recoméndase que estean localizados ou 

localizadas. 

7. Cada atraso inxustificado de mais de 10 minutos será contabilizado por xefatura 

de estudos como media clase de ausencia. 

 

8. O profesorado non poderá sancionar a un alumno ou alumna por considerar 

inadecuada ou inapropiada a súa vestimenta. 

 

                  POR UN BO FUNCIONAMENTO DO CENTRO. PERSOAL NON  DOCENTE.  

Persoal de administración e servizos (PAS) 

O persoal de Administración e de Servizos está composto polo persoal 

administrativo, o persoal subalterno e o persoal de limpeza. Da coordinación de 

todos eles encargase o secretario/a do centro. 

 

O persoal administrativo: 

• Colaborará na consecución dos fins propostos polo centro. 

• Colaborará para facer que se respecten as normas de convivencia escolar. 

 

• Atenderá a todas aquelas persoas que precisen asistencia e axuda naquelas 

cuestións que sexan da súa competencia. 

• Colaborará na matriculación e preinscripción do alumnado. 

• Elaborará a documentación interna do alumnado tales como expedientes, listas.  

• Elaborará e xestionará a correspondencia, incluíndo o rexistro de entradas e 

saídas. 

• Tramitará a solicitude de títulos, certificados, bolsas, etc. 

• Gardará a confidencialidade necesaria para salvagardar os dereitos dos demais 

membros da comunidade  comunidadcomunidade educativa. 
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O persoal subalterno: 

• Controlará o uso adecuado da auga, luz, calefacción e teléfono, así como o 

estado do material do centro, comunicando ao secretario os desperfectos que 

se produzan. 

• Preocuparase de proporcionar o material axeitado que lle soliciten para o 

norma funcionamento das actividades. 

• Colaborará co profesorado de garda no control da orde interna. 

• Controlará o acceso ao centro e os desprazamentos polas zonas común. 

• Abrirá e pechará puntualmente os edificios e dependencias que fose necesario. 

• Custodiará as chaves. 

• Distribuirá documentos, obxectos e correspondencia que lle sexan 

encomendados. 

• Realizará, dentro das dependencias, traslados de materiais, mobiliario e 

enseres. 

 

O persoal de limpeza: 

• Cumprirá o turno de traballo que, segundo o seu horario de dedicacións, lle 

sexa asignado polo secretario do centro. 

• Informará o secretario das deficiencias que vexa durante o desenvolvemento da 

súa xornada laboral. 

 

 

INCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 
 

• Serán obxecto de corrección disciplinaria as condutas contrarias ás normas de 

convivencia realizadas polo alumnado dentro do recinto escolar ou durante o 

desenvolvemento de actividades 

complementarias e extraescolares, así como durante a prestación dos servizos de 

transporte escolar. 

• Tamén poderán corrixirse as condutas que, aínda realizadas fóra do recinto 

escolar, estean motivadas ou directamente relacionadas coa vida escolar e 

afecten os seus compañeiros ou a outros membros da comunidade educativa e, 

en particular, as actuacións que constitúan acoso escolar. 

• E por último, as condutas contrarias ás normas de convivencia realizadas 

mediante o uso de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos, que teñan 

conexión coa actividade escolar. 

 

 CLASIFICACIÓN DAS CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA NO CENTRO. 
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• Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro. 

• Condutas leves contrarias á convivencia no centro. 

 

Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro: 

a. Agresións físicas ou psíquicas, inxurias e ofensas graves, ameazas e coaccións 

contra os demais membros da comunidade educativa. 

b. Actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa. 

c. Actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e o 

persoal de administración e servizos que constitúan unha indisciplina grave. 

d. A gravación, manipulación e a difusión de imaxes ou informacións que atenten 

contra o dereito á honra, dignidade ou intimidade dos demais membros da 

comunidade educativa. 

e. O acoso escolar. 

f. A suplantación da personalidade e a falsificación, alteración ou substracción de 

documentos académicos. 

g. Danos graves causados intencionadamente ou por neglixencia grave ás 

instalacións e aos materiais do centro e roubo de obxectos. 

h. Actos inxustificados que perturben o normal desenvolvemento das actividades 

do centro, incluídas as complementarias e extraescolares. 

i. Actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e integridade persoal. 

j. A negativa a entregar obxectos, substancias ou produtos expresamente 

prohibidos polas normas do centro. 

k. Reiteración nun mesmo curso escolar de condutas leves. 

l. Incumprimento das sancións impostas. 

 

Condutas leves contrarias á convivencia no centro: 

Considéranse condutas leves as tipificadas nos apartados a,b, c, d, e, f, g, h, i, j, 

do parágrafo anterior que non alcancen a gravidade requirida para ser 

consideradas como gravemente prexudiciais.  

Tamén serán consideradas faltas leves: 

-  a inasistencia inxustificada a clase e as faltas de puntualidade. 

-  a reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso. 

- o uso ou manipulación de teléfonos móbiles ou aparellos electrónicos dentro 

das instalacións do centro sen o consentimento expreso do profesorado. 

- dadas as especiais circunstancias do presente curso académico 2020-21 e a 

situación de emerxencia sanitaria creada pola crise da Covid-19 que levaron á 

elaboración do Protocolo Sanitario do Centro, tamén serán consideradas como 
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falta leve o incumprimento de calquera das normas incluídas no devandito 

Protocolo. 

 

 SOBRE A CORRECIÓN DE CONDUTAS. 

  

PRINCIPIOS XERAIS QUE REXERÁN A APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS. 

 

• As medidas correctoras terán sempre un carácter educativo e recuperador. 

• Garantirán o respecto dos dereitos do resto do alumnado e procurarán a 

mellora da convivencia no centro docente. 

• Respectarán o dereito do alumnado á educación e á escolaridade (non 

entendendo como privación destes dereitos a imposición de correccións que 

supoñan a suspensión da asistencia ás clases conforme a normativa vixente). 

• Respectarán a proporcionalidade coa conduta do alumnado. 

• Contribuirán á mellora do seu proceso educativo. 

• Terán en conta a idade do alumnado e as demais circunstancias persoais, 

familiares e sociais. 

• Respectarán a integridade física e a dignidade persoal do alumnado. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS. 

 

As condutas gravemente prexudiciais poderán ser corrixidas con: 

• Realización de tarefas que contribúan á mellora e ao desenvolvemento das 

actividades do centro. 

• Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

complementarias do centro por un período de entre dúas semanas e un mes. 

• Cambio de grupo. 

• Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de 

entre catro días lectivos e dúas semanas. 

• Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre 

catro días lectivos e un mes. 

• Cambio de centro. 

As medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia 

só se poden impoñer logo da tramitación dun procedemento disciplinario. 

Corresponde a incoación do procedemento á persoa titular da dirección do centro 

docente, por iniciativa propia ou a petición motivada do profesorado, titor ou 

xefatura de estudos. 
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As faltas leves corrixiranse con medidas previstas nos apartados a, b, c, d, e, f, g 

e h do artigo 22 da Lei 4/2011 de convivencia e participación: 

• Amoestación privada ou por escrito. 

• Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a xefatura de estudos. 

• Realización de traballos específicos en horario lectivo. 

• Realización en horario non lectivo de tarefas que contribúan á mellora e ao 

desenvolvemento das actividades do centro. 

• Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de 

ata tres días lectivos. 

• Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata 

tres días lectivos. 
 

GRADUACIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS. 

 

Para a gradación das medidas correctoras tomaranse en consideración os 

seguintes criterios: 

a. O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e se é o caso o 

cumprimento igualmente espontáneo da obriga de reparar os danos 

producidos. 

b. A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas. 

c. A difusión por calquera medio, incluídos electrónicos, telemáticos ou 

tecnolóxicos, das súas imaxes ou da ofensa. 

d. A natureza dos prexuízos causados. 

e.  O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta. 

 

 

                   Gradación  das medidas correctoras e niveis e axentes de intervención:  

 

 PRIMEIRA GRADACIÓN:  Ata tres partes de incidencia. 

 Comunicación por escrito ou telefonicamente aos pais (aplica o Titor/a en 

coordinación co profesor/a profesor/a), e/ou 

 Comparecencia ante Xefatura de  Estudos (aplica o Titor/a), e/ou 

 Actividades de estudo nos recreos (ata tres días), no caso de alumnado de ESO. 

(titor/a, quen deberá comunicalo a Xefatura de Estudos) e/ou 

 Suspensión de asistencia ás actividades extraescolares durante 15 días desde 

que se aplica a medida correctora 

 Suspensión do dereito a asistencia a clase de ata tres días lectivos no caso de 

alumnado de ensino non obrigatorio. (aplica a Dirección) 
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 SEGUNDA GRADACIÓN:  O Titor/a deberá comunicar a Xefatura de 

Estudos a acumulación de máis de 3 partes de incidencia (ata 5). 

• Comunicación por escrito aos pais  

• Suspensión de asistencia ás actividades extraescolares durante un mes desde 

que se aplica a medida correctora (se estas tivesen efecto reeducativo podería 

substituírse por outras medidas), e/ou 

• Actividades de estudo nos recreos (de 3 a 5 días) custodiados por profesores de 

garda específicos, no caso de alumnado de ESO, e/ou 

• Realización de traballos específicos en horario non lectivo, e/ou 

• Suspensión do dereito de asistencia a algunha clase durante un máximo de 3 

días (baixo a custodia de profesorado de garda no caso de alumnado de ESO) 

con tarefas encomendadas polo seu profesor ou profesora. En todos os casos 

comunicaranse aos pais as medidas tomadas mediante escrito rexistrado, e 

mesmo solicitando nunha entrevista persoal a requirimento do titor/a ou de 

Xefatura de Estudos. 

• Suspensión do dereito a asistencia a clase de ata tres días lectivos no caso de 

alumnado de ensino non obrigatorio. (aplica a Dirección) 

 

 TERCEIRA GRADACIÓN:  O Titor/a deberá comunicar a Xefatura de 

Estudos a acumulación de ata 8 partes (5+3). 

OITO partes de incidencia de amoestación ou incumprimento das correccións 

anteriores Intervención de Xefatura de Estudos e Comisión de Convivencia ou 

Consello Escolar para recoller información (profesorado, alumno/a, titor/a, 

Departamento de Orientación, etc,) e valorar a oportunidade de tomar medidas 

alternativas de mediación ou intervención; ou ben impoñer algunha das seguintes 

sancións: 

• Comunicación por escrito e telefonicamente aos pais  

• Suspensión da participación nas actividades extraescolares durante 3 meses (se 

pode ser unha medida reeducativa substituír por outra), e/ou 

• Suspensión da participación na excursión final de curso, e/ou 

• Suspensión do dereito de asistencia ao Centro (máximo tres días, nos que non 

poderá empregar ningunha instalación do centro). Neste caso elaboraranse 

actividades escolares específicas para realizar no período de suspensión, e/ou 

• Cambio de grupo. 

 

 CUARTAGRADACIÓN: O Titor/a deberá comunicar a Xefatura de Estudos 

a acumulación de máis de 8 partes. 
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MÁIS DE OITO partes de incidencia de amoestación ou incumprimento das 

correccións anteriores: Intervención de Xefatura de Estudos e Comisión de 

Convivencia ou Consello Escolar. Considerarase conduta gravemente 

prexudicial. 

 

RESPONSABILIDADE  E  REPARACIÓN DE DANOS. 

 

• O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou 

colectivamente, de forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e aos 

materiais dos centros docentes, incluídos os equipos informáticos e o software, 

e os bens doutros membros da comunidade educativa, ou a facerse cargo do 

custo económico da súa reparación.Así mesmo,está obrigado a restituír o 

subtraído ou, sen non for posible, a indemnizar o seu valor. 

 

As nais e pais ou as titoras ou titores serán responsables civís nos termos 

previstos pola lexislación vixente. 

Coa finalidade de velar polo bo estado dos recursos materiais e dos espazos e 

poder aplicar de forma axeitada o sinalado no parágrafo anterior en materia de 

reparación de danos, o inicio do curso escolar o titor ou titora en colaboración co 

seu grupo, levantará un acta de aula na que se indicará todo o material do que 

que dispón a mesma así como o estado das instalacións e espazo. Os danos que 

puidesen xurdir ao longo do curso deberán ser reparados conforme ao 

mencionado anteriormente. 

• Cando se incorra en condutas tipificadas como agresión física ou moral, 

deberase reparar o dano moral causado mediante a presentación de escusas e o 

recoñecemento da responsabilidade dos actos, ben en público ou en privado, 

segundo corresponda pola natureza dos feitos e de acordo co que, de ser o 

caso, determine a resolución que impoña a corrección da conduta. 

• O réxime de responsabilidade e reparación de danos aquí establecido é 

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

 

PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS. 

PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS DE 

CONDUTAS GRAVEMENTE  PREXUDICIAIS  PARA  A CONVIVENCIA. 

 

As medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais para a 

convivencia só se poden impoñer logo da tramitación do procedemento 

disciplinario. 
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Corresponde  acordar a incoación do procedemento á persoa titular da 

dirección do centro docente, por propia iniciativa, por petición motivada do 

profesorado ou da titora ou titor do alumno ou alumna ou da persoa que ocupe 

a xefatura de estudos ou logo da denuncia doutros membros da comunidade 

educativa. 

O director ou directora nomeará o instrutor do procedemento disciplinario 

despois da realización dun sorteo entre o profesorado que teña unha 

antigüidade mínima dun ano no centro. 

Para que o procedemento sexa máis obxectivo non participarán no sorteo o/a 

titor/a do/a alumno/a, o profesorado que lle imparte docencia nin o equipo 

directivo. 

A incoación do procedemento notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da 

alumna ou alumno, ou a este se é maior de idade, con indicación da conduta 

que o motiva, as correccións que poden corresponder e o nome da profesora ou 

profesor que actuará como persoa instrutora. Así mesmo, comunicarase á 

inspección educativa. 

No propio acordo de incoación ou en calquera momento da tramitación do 

procedemento, a persoa titular da dirección do centro pode adoptar 

motivadamente, por iniciativa propia ou por instancia do instrutor, como 

medidas provisionais o cambio temporal de grupo da alumna ou alumno ou a 

suspensión do dereito de asistencia ao centro ou a determinadas clases ou 

actividades, por un período non superior a cinco días lectivos. 

Finalizada a instrución do procedemento, a persoa instrutora formulará 

proposta de resolución e dará audiencia á alumna ou alumno e, se é menor de 

idade, á nai ou pai ou á titora ou titor, convocándoos a unha comparecencia en 

horario lectivo na que poderán acceder a todo o actuado e da cal se estenderá 

acta.No caso de incomparecencia inxustificada, o trámite de audiencia terase 

por realizado para todos os efectos legais. 

Realizado o trámite de audiencia, a persoa titular da dirección do centro ditará 

resolución motivada que se pronunciará sobre a conduta da alumna ou alumno 

e impoñerá, se é o caso, a correspondente corrección, así como a obriga de 

reparar os danos producidos. 

A resolución notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno, 

ou a este se é maior de idade, nun prazo máximo de doce días lectivos desde 

que se tivo coñecemento dos feitos que deron lugar á incoación do 

procedemento, e comunicarase á inspección educativa. 

A resolución da persoa titular da dirección do centro pon fin á vía administrativa 

e será inmediatamente executiva. Contra a resolución da persoa titular da 

dirección do centro cabe instar a revisión ante o Consello Escolar no prazo de 
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dez días lectivos nos termos previstos na alínea f) do artigo 127 da Lei orgánica 

2/2006 de educación.(artigo 127.f) O Consello Escolar a instancia de 

pais, nais ou titores/as poderá revisar a decisión adoptada e propoñer, no seu 

caso, as medidas oportunas que serán valoradas pola dirección pero non terán 

carácter vinculante.) 

 

                   PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS DE CONDUTAS   

                     LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA. 

 

A imposición das medidas correctoras de condutas leves contrarias á convivencia 

levaraa a cabo: 

a. O profesorado da alumna ou alumno, oído e dando conta á persoa que ocupe a 

xefatura de estudos, no caso de que se trate de: amoestación privada ou por 

escrito, comparecencia inmediata ante a xefatura de estudos ou realización de 

traballos específicos en horario lectivo. 

b. A titora ou titor da alumna ou alumno, oído este e dando conta á persoa que 

exerza a xefatura de estudos no caso de que se trate de: amoestación privada 

ou por escrito, comparecencia inmediata ante a xefatura de estudos, realización 

de traballos específicos en horario lectivo, realización en horario non lectivo de 

tarefas que contribúan á mellora e ao desenvolvemento das actividades do 

centro. 

c. A persoa que ocupe a xefatura de estudos ou o/a director/a do centro, oídos a 

alumna ou alumno e a súa profesora ou profesor, ou titora ou titor, nos casos 

de amoestación privada ou por escrito, realización de traballos específicos en 

horario lectivo, realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á 

mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro, suspensión do dereito 

a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro por 

un período de ata dúas semanas ou cambio de grupo por un período de ata 

unha semana. 

d. A persoa titular da dirección do centro, oídos a alumna ou alumno e a súa 

profesora ou profesor, ou titora ou titor, no caso de suspensión do dereito de 

asistencia a determinadas clases por un período de ata tres días ou no caso de 

suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata 

tres días. 

 

CONDICIÓN  DE AUTORIDADE PÚBLICA DO PROFESORADO. 

 

• No exercicio das funcións directivas e organizativas, docentes e de corrección 

disciplinaria, o profesorado ten a condición de autoridade pública e goza da 
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protección recoñecida polo ordeamento xurídico. 

• No exercicio das funcións de corrección disciplinaria, os feitos constatados polo 

profesorado e que se formalicen por escrito en documento que conte cos 

requisitos establecidos regulamentariamente teñen presunción de veracidade, 

sen prexuízo das probas que na súa defensa poida sinalar ou achegar o 

alumnado ou os seus representantes legais cando sexa menor de idade. 

• O profesorado está facultado para requirir ao alumnado, dentro do recinto 

escolar e tamén durante a realización de actividades complementarias e 

extraescolares, a entrega de calquera obxecto, substancia ou produto que porte 

e que estea expresamente prohibido polas normas do centro, resulte perigoso 

para a súa saúde ou integridade persoal ou a dos demais membros da 

comunidade 

educativa ou poida perturbar o normal desenvolvemento das actividades 

docentes. 

• O requirimento previsto no parágrafo anterior obriga o alumnado requirido á 

inmediata entrega do obxecto, que será depositado polo profesorado na 

dirección do centro coas debidas garantías. 

 

PRESCRICIÓN DAS CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA. 

 

As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes 

prescriben aos catro meses da súa comisión e as condutas leves contrarias á 

convivencia prescriben ao mes. 

 

PRESCRICIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS. 

 

As medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a 

convivencia nos centros docentes prescriben ao ano da firmeza en vía 

administrativa da resolución que as impón. As medidas correctoras de condutas 

leves prescriben aos catro meses da súa imposición. 

 

PROGRAMAS E ACTUACIÓN COMPLEMENTARIAS ÁS MEDIDAS 

CORRECTORAS. 

 

Como complemento das medidas correctoras o departamento de orientación 

do centro elaborará e desenvolverá un programa de habilidades sociais dirixido 

ao alumnado que incorra reiteradamente en condutas disruptivas, e para aquel 



  

 53  

que se vexa temporalmente privado do seu dereito de asistencia ao centro, coa 

finalidade de mellorar a súa integración no centro. 

 

PROCEDEMENTOS CONCILIADOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLITOS. 

 

                   Determinarase un procedemento conciliado para a resolución de conflitos de 

                  convivencia. 

A dirección do centro, despois de valorada a conduta producida, a idade e as 

circunstancias persoais, familiares e sociais do/a alumno/a, sempre que sexa 

posible, intentará a conciliación entre o alumnado e os outros membros da 

comunidade educativa cuxos dereitos foron lesionados, así como a reparación 

voluntaria dos danos materiais e morais producidos. 

• A participación do alumnado ou dos seus representantes legais terá carácter 

voluntario e esixirá o compromiso de cumprimento das accións reparadoras. 

• No caso de que haxa outros membros da comunidade educativa afectados pola 

conduta, será necesario que manifesten a súa conformidade para acollerse a 

este procedemento. 

• A opción pola conciliación suspende o inicio do procedemento disciplinario de 

corrección da conduta, que se retomará no caso de que a conciliación sexa 

infrutuosa. O cumprimento das accións reparadoras dará lugar á finalización do 

procedemento de corrección da conduta contraria a convivencia. 

• No procedemento formalizado por escrito incluirase a intervención dunha 

persoa instrutora e dunha mediadora. 

• O procedemento formalizado será o que determine o centro, seguindo o 

establecido nos artigos 49 a 51 do decreto8/2015. 

 

 

  4.3    Canles de participación dos distintos sectores da comunidade  

         educativa. 

 

 DEREITOS E DEBERES DE CONVIVENCIA E PARTICIPACIÓN DIRECTA. (LEI 4/2011) 
 

 Dereitos e deberes das nais e pais ou das titoras ou titores. 

As nais e pais ou as titoras ou titores, en relación coa educación dos seus fillos 

ou fillas ou pupilos ou pupilas, son titulares dos seguintes dereitos de 

convivencia e participación, sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de 

educación: 
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a. A ser respectados e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade 

educativa. 

b. A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración 

socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, para o que se lles 

facilitará o acceso ao profesorado e aos membros dos equipos directivos dos 

centros docentes. 

c. A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia nos 

centros docentes. 

d. A ser oídos, nos termos previstos por esta lei, nos procedementos disciplinarios 

para a imposición de medidas correctoras de condutas contrarias á convivencia 

dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas. 

e. A participar no proceso educativo a través de consultas e outros 

procedementos de participación directa que estableza a Administración 

educativa. 

Así mesmo, como primeiros responsables da educación dos seus fillos ou fillas 

ou pupilos ou pupilas, teñen os seguintes deberes: 

f. Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en 

colaboración co profesorado e cos centros docentes. 

g. Coñecer as normas establecidas polos centros docentes, respectalas e facelas 

respectar, así como respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou 

orientacións educativas do profesorado no exercicio das súas competencias. 

h. Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade educativa. 

i. Colaborar cos centros docentes na prevención e corrección das condutas 

contrarias ás normas de convivencia dos seus fillos ou fillas. 

 

 Dereitos e deberes do alumnado. 

  

1. Recoñécenselle ao alumnado os seguintes dereitos básicos de convivencia 

escolar, sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación: 

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 desta lei. 

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

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

 

2. Son deberes básicos de convivencia do alumnado: 

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. 

f. Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte a 

convivencia dos seus respectivos centros docentes. 

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

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

 

 Dereitos e deberes do profesorado. 

  

1. Ao profesorado recoñécenselle os seguintes dereitos: 

a. A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da 

comunidade educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. 

b. A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no que 

se preserve en todo caso a súa integridade física e moral. 

c. A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia 

escolar e da educación integral do alumnado. 

d. A que se lle recoñezan as facultades precisas para manter un adecuado 

ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos 

complementarios e extraescolares. 

e. Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes. 

f. A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

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

g. A acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na conflitividade 

escolar e recibir os estímulos máis axeitados para promover a implicación do 

profesorado en actividades e experiencias pedagóxicas de innovación educativa 

relacionadas coa convivencia e a mediación. 
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2. Son deberes do profesorado: 

a. Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade, 

integridade e dignidade persoais de todos os membros da comunidade 

educativa. 

b. Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado 

ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos 

complementarios e extraescolares, corrixindo, cando lle corresponda a 

competencia, as condutas contrarias á convivencia do alumnado ou, no caso 

contrario, poñéndoas en coñecemento dos membros do equipo directivo do 

centro. 

c. Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas 

contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

d. Informar as nais e pais ou as titoras ou titores sobre o progreso da aprendizaxe 

e integración socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, 

cumprindo as obrigas de dispoñibilidade dentro do horario establecido no 

centro para a atención a aqueles que lle impoña a normativa aplicable. 

e. Informar os responsables do centro docente e, de ser o caso, á Administración 

educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional 

sobre a información e as circunstancias persoais e familiares do alumnado. 

 

 Dereitos e deberes do persoal de administración e de servizos. 
 

1. Ao persoal de administración e de servizos dos centros docentes, dentro do 

marco legal establecido e no ámbito da convivencia escolar, recoñécenselle os 

seguintes dereitos: 

a. A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da 

comunidade educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. 

b. A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve en 

todo caso a súa integridade física e moral. 

c. A participar, no exercicio das súas funcións, na mellora da convivencia escolar. 

d. Á protección xurídica adecuada ás súas funcións. 

e. A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado 

pola Administración educativa, nos termos previstos no título IV desta lei. 
 

 

 

2. Son deberes do persoal de administración e de servizos: 

a. Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que se 

respecten as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e 

dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa. 
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b. Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas 

contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

c. Informar os responsables do centro docente e, de ser o caso, á Administración 

educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional 

sobre a información e as circunstancias persoais e familiares do alumnado. 

d. Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co 

ámbito educativo das que teña coñecemento. 

 
 
4.4     Asistencia, puntualidade e absentismo escolar.    

 

Todo o profesorado deberá rexistrar no soporte existente no centro (XADE) e no 

seu libro persoal as faltas de asistencia e os retrasos do alumnado ao que 

imparte clase. 

O titor deberá comunicar aos pais os avisos das faltas de asistencia 

inxustificadas do alumnado.  Esta comunicación poderase facer polo medio que 

o titor considere máis idóneo en cada caso: por correo ordinario, a través do 

propio alumno ou alumna previa comunicación telefónica á familia ou citando 

os pais e entregándollela en man ou, en último caso, por correo certificado. 

 

 FALTAS  DE PUNTUALIDADE. 

  

Considérase falta de puntualidade a incorporación á clase despois de dar o sinal 

do seu comezo. 

• O alumnado con retraso de máis de 10 minutos deberá ser anotado no parte e 

permitiráselle o acceso ás clases. Cada 3 retrasos serán computados como unha 

falta de asistencia non xustificada na materia. 

• O profesorado amoestará o alumnado e fará constar no XADE o nome dos 

alumnos e alumnas que cheguen con retraso. 

• As faltas de puntualidade xustificaranse diante do profesorado afectado ou a 

persoa titora nun prazo máximo de dous días. 

 

 FALTAS DE ASISTENCIA NON XUSTIFICADAS. 

  

• O profesorado anotará diariamente as faltas de asistencia no XADE. 

• As faltas de asistencia xustificaranse diante do profesorado titor nun prazo 

máximo de dous días utilizando os impresos correspondentes que serán 

asinados polo pai, nai titor ou titora, ou polo alumnado se é maior de idade. Aos 

efectos de perda de avaliación continua (ciclo) só se consideran xustificables 
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aquelas faltas que teñan resgardo documental. 

• O titor ou titora controlará as faltas de asistencia e gardará os xustificantes. 

Fará constar as faltas de asistencia nas informacións dadas regularmente á 

familia ou persoas interesadas. 

• As continuas faltas de asistencia seranlle comunicadas coa maior brevidade e se 

for necesario con acuse de recibo aos pais, nais ou titores ou ao propio 

alumnado se é  maior de idade,  quen  asinará o “informado”. 

• As familias están obrigadas a comunicar as previsibles faltas de asistencia a 

clase por enfermidade ou por outra causa xustificada. 

• No caso dos Ciclos Formativos o número de faltas inxustificadas non superará o 

10%, en caso contrario o alumno ou alumna perderá o dereito á avaliación 

continua. 

• Perda do dereito á avaliación continua nos ciclos de grao medio: 

1. Conforme se determina no artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011, o número 

de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado 

módulo será do 10 % respecto da súa duración total.  

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 

nestas normas. Para tales efectos e con carácter previo, o centro enviará un 

apercibimento ao alumno ou á alumna cando as faltas de asistencia 

inxustificadas nun determinado módulo superen o 6 % respecto da súa duración 

total. Nel indicarase que perderá o dereito á avaliación continua no módulo de 

acumular un 10 % de inasistencias inxustificadas con respecto á súa duración 

total. Cando as faltas de asistencia alcancen a citada porcentaxe comunicarase a 

perda do dereito á avaliación continua. No 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. 

2. Para o alumnado matriculado logo de iniciadas as actividades lectivas, non se 

terán en consideración as sesións previas á formalización da matrícula. 

3. O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua nun determinado 

módulo terá dereito a unha proba final extraordinaria previa á avaliación final 

de módulos correspondente, de acordo co establecido no artigo 25.5 da Orde 

do 12 de xullo de 2011. A cualificación obtida na devandita proba consignarase 

na avaliación final de módulos do curso correspondente. O devandito alumnado 

non terá dereito a realizar para eses módulos as correspondentes actividades de 

recuperación a que se refiren os artigos 29.3, 31.4 e 34.3 da Orde do 12 de xullo 

de 2011, e no caso do segundo curso do réxime ordinario non terá acceso ao 

módulo de Formación en centros de traballo no período ordinario. 
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• As faltas de asistencia aos exames só serán xustificadas presentando 

documentación relevante ante o profesor ou profesora da materia, que 

informará o titor da circunstancia que demostre que a causa que motivou a 

falta non podía facerse noutro momento. Terase en conta o número de veces 

que o mesmo alumnado falta en datas de exame como factor decisivo na hora 

de aceptar a xustificación. 

No Bacharelato, cando o número de faltas inxustificadas acade un 10% das 

horas lectivas mensuais,  o titor ou titora apercibirá o alumno ou alumna e 

avisará a Xefatura de Estudos, que llo comunicará con acuse de recibo á familia, 

o titor legal ou ao propio interesado. Nesa notificación figurará a advertencia de 

que, de continuar cometendo tales faltas, estaría incurrindo nunha falta leve e 

pode perder o dereito a participar nas actividades extraescolares, ademais de 

provocar a imposibilidade de aplicación dos criterios xerais de avaliación. A 

acumulación de tres faltas leves pode levar á suspensión do dereito a asistencia 

a clase de ata tres días lectivos no caso de alumnado de ensino non obrigatorio 

O alumnado de ESO está sometido ao que indica o protocolo de absentismo, a 

partir dun 10% de faltas mensuais sen xustificar, os titores/as deben poñerse en 

contacto coas familias e iniciar dito protocolo. 

 

FALTAS DE ASISTENCIA DE ALUMNADO EN FOLGA. 

 

A Dirección determinará se a inasistencia colectiva á clase do alumnado por 

razóns xerais e comunicadas previamente pola xunta de delegados non deba ser 

obxecto de corrección. Para iso o alumnado deberá entregar á Xefatura de 

Estudos, 48 horas antes (salvo caso excepcional), a acta da Xunta de Delegados 

e Delegadas e o motivo da decisión.  

 O alumnado de 1º e 2º da ESO deberán entregar ao titor, o día anterior, 

autorización asinada polos pais, que servirá como xustificante. 

 O alumnado en folga non poderá asistir ao centro agás para realizar exames. 

 
 
4.5    Protocolo de entrada, permanencia e saída do alumnado 
         Centro, así como do resto das persoas. 
 

O horario do centro é o seguinte: Quenda de mañá: de 08:45 a 14:25. 

Quenda de tarde: de 16:20 a 18:00 os luns para alumnado de ESO e 

Bacharelato; a xornada lectiva do alumnado de ciclos abrangue dende ás 16:00 

ata as 18:30 os  luns, martes e xoves. 
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Antes do inicio da actividade lectiva de mañá e tarde soará o timbre para indicar 

ao alumnado que debe diririxirse ás aulas correspondentes e prepararse para o 

inicio das clases. Os alumnos non poden acceder antes dese timbre ás mesmas. 

Dous minutos antes da finalización do recreo tamén soará o timbre para indicar 

ao alumnado que o recreo está a piques de rematar e que deben ir 

preparándose para subir ás aulas. 

 

 ENTRADA E SAÍDA DO ALUMNADO DO CENTRO. 

  

Unha vez que os rapaces e rapazas chegan no bus, deben dirixirse 

inmediatamente ao centro pola entrada máis próxima. 

É importante que todo o profesorado do centro, e especialmente aquel que 

realice as gardas de custodia e de recreo, se implique en preguntar pola 

identificación se ven algunha persoa allea ou que realiza unha acción impropia 

no centro educativo. 

Durante a xornada escolar no se poderá abandonar o centro, salvo causa 

xustificada. Nese caso o alumnado da ESO deberá recollelo o pai, nai ou persoa 

autorizada, maior de idade, que deberá cubrir e asinar o documento que a tal 

efecto se atopa na conserxaría, facendo constar o seu DNI, así como o motivo 

da saída. Ao inicio de curso as familias informarán o centro da existencia de 

circunstancias familiares especiais que haxa que ter en conta á hora da recollida 

dos seus fillos, podendo delegar funcións excepcionais nun adulto da súa 

confianza, para o que deben entregar un documento no que expoñan ditas 

circunstancias, nome, DNI e relación de parentesco co adulto. Dito documento 

asinarase e será certificado na secretaría do centro. A súa validez é dun curso 

escolar. 

Durante o recreo, só poderán saír do centro o alumnado de Bacharelato e Ciclos 

que sexan maiores de idade. No resto da xornada lectiva ningún alumnado 

poderá saír do centro a non ser que aporten a xustificación pertinente.  

No caso de alumnado que convalide materias, nas horas que non teña clase e 

permaneza no centro deberá estar na biblioteca aproveitando o tempo con 

traballo escolar 

Si a materia a convalidar coincide a primeiras ou últimas horas e sempre que as 

familias o soliciten e asinen unha autorización, este alumnado poderá sair do 

centro. 

 

En canto ao acceso das familias e persoas alleas ao centro, o protocolo 

será o seguinte: a persoa allea ó centro dirixirase a conserxaría, onde será 

atendida polos conserxes do centro. 
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Non se permitirá, sen previa autorización, o acceso de familias e persoal 

alleo ao centro á sala de profesorado, aos departamentos ou ás aulas. 

 

 
4.6    Organización dos espazos, instalacións, servizos e recursos   
         materiais do Centro. 
 
 

 UTILIZACIÓN DE MEDIOS E MATERIAL. 

Todos os membros da comunidade educativa teñen dereito ao goce do material e 

instalacións do centro. Tamén é a súa obriga respectalo e coidalo. 

Cando o uso se faga fóra de horario lectivo deberá existir sempre autorización 

por parte da Dirección. 

 

 

 ESPAZOS DE USO XENERALIZADO. 

En xeral, todos os espazos e instalacións do centro atenderán prioritariamente ás  

actividades lectivas e administrativas ante as complementarias e extraescolares, a 

excepción das marcadas neste mesmo punto. Calquera uso distinto solicitado por 

asociacións ou institucións non relacionadas co centro requirirá aprobación 

expresa do consello escolar. 

Cando os espazos teñan responsables concretos, calquera outra actividade que se 

queira realizar por outras persoas, desenvolverase co coñecemento e 

coordinación do responsable do espazo en cuestión. 

 

 SECRETARÍA. 

Constitúe o lugar do centro onde se desenvolve, exclusivamente, a xestión 

administrativa e toda a actividade que leva consigo. A comunidade educativa ten 

permanente acceso aos servizos que poida prestar a secretaría ( expedición de 

certificacións, consultas, etc.) sempre que o permitan as circunstancias do 

momento concreto e o volume de traballo que nela se estea levando. 

O horario de atención ao público será de 09.00h a 14.00h de luns a venres. Este 

horario poderá variar en períodos non lectivos. 

Así mesmo a secretaría facilitará a toda a comunidade educativa canta 

información de interese administrativo e referente á normativa que poida chegar 

ao centro, para o cal se fará uso das diferentes cortizas de anuncios. En especial 

dará publicidade suficiente á normativa e demais disposicións publicadas 

oficialmente no DOG que podan ser de aplicación no centro. 
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 BIBLIOTECA. 

A biblioteca é un espazo dedicado á lectura, á realización de tarefas escolares, á 

consulta de bibliografía, ao préstamo de recursos educativos e culturais, etc. 

Todos os usuarios da mesma terán que seguir unhas normas de comportamento 

que estarán expostas no interior da mesma, entre elas: gardar silencio, non 

consumir alimentos nin bebidas, non utilizar teléfonos móbiles, coidar o 

material, respectar os prazos de devolución sinalados, empregar os ordenadores 

só para tarefas ou consultas educativas, e seguir as instrucións do profesorado de 

garda nese momento. 

 

A dirección do centro organizará o labor da biblioteca para que na medida do 

posible permaneza aberta durante a meirande parte das horas lectivas. Con esta 

finalidade, ao comezo de curso, confeccionarase un horario de biblioteca entre o 

profesorado. Tamén permanecerá aberta no recreo. 

Durante as gardas de biblioteca o profesorado debe realizar as funcións que teña 

asignadas polo/a coordinador/a de biblioteca: fichar libros, colocalos nos 

andeis.... e ademais velará pola existencia dun ambiente de traballo e estudo 

adecuado, podendo obrigar a saír a aquel alumnado que non respecte as normas. 

 

 AULAS DE INFORMÁTICA. 

O centro dispón de tres aulas de informática. 

Para organizar o uso compartido das aulas de informática , poderase reservar 

hora nos calendarios destinados a tal fin que se poden atopar en conserxería. 

Ademais, na porta de cada aula aparecerá un horario coa ocupación prevista, polo 

que o profesorado saberá de antemán a que horas as aulas están libres. 

Coa finalidade de facilitar o acceso ás TICs a todo o profesorado e 

alumnado non se poderá reservar máis de dez horas mensuais fixas nesta 

aula para o mesmo grupo e materia. 

Poderanse reservar máis horas a maiores das dez fixas, que se marcarán en cor 

vermella para sinalizar a súa disponibilidade para outro profesorado, se houbese 

demanda. 

A dirección velará por que as materias que precisen de aulas específicas teñan 

acceso prioritario ás mesmas para o desenvolvemento das súas clases. É o caso 

da materia de informática, que terá asegurado o desenvolvemento das actividades 

nas aulas de informática. 

  

 SALÓN DE ACTOS ( Álvaro de las Casas). 

O salón de actos empregarase preferentemente para actos culturais e lúdicos. 

Tamén se poderá empregar como aula de exames ou como aula de desdobre para 

grupos numerosos que non podan ocupar outra aula. Para coordinar o seu uso, 

dende a Dirección colocarase unha folla na que o profesorado poderá ver a 
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reservadas horas para as actividades. Pero en todo caso terán sempre prioridade 

as actividades organizadas polo centro, como conferencias, obras de teatro, etc. 

 

 XIMNASIO. 

O uso deste espazo será organizado polo departamento de educación física. 

Durante a semana cultural este espazo poderá ser reservado para a realización de 

actividades de centro como talleres de Pilates, Ioga, etc., co coñecemento e 

coordinación previo do departamento de educación física. 

 

 PISTA POLIDEPORTIVA. 

O uso deste espazo será organizado polo departamento de educación física a 

excepción dos períodos de recreo, nos que o alumnado poderá utilizar este 

espazo para o seu lecer, aínda que terán prioridade aquelas actividades 

organizadas que ocupen a totalidade ou parte das horas de recreo. 

Durante as horas de clase, cando falte algún profesor de Educación Física, só se 

poderá facer uso do mesmo coa autorización e presenza do profesorado de garda, 

que se fará responsable da totalidade do grupo. 

Durante a semana cultural este espazo poderá ser reservado para a realización de 

actividades de centro como talleres de Pilates, Ioga, etc., co coñecemento previo 

do departamento de educación física. 

 

 CAFETERÍA. 

A cafetería é un espazo máis do instituto, polo que o seu responsable colaborará 

nos fins educativos do centro dentro do que permitan as condicións contractuais. 

Ademais, como dependencia do  centro de uso xeneralizado, poderanse organizar 

nela diferentes actos do centro, co coñecemento previo do titular da concesión. 

O alumnado só poderá acceder á mesma durante o recreo, non podendo ir mercar 

entre horas nin durante o período de clase. 

En caso xustificado ou por razón de indisposición, o profesorado poderá permitir 

que o alumnado acuda á cafetería en horario de clase. 

O horario de apertura da cafetería deberá coincidir co horario do centro. 

Está prohibida a venda e consumo de bebidas alcohólicas e tabaco na cafetaría. 

A cafetería intentará reducir a oferta de produtos que creen malos hábitos 

alimenticios no alumnado. Sería recomendable introducir produtos alternativos 

saudables. 

 

 SERVIZOS HIXIÉNICOS. 

Os baños só poderán ser usados antes de que toque o timbre para entrar na clase, 

nos recreos e á saída da clase. 

Non se permitirá acudir ao baño durante as horas de clase nin entre cambios de 

clase, coa excepción de casos puntuais e  xustificados. 
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        ESPAZOS ABERTOS E ZONAS COMÚNS. 

A comunidade educativa ten o dereito e o deber de realizar as súas funcións e 

tarefas nun contexto académico limpo, ordenado, agradábel e seguro. Polo que 

todos contribuiremos ao coidado e mantemento das instalacións e o material do 

noso centro. 

O recinto do instituto está reservado ao alumnado matriculado no mesmo. 

Non se permitirá a entrada a persoas alleas ao centro, a excepción daquelas que 

veñan realizar xestións relacionadas co mesmo. Nos restantes casos será 

necesario dirixirse a conserxaría para solicitar o acceso. 

O alumnado non poderá acceder ás dependencias reservadas para o profesorado, 

como salas de profesorado, departamentos, etc. sen a debida autorización previa. 

Conforme á normativa vixente, está prohibido fumar en todo o recinto escolar, 

incluídas as zonas  de entrada do centro. 

Tamén está prohibido o acceso de vehículos ao recinto escolar durante o horario 

de funcionamento do centro. Aqueles provedores que subministren mercadorías á 

cafetería deberán acceder antes das 

8.30 da mañá ou deixar o vehículo fóra do recinto. 

En casos excepcionais e ao non haber outra posibilidade permitirase o acceso de 

vehiculos ao centro en horario lectivo coas suficientes precaucións: acceso aos 

almacéns para descarga de material pesado recibido por transporte, transporte de 

material de actividades organizadas no centro. 

 

 SERVIZOS DE REPROGRAFÍA. 

Os conserxes serán os encargados de realizar as fotocopias nas fotocopiadoras 

que se atopen na conserxaría do centro. 

As fotocopias destinadas ó labor docente e administrativo do centro serán 

cargadas ás dotacións ordinarias de funcionamento do centro. 

 

Cando se mande traballo dende algún ordenador do centro ás fotocopiadoras, 

enviarase primordialmente aos buzóns destas. 

Como boa práctica, recoméndase anticipar a demanda das fotocopias. As demais 

fotocopias deberán ser pagadas por quen as demande. 

Non estará permitido ao alumnado o uso directo das fotocopiadoras de 

conserxaría. 

 

       TELÉFONO. 

O teléfono do centro só poderá empregarse para chamadas oficiais, entendendo 

por estas as relacionadas co alumnado e familias, administración educativa, 

desenvolvemento de materias, adquisición de material académico, organización 

de eventos, etc. 



  

 65  

Os teléfonos de secretaría, conserxaría e despachos do equipo directvo son para 

uso exclusivo dos responsables deses espazos. 

 

      CORTIZAS DE ANUNCIOS. 

No centro haberá varias cortizas de anuncios con espazos reservados para o uso 

de alumnado, profesorado, asociacións de nais e pais, organizacións sindicais, e 

información  oficial administrativa e docente. 

A información que se coloque nas cortizas deberá estar relacionada coa 

educación e con eventos culturais e lúdicos. 

Todos os documentos que se coloquen nas cortizas deberán responder aos 

principios de tolerancia e respecto mutuo que informan o presente regulamento, 

non podendo ter carácter anónimo. 

Non se poderán poñer carteis nas portas, fiestras ou paredes do centro sen o 

debido consentimento da Dirección, quedando prohibido colocar anuncios que 

conteñan referencias a bebidas alcohólicas ou tabaco e tamén anuncios con 

información de partidos políticos. 

 

       GABETAS. 

Para que o alumnado poida ter un lugar onde deixar o seu material escolar e 

persoal, poderá dispor dunha taquilla para tal efecto. Cando o nº de gabetas de 

aula sexa inferior ao número de alumnos, estes deberán compartir gabeta cada 

dous, ben organizándose voluntariamente ou ben mediante sorteo. 

Este tipo de gabeta non garantiza a total seguridade dos obxectos que se poidan 

deixar no seu interior, polo tanto o alumnado evitará deixar cousas de valor. 

Queda expresamente prohibido o uso da gabeta para depositar obxectos que, 

polas súas características ou composición, poidan ser considerados como 

perigosos, nocivos ou que atenten contra a saúde ou as normas do Instituto. 

Se existise algún indicio de que o alumno ou  alumna  fai  uso  da  gabeta  

incumprindo  esta  norma, poderá ser requirido para que a abra en presenza da 

Dirección. 

A dirección poderá artellar os mecanismos que considere oportunos paraque o 

alumnado faga un uso responsable das taquillas, como poidera se ro pago dunha 

fianza. 

 

        TRANSPORTE ESCOLAR. 

O transporte escolar intentará que o alumnado non  baixe do autobús antes das 

8.15, hora de comezo da garda de custodia no centro. 

Ademais informará o alumnado e principalmente os menores de idade, de que ao 

baixar do autobús deben ir directamente ao centro pola entrada máis próxima. 

No bus do transporte escolar rexen, de forma xeral, as mesmas normas que no 

instituto adaptadas as características deste espazo. 



  

 66  

Á hora da saída de clase, o condutor deberá esperar polo alumnado un mínimo de 

cinco minutos dende que toca o timbre e en situacións excepcionais ou 

xustificadas o tempo necesario. 

CRITERIOS PARA UNHA XESTIÓN SOSTIBLE DOS RECURSOS DO INSTITUTO 

E DOS RESIDUOS QUE SE XENEREN. 

Os residuos e a súa xestión é unha das grandes preocupacións da sociedade na 

que vivimos, e a súa importancia fai necesario aplicar co máximo rigor o 

principio de prevención nas políticas de xestión de residuos. Tendo en conta isto 

os diferentes membros da comunidade educativa adoptarán as seguintes medidas: 

- A maioría de residuos que se xeran no centro son restos de papel e cartón, 

para o que hai instaladas papeleiras de reciclaxe en distintas zonas do centro. 

- No entorno do centro disponse de contenedores para envases, vidro, etc... 

cuxo uso se divulgará e fomentará. 

- Empregarase toner e cartuchos de tinta reciclados. 

- As lámpadas sustituiranse progresivamente por outras de baixo consumo. 

- Nas actividades deportivas, manualidades, artísticas...fomentarase o uso do 

reciclado. 

- Ó final das clases e durante o recreo, prestarase atención no apagado das 

luces e equipos informáticos. 

- Incentivarase unha forma de traballo que reduza a produción de residuos e 

fomentarase a reciclaxe e a reutilización. 

- Promoverase activamente o consumo e a produción sostible, especialmente con 

produtos con etiqueta ecolóxica, orgánicos e de comercio ético e xusto. 

 

 
4.7     As actividades complementarias e extraescolares e outras   
          actividades non docentes.  

       

 

 Tódalas actividades complementarias e extraescolares do centro estarán 

coordinadas pola vicedirección  para tratar de acadar a mellor planificación posible e 

para establecer unha rutina que faga cada vez máis sinxela a súa programación e 

desenvolvemento. Estas actividades poderán ser propostas polo claustro, polos 

seminarios didácticos, polos representantes dos pais e nais ou polos do alumnado, e 

a vicedirección encargarase de facer unha valoración dos resultados que, entre 

outros fins, deberá axudar a decidir a conveniencia de repetir ou non unha 

determinada actividade, de modificar en parte o seu enfoque ou o seu contido, etc. 
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             NORMAS XERAIS PARA AS ACTIVIDADES. 

 

1.- Todas as actividades complementarias e extraescolares que se leven a cabo no 

centro, deberán estar desenvolvidas nas programacións dos departamentos que as 

propoñen e incluídas na Programación Xeral Anual. 
 

2.- Durante o mes de setembro os departamentos farán chegar á vicedirección a 

proposta de actividades complementarias e extraescolares coa fin de incluídas na 

PXA. A necesidade de que a programación desas actividades se faga coa antelación 

suficiente é para garantir que se programen para un período de tempo que 

interrompa o menos posible o discorrer das actividades lectivas ordinarias. 
 

3.- Debemos ser respectuosos co traballo do resto do profesorado e tratar de 

evitar ocupar os seus períodos lectivos na medida do posible. Con esa finalidade, 

no momento do deseño das actividades, os departamentos terán en conta os 

seguintes aspectos: 

As actividades complementarias deberán circunscribirse ao horario asignado á 

materia que organiza a actividade, ou ocupar o menor tempo posible fora del. 

Un profesor/a non poderá empregar máis de 30 sesións presenciais (clases, gardas, 

titorías, etc.) na realización de actividades complementarias ou extraescolares ao 

longo do curso.  

Así mesmo, non deberá participar en máis dunha saída de longa duración nese 

curso. No caso de profesorado con media xornada, o número será de 15 sesións 

presenciais. 

De igual xeito, non poderá dispoñer de máis de 12 horas lectivas -doutras 
materias- para a realización de actividades complementarias dentro do mesmo 
curso académico, por cada nivel e materia. 
Deberemos intentar que o mes de xuño quede libre de actividades 

complementarias que impliquen a perda de clases. Especialmente, terase en conta 

que non prexudiquen o proceso de avaliación do alumnado, polo que, na medida 

do posible, terase especial coidado en restrinxir a realización das mesmas en 

períodos previos ás datas de avaliación. 

Así mesmo, debe procurarse que as actividades organizadas por un profesor/a non 

se concentren todas no mesmo nivel ou grupo, nin se realicen sempre no mesmo 

día da semana, para que non se vexan afectadas repetidamente as mesmas clases. 

Aínda así, a programación e realización de ditas actividades terá un carácter aberto 

e flexible, polo tanto aquelas que non se contemplaron inicialmente na PXA, 

poderán realizarse sempre que sexan aprobadas polo equipo directivo e informada 

a CCP. Para garantir a coordinación e comunicación de ditas actividades, a orde do 

día de cada CCP mensual poderá incluír un punto no que se trate este tema. 
 



  

 68  

4.- Calquera actividade programada que afecte ao horario lectivo levarase a cabo 

cando a participación sexa cando menos do 50% do alumnado ao que vai 

destinada. En todo caso, haberá actividades que, pola súa natureza, non sexa 

necesario este requisito, como puideran ser por exemplo os intercambios 

escolares, concursos literarios, deportivos, de robótica, olimpíadas científicas, 

representacións teatrais e musicais, etc. Este tipo de  actividades normalmente 

requiren dunha preparación e implicación de profesorado e alumnado fóra do 

horario lectivo, permiten un tratamento máis personalizado cos rapaces, polo que 

merecen unha consideración especial. 

 Non poderemos avanzar contidos da materia cando a ausencia de 

alumnado que asiste a unha actividade sexa máis da metade dese grupo-materia. 
 

5.- O custo económico dunha actividade non poderá ser excesivo, e a organización 

da mesma ofrecerá algún medio para abaratar o desembolso das familias, coa idea 

de que o custo non sexa un factor que determine a participación na actividade.  
 

6.- Hai profesorado que, polas especiais circunstancias da súas materias teñen 

pouco alumnado en cada grupo. Nestes casos poderán ofertar a actividade a 

máis dun nivel educativo. Deberase cumprir tamén o requisito do 50% de 

participación do alumnado por nivel e materia. 
 

7.- Débese procurar que un alumno/a non participe en máis dunha saída de longa 

duración no mesmo curso académico (como norma xeral entenderase aquela de 4 

ou 5 días lectivos como máximo). Así mesmo, deberá evitarse que repita a mesma 

actividade en diferentes cursos académicos. Excepcionalmente, a dirección pode 

considerar os casos daqueles alumnos nos que esta saída sexa a súa única opción 

ao longo do curso, por non ter posibilidade de participar en ningunha outra destas 

características.  
 

8.- Dende a vicedirección arbitrarase a fórmula axeitada para obter a autorización 

dos pais e nais ou titores para a realización das diferentes actividades que estean 

incluídas no PXA. O alumnado maior de idade está facultado para firmar as súas 

autorizacións.  
 

9.- A programación de calquera actividade que se vaia realizar, recollerá os 

contidos, expresados de xeito claro e sintético: obxectivos, lugar de celebración, 

coñecemento do lugar e itinerarios, horario, relación do alumnado participante e 

cursos, transporte, formas de financiación da actividade, protocolo de actuación 

en caso de baixa do alumnado, profesorado acompañante e no caso de ser 

necesario relación do alumnado que precise atención especial. Coa finalidade de 

facilitar este trámite, a vicedirección proporcionará un modelo de solicitude de 
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actividade. 
 

10.- O profesorado implicado nas actividades ou saídas deixará actividades 

programadas para os grupos de alumnos que non vaian recibir clases ese día e para 

o alumnado que non participe na actividade ou saída. Deixarase unha copia na 

Xefatura de Estudos un día antes da saída, e as copias necesarias na sala de 

profesores xunto ao libro de gardas, na bandexa habilitada para tal fin. 

 

11.- As horas lectivas anteriores e posteriores á actividade complementaria ou 

extraescolar desenvolveranse con total normalidade. Sempre que a actividade 

finalice antes de que o faga a xornada lectiva, o alumnado regresará ao centro 

onde permanecerá ata a hora de saída. 

 

12.- Para aquelas actividades que impliquen a saída do centro, a ratio establecida é 

de 20 alumnos/as por profesor/a acompañante. Pero cando as circunstancias ou 

particularidades o aconsellen pola natureza da actividade ou dos participantes, 

poderanse aplicar ratios inferiores.  

  

13.- O profesorado participante na actividade deberá ser de entre os que imparten 

clase no grupo ou grupos implicados en primeiro lugar, e se isto non é posible do 

resto do profesorado.  

Cando a actividade supoña a pernocta fóra da casa, o número mínimo de 

profesorado participante na actividade será de dous profesores.  

Os alumnos/as poderán ir acompañados por persoal non docente ou pais/nais se a 

dirección e o Consello Escolar o autoriza, e só en situacións excepcionais, sempre 

que se cumpra a ratio obrigatoria con profesorado.  

 

14.- Para as actividades realizadas no municipio e arredores do centro que non 

precisen de transporte, firmarase unha autorización dos pais ou titores válida para 

todo o curso escolar.  

Non se permitirá, en ningún caso, a participación nas actividades a alumnos que 

non foran autorizados polos seus pais ou titores.  

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.  

  

 Terán carácter de complementarias aquelas actividades didácticas que se 

realizan co alumnado en horario lectivo e que, formando parte da programación, 

teñen carácter diferenciado polo momento, espazo ou recursos que utilizan. Así 

cabe considerar as visitas, traballos de campo, viaxes de estudo, conmemoracións, 

e outras semellantes.  
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 Son avaliables e obrigatorias para o alumnado ao que van dirixidas e ningún pode 

ser privado de participar nelas. Este dereito pode quedar anulado, a criterio do 

coordinador da actividade se sé da algunha das seguintes circunstancias:  

 • O alumno/a foi sancionado coa non participación en actividades 

complementarias.  

 •  A actividade ten algún custo económico.  

 

A vicedirección dará a coñecer o nome dos alumnos sancionados aos 

organizadores das actividades nas que se dea o caso.  

Deben ser planificadas polos departamentos didácticos, e debe incluírse nas 

programacións didácticas na PXA do centro.  

Só poderán empregarse un máximo de 12 horas lectivas por nivel e materia no 

mesmo curso académico, para a realización de actividades complementarias. 

 No caso de que a actividade esixa a saída do concello e uso de transporte  

e sexan menores de idade, requirirase previamente autorización dos pais ou 

titores, que será recollida polo profesorado responsable e entregada en 

vicedirección.  

 Informarase ás familias polo miúdo de todos os detalles antes de facer 

cada unhas das actividades.  

  

A promoción, organización e participación nas actividades corresponde ao 

profesorado e será obrigatoria, salvo causa de forza maior, a participación nelas 

dalgún membro do ou dos departamentos organizadores, unha vez teñan sido 

aprobadas polo Consello Escolar e incorporadas á PXA.  

  O profesorado e o alumnado que por motivos organizativos non poida 

participar nalgunha actividade deberá realizar unha actividade alternativa. A 

xefatura de estudos arbitrará medidas para a realización das actividades 

alternativas en función das necesidades do centro.  

 O profesor/a ou departamento/s que organice/n unha actividade 

poderá/n solicitar a colaboración doutros acompañantes entre o profesorado. 

Todos eles serán corresponsables no desenvolvemento da actividade e contarán 

coa correspondente cobertura por parte da Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria.  

  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

  

 Terán carácter de extraescolares aquelas que, sendo organizadas polo 

centro e figurando na programación xeral anual, aprobada polo Consello Escolar, 

se realizan fóra de horario lectivo (aínda que poden incluír parte do horario lectivo) 

e nas que a participación é voluntaria.  
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Serán coherentes co Proxecto Educativo do Centro, e estarán encamiñadas a 

procurar a formación integral do alumnado en aspectos referidos á ampliación do 

seu horizonte cultural, a inserción na sociedade e uso do tempo libre.  

Son voluntarias para o alumnado do centro e en ningún caso formarán parte do 

seu proceso de avaliación. Un alumno pode quedar excluído da actividade no caso 

de ter sido sancionado a tal fin. 

Requiren unha participación mínima dun 50% do alumnado ao que vai dirixida a 

actividade e axustaranse ao indicado no punto 4 das normas xerais de actividades. 

 

A organización da actividade correrá a cargo do profesorado que a propón, e 

arbitrará as fórmulas máis axeitadas para facelo, en acordo coa dirección do 

centro. 

  

A participación será obrigatoria para o profesorado que as programou unha vez 

sexan aprobadas polo Consello Escolar, e terán carácter voluntario para o resto do 

profesorado.  

 

Nas actividades extraescolares, aínda cando teñan lugar fóra do recinto escolar, 

rexen as mesmas normas que dentro do centro, recollidas nas NOFC do centro. 

  
 

TRABALLO DE AULA PARA O ALUMNADO QUE NON ASISTE ÁS 

ACTIVIDADES OU CON PROFESORADO QUE PARTICIPE NUNHA 

ACTIVIDADE. 

  

O profesorado que participa ou organiza nunha actividade complementaria ou 

extraescolar deixará traballo para o alumnado que non asista á mesma, por 

vontade propia ou por sanción, e para os grupos aos que ese día tería que 

impartirlles clase. Estas actividades deixaranse, coas copias necesarias, na sala de 

profesores na bandexa habilitada para elas xunto ao libro de gardas.  

No caso de que o/a profesor/a as entregue ao alumnado previamente, deberá 

deixar unha copia das mesmas no lugar citado para que o profesorado de garda 

poida facilitala a algún alumno que a precise.  

  

Os alumnos que non asistan á actividade, xunto cos sancionados, deberán 

permanecer na aula para ser atendidos polo profesorado correspondente, ou na 

súa ausencia polo profesorado de garda. Realizarán as actividades que teña 

deixado o profesor/a ausente, consistentes primordialmente en repaso e reforzo. 

En ningún caso os profesores/as deberán avanzar contidos novos das materias. 

 Os alumnos que non vaian á saída poderán ser agrupados e atendidos 

polo mesmo profesor/a de garda.  
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INFORMACIÓN AO PROFESORADO SOBRE A ACTIVIDADE. 

  

 Nos taboeiros da sala do profesorado publicarase a información sobre as 

actividades que se realicen no centro ou fóra do mesmo, especialmente dirixida 

aos profesores afectados. 

 Na mesma indicarase: data, hora de saída e regreso ao centro, grupos de 

alumnos/as implicados, relación do alumnado que asiste ou non asiste, e 

profesorado acompañante.  

 Esta información será publicada por vicedirección.  

 Na medida do posible, durante os dous días seguintes a unha actividade 

de longa duración, evitaremos programar exames, pois é probable que o alumnado 

participante non estea nas mellores condicións.  

  
 

MEDIDAS DE SEGURIDADE NAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

E EXTRAESCOLARES. 

  

 Cando o alumnado menor de idade asiste ao Centro educativo ou participa 

nalgunha actividade fóra do mesmo, prodúcese unha delegación da 

responsabilidade dos pais cara o profesorado e o persoal non docente que se faga 

cargo deles.  

O equipo de profesores/as e persoas que realizan as actividades serán 

corresponsables no desenvolvemento das mesmas, e contarán coa 

correspondente cobertura por parte da Consellería de Cultura, Educación e 

Orientación Universitaria.  

  

Antes de realizar as actividades, o alumnado menor de idade terá que presentar 

unha autorización paterna, materna ou de quen ostente a súa garda legal, onde se 

especifique a autorización para efectuar a saída escolar. O alumnado maior de 

idade tamén presentará os correspondentes permisos firmados.  

No caso de viaxe escolar o alumnado achegará unha fotocopia da cartilla da 

Seguridade Social ou de outras entidades Médico Sanitarias á autorización paterna.  

Non se admitirá a participación nunha actividade a ningún alumno/a que non teña 

presentado a autorización e a documentación requirida se fose o caso.  

Para aquelas saídas que se realicen fóra de territorio español, as familias 

achegarán autorización de consentimento ante a Garda Civil e cartilla de cobertura 

sanitaria europea.  

  

O profesorado responsable da actividade deberá ter constancia por escrito dos 

datos médicos do alumnado que precise dunha atención especial e deberá levar á 
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actividade unha fotocopia do informe médico actualizado. No caso de que os datos 

non se atopen no expediente do alumnado na secretaría, o profesor solicitarao á 

familia a través do titor. En todo caso nas autorizacións asinadas polos pais ou 

titores legais quedará reflectida esta circunstancia.  

 

 Nas saídas escolares que teñan lugar en zonas afastadas dos centros de 

atención sanitaria, será necesario que o profesorado responsable leve unha caixa 

de primeiros auxilios que será facilitada no centro e na que poderán levarse 

aqueles medicamentos que, con prescrición médica, necesita algún/algunha 

alumno/alumna que vai á actividade, ademais do teléfono móbil do centro.  

 Se durante a actividade sucederan accidentes ou incidentes os pais 

deberán ser informados segundo o procedemento de Responsabilidade 

Patrimonial, lei 30/1992. 

  

 Nas actividades non se admitirá ningunha persoa allea á Comunidade 

Educativa do centro, salvo autorización da Dirección e informado o Consello 

Escolar. De ser autorizados estarán sometidos ás mesmas normas que o alumnado 

participante.  

  

XESTIÓN DE TRANSPORTE, VISITAS … 

  

Todas as actividades organizadas polos departamentos didácticos, titores/as de 

grupo e ou profesores/as,  terán un profesor/a responsable que se encargará de 

xestionar as visitas e poñerá en coñecemento á vicedirección das necesidades de 

transporte para poder solicitalo se fose necesario. 

 

CONSIDERACIÓNS A TER EN CONTA DURANTE A ACTIVIDADE. 

  

 O profesorado levará a autorización familiar e un teléfono móbil de contacto.  

Todo accidente ou incidente importante (retrasos na hora de chegada, cambio de 

itinerario…) será comunicado telefónicamente a un cargo directivo.  

En caso de accidente que supoña dúbidas sobre a necesidade de asistencia médica, 

chamarase inmediatamente ao 112 primeiro, e a continuación á familia e ao 

centro. Non se debe facilitar medicamento algún ao alumnado sen prescrición 

médica e sen autorización paterna.  

Se durante a actividade sucederan accidentes ou incidentes, os pais deberán estar 

informados sobre o procedemento de Responsabilidade Patrimonial.  

Nas actividades con pernocta, o alumnado que amose durante a realización da 

mesma un comportamento que prexudique gravemente a convivencia, regresará á 

súa casa antes da data prevista, debendo as familias custear o billete de volta e 

calquera gasto que se poda xerar.  
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INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS. 
 

Nas actividades que impliquen durmir fóra do fogar familiar realizarase unha 

reunión coas familias na que serán informadas de: a. Programa da viaxe, 

características e actividades que se van realizar. b. Datas de realización. c. 

Presuposto da viaxe. d. Documentación necesaria. e. Normas que regulan a 

actividade. f. Recomendacións antes de comezar a viaxe. As familias que non 

asistan á reunión recibirán a información a través dos seus fillos/as, ou ben por vía 

telefónica. As familias teñen a obriga de informar o centro e os profesores 

responsables da realización da actividade dos problemas médicos dos seus fillos ou 

fillas. 

  

FINANCIAMENTO. 

  

Os recursos económicos para financiar as actividades serán: as aportacións do 

centro, da ANPA, do alumnado e doutras entidades colaboradoras.  

Cando o profesorado encargado da actividade organice ventas para financiar a 

actividade, deberá informar con detalle e ter o visto bo da dirección, quen 

supervisará os diferentes ingresos e pagos. Cando haxa aportación económica do 

alumnado, esta entregarase ao profesorado implicado. 

 O incumprimento do alumnado á hora de entregar a aportación económica 

correspondente nos prazos sinalados, será causa suficiente para a exclusión da 

actividade. No caso de que este incumprimento por parte do alumnado estea 

causado por dificultades económicas, o titor comunicarao á vicedirección ou ao 

secretario/a. 

Unha vez entregado o primeiro pago que confirma a reserva da actividade, o 

alumnado que se dea de baixa non poderá reclamar os cartos a non ser que alegue 

circunstancias de causa maior, como unha lesión, enfermidade, ou outra causa de 

índole persoal ou legal que impidan o desprazamento nesas datas. O profesorado 

organizador decidirá en última instancia a posibilidade de devolución deses cartos. 

A partida orzamentaria de Actividades Extraescolares e Complementarias irá 

destinada a financiar o 4% do custo das actividades de longa duración (5 días 

lectivos). Nas saídas de 1 día, o centro asumirá o 50% do custo do transporte. Sen 

prexuízo de achegas dende outras partidas orzamentarias se algún departamento 

así o acorda.  

A secretaría do centro encargarase da realización dos pagos, unha vez recibida a 

documentación solicitada pola mesma. O profesorado organizador da actividade 

deberá encargarse do resto dos trámites necesarios. 

O profesorado terá dereito a dietas por gastos derivados da realización das 

actividades extraescolares ou complementarias. As dietas serán solicitadas 

previamente e xustificadas polo propio profesorado perceptor da mesma ante 
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vicedirección ou ao secretario/a. 

 

4.8.      Criterios para garantir o rigor e a transparencia na toma de                 
decisións relacionadas coa avaliación e a escolarización. 
 

 

 NORMAS SOBRE A AVALIACIÓN. 

  

Co fin de garantir o dereito á avaliación obxectiva, ao comezo de cada curso 

escolar os departamentos farán públicos os criterios xerais contidos nas 

correspondentes Programacións de cada Departamento Didáctico. Paralelamente, 

cada profesor na súa área informará, tamén a principio de curso, a todo o seu 

alumnado, de cales son os criterios de avaliación e cualificación que se van 

aplicar na súa materia. 

 A fin de asegurar a función formativa que ha de ter a avaliación, os/as titores/as 

e o profesorado manterán unha comunicación fluída co alumnado e os seus pais 

ou representantes legais, no relativo ás valoracións sobre o aproveitamento 

académico e marcha do proceso de aprendizaxe dos estudantes, así como das 

decisións que os equipos educativos adopten como resultado de devandito 

proceso. Para iso, o profesorado de cada grupo deberá aportar información 

aos titores/as cando estes o demanden. 

Os días de entrega dos boletíns, todo o profesorado se atopará no centro co fin de 

atender as posibles consultas ou aclaracións. 

O titor dedicará unha sesión de titoría para comentar co alumnado a dinámica 

xeral da aula e a establecer entre todo o grupo os puntos que o titor recollerá e 

exporá na sesión de avaliación. 

Así mesmo, o equipo directivo elaborará un modelo de acta de sesión de 

avaliación na que se recollan os aspectos a tratar nas devanditas sesións 

avaliativas de cada grupo. A súa finalidade é a de ter un instrumento 

estandarizado de recollida de información que permita levar unha orde de 

desenvolvemento de cada sesión común para todos os grupos avaliados e axude 

ao profesorado a coñecer a valoración que cada docente fai dos diferentes 

aspectos do alumnado que son significativos para coñecer o progreso do seu 

proceso de aprendizaxe. 

 

 PROCESO DE RECLAMACIÓN. 

  

O alumnado deberá estar informado dos medios de que dispón para reclamar, así 

como dos prazos e forma en que ha de presentar a reclamación. O procedemento 

en cada un dos ensinos é o seguinte: 
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            RECLAMACIÓNS NA ESO. GARANTÍAS NO PROCESO DE 

AVALIACIÓN. 

 

Cando un alumno ou unha alumna, ou, se é menor de idade, o seu pai ou nai, 

titores ou representantes legais, estea en desacordo coas cualificacións obtidas 

na avaliación final do curso, ou coas decisións adoptadas, poderá reclamar por 

escrito, alegando algún dos seguintes motivos: 
 

a) A notable discordancia entre o desenvolvemento das programacións 

didácticas nas clases e a súa incidencia na avaliación. 

b) A incorrecta aplicación dos criterios de avaliación recollidos nas 

programacións didácticas das distintas áreas e materias. 

c) A notable discordancia que poida darse entre os resultados da avaliación final 

e os obtidos no proceso de avaliación continua desenvolvida ao longo do curso. 

d) A incorrecta aplicación doutros aspectos contemplados na Orde do 21 de 

decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria 

obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 

A reclamación deberá presentarse na secretaría do centro no prazo dos dous días 

lectivos seguintes á publicación ou notificación das cualificacións, dirixida ao 

Director ou Directora do centro, e seguirá o proceso regulado pola Orde de 28 de 

agosto de 1995 do Ministerio de Educación e Ciencia. 

 

 

             PROCEDEMENTO PARA A RESOLUCIÓN DAS RECLAMACIÓNS:                             

            SECUNDARIA E BACHARELATO.  

 

 Normas xerais para a reclamación diante dos Departamentos Didácticos. 

 

- Despois das aclaracións oportunas co profesor, se procede, o/a alumno/a (nos 

casos de maiores de 18 anos) ou o seu representante legal, pai/nai (nos casos de 

menores de 18 anos), poderán solicitar por escrito a revisión da cualificación no 

prazo de dous días lectivos a partir daquel en que se produciu a súa 

comunicación, baseada nos puntos seguintes que contempla a normativa (1, 2 e 

3, máis adiante especificados). Débese ter en conta que unha reclamación que 

non se axuste a estes puntos non poderá ser atendida. En todo caso, é necesario 

contestar aclarando que non se adapta á normativa, dándolle novo prazo (2 días) 

de emenda de erros formais polo que se aconsella establecer modelo normalizado 

do propio centro para as reclamacións e evitar estas cuestións (achegase no anexo 

modelo orientativo). 

- A  solicitude  de  revisión,  que  conterá  cantas  alegacións  xustifiquen  a  

desconformidade  coa  cualificación, consonte aos puntos citados, será  tramitada 
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polo xefe de estudos, que o trasladará ao xefe de departamento, que o 

comunicará ao profesor titor do alumno/a. 

- No proceso de revisión da cualificación, os profesores do departamento 

contrastarán: 

1.- Adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación, cos recolleitos 

na correspondente programación didáctica. 

2.- Adecuación dos procedementos e instrumentos de avaliación aplicados co 

sinalado na programación didáctica. 

3.- Correcta aplicación dos criterios de cualificación e avaliación establecidos na 

programación didáctica para a superación da área ou materia. 

 

No primeiro día lectivo seguinte a aquel en que finalice o período de solicitude 

de revisión, o departamento procederá ao estudo das solicitudes e emitirá un 

informe  motivado e razoado, que recolla: 

 Descrición de feitos e actuacións previas que teñan lugar. 

 Análise realizada conforme ao punto anterior. 

 Decisión adoptada de modificación ou ratificación da cualificación final obxecto 

de revisión. 

-O xefe de departamento dará traslado ao xefe de estudos do informe elaborado, o cal 

comunicará aos pais do alumno/a. 

-O xefe de estudos e o profesor titor considerarán a procedencia de reunir en 

sesión extraordinaria á xunta de avaliación, no caso de rectificación de 

cualificacións. 

Para a decisión de promoción ou titulación adoptada para un alumno/a da ESO 

pola xunta de avaliación, celebrarase no prazo máximo de dous días lectivos 

desde a finalización de solicitude de revisión unha reunión extraordinaria. O 

profesor titor recollerá en acta as decisións adoptadas. O xefe de estudos 

comunicará por escrito ao alumno/a ou pais a  ratificación ou modificación, 

razoada, da decisión de promoción ou titulación. 

-  Se, tras o proceso de revisión, procedese a modificación dalgunha 

cualificación, o secretario do centro fará a oportuna dilixencia, visada polo 

director en: 

•  Actas 

•  Expediente académico 

 

Proceso de reclamación diante da Xefatura Territorial. 

- No caso de persistir o desacordo, os pais do alumno/a solicitarán por escrito ao 

director do centro, no prazo de dous días a partir da última  comunicación do 

centro, que eleve a reclamación á Xefatura Territorial. 
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O  director do  centro,  en prazo non superior a tres  días, remitirá  o  expediente 

de reclamación  á Xefatura Territorial. Para evitar demoras, evitando incorrer en 

responsabilidades administrativas, unha copia do expediente deberá ser remitido 

á sede da Inspección educativa correspondente por mensaxería urxente ou 

entrega persoal ao inspector/ a, sen prexuízo da presentación no rexistro 

correspondente, consonte as normas de procedemento administrativo. 

 

Confección do expediente de reclamación. 

1.- Cada expediente de reclamación referirase a un só alumno/a e a unha soa 

materia. 

 

2.- Os documentos que conforman cada expediente son os seguintes: 

5.  Copia da reclamación razoada presentada polo alumno/a ou polos seus 

representantes legais. 

6. Escrito do alumno/a ou dos seus representantes legais manifestando o seu desexo 

de que o expediente de reclamación se remita á Xefatura Territorial. 

7. Copia da resolución motivada do departamento da materia da que se solicita a 

revisión 

•  Copia da Programación Didáctica/Guía docente do departamento da materia 

da que se solicita revisión, na que consten os obxectivos e os contidos mínimos  

esixibles e os criterios de avaliación e cualificación da materia. 

    • Copia dos rexistros de avaliación que o profesor/a realizase sobre o alumno/a ou 

alumna reclamante. 

• Copia da acta de avaliación final do curso e grupo do reclamante. 

•    Informe do director do centro, no que conste as datas  de entrega das notas  e 

das distintas comunicacións ao alumnos/as ou aos seus pais. 

3.- No caso da convocatoria ordinaria, ademais dos documentos indicados no 

apdo.2 anterior, incorporarase a cada expediente os seguintes documentos: 

 Informe documentado do profesor da materia respecto da procedencia ou non 

da rectificación da cualificación final  outorgada, á vista de todas as avaliacións, 

da información adicional de que dispoña e das posibles incidencias habidas ao 

longo do curso. 

 Copia dos exames, traballos e demais materiais elaborados polo 

devandito alumno/ a ao longo do curso na materia obxecto da 

reclamación. 

 

4.- No caso da convocatoria extraordinaria, ademais dos documentos indicados 

no apartado 2 anterior, incorporaranse a cada expediente os seguintes 

documentos: 
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 Informe documentado do profesor da materia respecto da procedencia ou non 

da rectificación da cualificación final outorgada, á vista da proba extraordinaria. 

 Copia  da  citada  proba  extraordinaria. 
 

Asemade, no caso de non constar dun xeito claro na programación didáctica, é 

de vital importancia para unha axeitada valoración das probas, enviar os 

criterios de corrección e puntuación dos instrumentos de avaliación 

empregados. 

No prazo de quince dias para ESO e Bacharelato e de dez días para FP e 

Ensinanzas Especiais, a partir da recepción do expediente, tendo en canta o 

Informe que elabore o Servizo de Inspección Educativa, o Xefe Territorial 

adoptará a Resolución pertinente, que será motivada en todo caso, e que se 

comunicará ao Director do Centro para o seu traslado ao interesado. 
 

Os prazos de reclamación para 2º Bacharelato serán os que indique a 

Consellería de Educación cada curso e virán determinados polo calendario 

proposto pola CIUG para as probas ABAU, e o organismo que resolve os 

expedientes é a Comisión de Supervisión (Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa. Subdirección Xeral de 

Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo). 

 

RECLAMACIÓNS SOBRE A AVALIACIÓN NA FORMACIÓN 

PROFESIONAL. 

 

Os alumnos e as alumnas, no caso de seren maiores de idade, ou os seus pais e 

as súas nais, así como os seus titores e as súas titoras legais, no caso de non 

selo, poderán reclamar ante a dirección do centro as decisións e as 

cualificacións que se adopten como resultado dos procesos das avaliacións 

finais. 

No caso dos ciclos formativos de 2000 horas de duración, o dereito de 

reclamación será extensivo a aquelas avaliacións parciais en que se propoña o 

acceso á realización do módulo de formación en centros de traballo en período 

ordinario, logo de finalizada a docencia dos módulos de formación no centro 

educativo. 

As referidas reclamacións deberán basearse nalgún dos seguintes aspectos 

mencionados no artigo 45.1 da orde de 12 de xullo de 2011 que regula a 

avaliación: 

a) A avaliación que se levou a cabo non foi adecuada aos resultados de 

aprendizaxe, os obxectivos específicos, os contidos, os criterios de avaliación e o 

nivel recollidos na correspondente programación. 
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b) Os procedementos e os instrumentos de avaliación aplicados foron 

inadecuados, conforme o sinalado na programación. 

c) A aplicación dos criterios de cualificación establecidos na programación para 

a superación do módulo profesional non foi correcta. 

O procedemento e os prazos para a presentación e a tramitación das reclamacións 

serán os seguintes: 

- A reclamación presentarase por escrito ante a dirección do centro, no prazo 

máximo de dous días lectivos contados desde o día seguinte a aquel en que se 

produza a comunicación da cualificación final ou decisión adoptada. 

- O director do centro trasladará a reclamación ao departamento 

correspondente para que emita o oportuno informe sobre os aspectos sinalados 

anteriormente, no cal deberá formularse proposta de ratificación ou 

rectificación na cualificación outorgada. 

Logo de recibido o dito informe, o director ou directora do centro emitirán 

resolución ao respecto. Este proceso estará rematado nun prazo máximo de cinco 

días naturais, incluída a comunicación ao alumnado, contados a partir do 

seguinte ao da presentación da reclamación. 

- Contra a resolución do director, a persoa solicitante poderá presentar recurso 

de alzada perante o xefe ou xefa territorial no prazo máximo dun mes a partir 

da súa notificación. 

A dita resolución esgotará a vía administrativa. 

 

     CALENDARIO E ORGANIZACIÓN DE EXAMES E DEMAIS PROBAS. 
 

a. O calendario de exames, traballos e demais actividades avaliables será fixado 

polo profesor ou profesora de cada materia e exposto no taboleiro de anuncios 

da aula, e procurarase que non coincidan no mesmo día para un grupo-clase 

máis de dous exames de materias diferentes. 

b. As datas dos exames de avaliación das materias que desdobren coordinaranse 

para procurar que sexan simultáneas. 

c. Unha vez fixada a data do exame, o profesorado poderá cambiar a data por 

causas xustificadas ou procurando que non interfira na programación xeral dos 

exames e a petición do alumnado se hai unanimidade na proposta de cambio. 

d. Os exames realizaranse en horas de clase, e cando o/a estudante finalice a 

proba deberá permanecer na aula a sesión completa. 

e. O profesor ou profesora pode propor a realización dalgún exame ou 

recuperación en horario de tarde, avisando o alumnado cun mínimo dunha 

semana de antelación e informando da aula en que se vai realizar a proba. Esta 

proposta deberá contar coa aceptación do alumnado para ser efectiva. 

Deberemos evitar facer exames fóra do horario lectivo nos primeiros cursos da 
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ESO.  

f. Os exames que sexan en horario de tarde e fóra do horario lectivo non deberán 

comezar antes de que transcorra polo menos unha hora e media dende que 

remataran as clases da mañá, procurando que non coincidan máis dun exame 

neste horario. (está norma non será aplicable ás probas extraordinarias de 

setembro). 

g. O alumnado que falte a clase na data programada para un exame, poderá 

realizalo outro día se a falta está debidamente xustificada (citación xudicial, 

policial, xustificante médico, xustificación dos pais se non é reincidente) sendo 

o/a profesor/a quen decida a validez da xustificación e se fai ou non o exame e 

a súa data e a hora. 

h. Se o profesor ou a profesora falta a clase na data programada para o exame, 

caben distintas opcións: 

• Outro membro do Departamento realizará o exame na data e hora 

programadas, de ser posible. 

• Cando o profesor ou profesora se reincorpore, fixará unha nova data. 

• O Departamento establecerá unha nova data para o exame e un membro do 

mesmo encargarase  de realizalo. 

i. Se nun exame non todas as preguntas valen igual puntuación, debería quedar 

reflectido por escrito no contido do mesmo, aclarando o valor de cada 

enunciado. 

j. O profesorado deberá ter corrixidos os exames nun prazo inferior a 15 días 

dende a súa realización. Así mesmo, deberá amosar o exame ao alumnado coa 

finalidade de que este aprenda dos seus erros. 

k. Se o alumno/a ou os pais ou titores legais o solicitan, o/a profesor/a teralles que 

amosar o exame corrixido e puntuado. Se ademais queren ter una copia do 

mesmo, terán que solicitalo con rexistro de entrada na secretaría do centro. O 

centro terá que proporcionar a copia antes de 15 días tras ser rexistrada a 

petición. 

l. Todas as probas e materiais contabilizados para a avaliación final do 

estudantado deberán ser conservados até o final do curso académico en 

previsión de posibles reclamacións ás cualificacións outorgadas. 

m. Respecto das materias pendentes, os Departamentos Didácticos informarán ao 

alumnado do contido do exame, así como da data, hora e aula en que terá 

lugar. Non se permitirá a entrada á aula para realizar a proba cando algún dos 

seus compañeiros examinados xa saíse da aula. Alén disto, o/a estudante que se 

retrase fará o exame, mais o resultado deste só se contabilizará para a 

avaliación despois de ter presentada a oportuna xustificación do retraso. 
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     PROBAS EXTRAORDINARIAS. 
 

As probas extraordinarias terán lugar no día e hora fixados pola Xefatura de 

Estudos, seguindo as indicacións do Calendario Escolar establecido pola 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

Serán os Departamentos Didácticos, coordinados e dirixidos polo xefe ou xefa 

do Departamento, os encargados nas súas materias respectivas de: 

• Elaborar as probas para os distintos ensinos e niveis. 

• Presidir a realización dos exercicios e cualificalos de acordo aos criterios do 

Departamento. 

• Custodiar as probas e documentos que sirvan para cualificar o alumnado 

• Resolver as reclamacións que afecten ao seu Departamento, elaborando os 

informes pertinentes.  

O calendario de probas e lugar de celebración farase público nos TABOLEIROS 

DE ANUNCIOS do centro, habilitados ao efecto, para información de todo o 

alumnado e na web do mesmo. A finais do mes de xuño, principios de xullo, o 

profesorado deixará planificadas as probas extraordinarias de setembro, e 

deixará unha copia das probas que serán custodiadas pola Dirección do centro. 

                          Así mesmo o alumnado coñecerá os prazos e procedemento a seguir no proceso 

                  de Reclamación.  

                   Celebraranse as sesións de avaliación dos equipos educativos de acordo ao 

                   calendario fixado pola Xefatura de Estudos. 

Farase entrega aos pais ou representantes legais, ou ao alumnado se este é 

maior de idade, dos correspondentes boletíns de notas. 

O titor informará as familias das decisións sobre promoción ou titulación que se 

adoptaron nas reunións dos equipos educativos. 

A asistencia aos exames require máxima puntualidade, excepcionalmente 

permitirase a entrada do alumnado para a celebración do mesmo se ningún 

compañeiro tiver abandonado xa a aula da proba. 

 

 

     NORMAS DE ESCOLARIZACIÓN. 
 

O Decreto 254/2012, do 13 de decembro regula a admisión de alumnado en 

centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de 

segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación 

secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 

de maio, de educación. 

En base a este Decreto ditaranse as directrices a seguir para a escolarización do 

alumnado, as normas comúns do proceso de admisión, con referencia ao inicio 
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do proceso mediante unha única solicitude, e as áreas de influencia dos centros 

educativos, ás cales se deberá dar a máxima difusión polos medios de que 

dispoña a consellería competente en materia de educación, para coñecemento e 

información de toda a cidadanía. 

Os criterios prioritarios de admisión correspóndense co previsto no artigo 84 da 

Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e no artigo 9 da Lei 3/2011, do 

30 de xuño, de apoio á familia e a convivencia en Galicia, que determinan os 

grupos de familias que merecen unha protección especial, recollendo entre estes 

criterios a pertenza a familia numerosa ou monoparental e outorgando unha 

puntuación relevante á circunstancia de ter irmás ou irmáns matriculados no 

centro en que solicitan praza, co obxectivo de facilitar a conciliación da vida 

familiar e laboral, equiparándose neste dereito o alumnado asignado a familias 

acolledoras. 

Os procedementos ordinarios e extraordinarios de admisión, os órganos 

competentes nos procesos de admisión e as reclamacións e recursos que cabe 

interpor contra as decisións dos citados órganos competentes seguirán o disposto 

nos capítulos II, III e IV do Decreto en cuestión. 

As condicións e criterios para a escolarización do alumnado do ensino non 

universitario con necesidades educativas especiais en centros sostidos con fondos 

públicos seguirá as pautas marcadas na Orde de 27 de decembro de 2002 

(DOG.30/01/03). 

 

4.9     Profesorado de Garda. 
 

             

FUNCIONAMENTO DAS GARDAS. 

 

A orde nos espazos de uso común no centro é fundamental para o mellor 

funcionamento e aproveitamento educativo, e é por isto que todo o 

profesorado do centro velará para que se manteña no mesmo un clima 

académico idóneo. 

Sen prexuízo do anterior, a xefatura de estudos asignará ao profesorado do 

centro o número de horas de garda que segundo a normativa poida serlle 

atribuído a cada profesor ou profesora dentro do seu horario persoal. 

As horas de garda teñen a mesma duración que as horas de clase, exceptuando 

as gardas de recreo (20 minutos) e de custodia (30 minutos). 

O profesor de garda non pode abandonar o centro durante a súa garda agás en 

situación de continxencia ou imprevisto grave, dando conta, neste suposto, de 

tal eventualidade polo menos a un membro do Equipo Directivo. 
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O profesor ou profesora de garda debe estar presente de forma permanente 

nos espazos do instituto onde poida ser requerida a súa actuación como a sala 

de profesorado e os corredores, co fin de manter controlada a situación e de 

estar localizable en todo momento por parte do profesorado que está nas aulas 

ou polo Equipo Directivo. 

O profesorado de garda distribuirase entre os dous edificios que constitúen o 

centro para optimizar a organización, sen que esa distribución implique que un 

profesor estea de garda só nese edificio. 

O profesorado de garda desempeñará as seguintes tarefas: 

a. Velar por que as clases comecen e finalicen puntualmente, durante a hora en 

que permanece de garda, así como rexistrar no libro de gardas as incidencias na 

puntualidade e asistencia do profesorado durante o seu turno de garda, tanto 

no referente a actividades lectivas como as non lectivas, así como calquera 

outra incidencia que se estime deba ser anotada. Isto implica que o profesorado 

de garda deberá estar presente nos corredores durante os intercambios de 

clase para que a cadea de custodia pase do profesor de aula a profesor de garda 

e de novo a profesor de aula. 

b. Controlar durante a garda as dependencias do centro de uso común, velando 

especialmente pola orde nos corredores, nas entradas e saídas entre clase e 

clase e en xeral polo comportamento dos membros da Comunidade Educativa 

en períodos de actividade escolar (ruído nos corredores, saída do alumnado ao 

baño...), sen que isto supoña por parte dos demais profesores unha inhibición 

deste mesmo cometido. 

c. Colaborar coa xefatura de estudos ou o membro do equipo directivo que estea 

de garda para resolver cantas incidencias se presenten durante a garda, se para 

isto lles é solicitada a súa axuda. 

d. Executar as medidas acordadas polo órgano competente do centro con 

respecto ao alumnado en caso de ausencia do profesorado a unha actividade 

programada e velar polo mantemento da orde nas aulas nas que non estea o 

profesor ou a profesora. 

e. Procurar que o alumnado cuxo profesor ou profesora estea ausente permaneza 

nos lugares designados para tal fin e levar a cabo a supervisión deste en todo 

momento. Se fose posible, na ausencia do profesor, o alumnado permanecerá 

na aula do grupo e será custodiado na propia aula polo profesorado de garda 

evitando que a garda se realice nas aulas específicas. 

f. Atender o alumnado que é derivado á aula de atención educativa (biblioteca) 

g. Unha vez realizadas a avaliación ordinaria (maio) de 2º de Bacharelato o 

profesorado continuará impartindo clase con normalidade ata a penúltima 

semana de xuño, na que terá lugar a avaliación extraordinaria. O horario do 

profesorado de 2º curso do ciclo será susceptible de sufrir modificacións no 
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último trimestre, podendo asignárselle ao profesorado tarefas da súa 

responsabilidade nas horas en que deixe de impartir a súa materia segundo o 

cargo ou posto que desempeñe, incluídas as gardas que se consideren 

necesarias. 

h. O profesorado de garda de recreo deberá coordinarse para controlar o edificio 

de aulas e os dous patios. Nas aulas, evitar a presenza de alumnos; no caso de 

que os alumnos soliciten quedar para estudar, poderán facelo sempre co 

permiso dun profesor ou profesora que autorice e se responsabilice deles.  

i. Supervisar que as luces das aulas queden apagadas no caso de que non haxa 

ningún tipo de actividade lectiva nelas. 

j. Acompañar o alumnado ao centro de saúde cando excepcionalmente a familia 

non poida acudir inmediatamente, en caso de enfermidade ou accidente 

urxente. 

k. O profesorado de garda de transporte deberá indicar ao alumnado 

transportado que ten que entrar no centro nada máis baixar do autobús, 

quedando a cargo da súa custodia. Nas saídas deberá atender que a transición 

do centro ao transporte faise sen problemas. No caso de que alguén quedara en 

terra por un retraso ou confusión, deberá custodiar ao alumno en cuestión e 

comunicar a alguén do equipo directivo as circunstancias acontecidas, na espera 

dunha solución. 

 

 

 LIBRO DE GARDAS. 

  

O profesorado de garda deberá indicar no libro de gardas que profesorado está 

ausentes, as horas e os grupos que tiñan clase con estes profesores, asinando 

no lugar correspondente a cada profesor/a de garda. 

Non poden asinarse gardas con anterioridade á súa realización. 

O libro de gardas non debe ter alteracións nin riscaduras, sendo responsable 

disto o profesorado. Están facultados para facer correccións e observacións 

soamente o profesorado de garda e xefatura de estudos. 

 

Haberá ademais un apartado neste libro para as observacións e incidencias que 

o profesorado de garda queira deixar reflectidas nel. É neste apartado onde se 

anotará ao alumnado expulsado temporalmente da aula. 

O profesorado deberá anotar no libro de gardas, e/ou comunicar a xefatura de 

estudos, as súas ausencias previstas co fin de facilitar a organización do centro. 

O profesorado de garda anotará os atrasos de chegada ás aulas cando estes 

superen os 10 minutos, especificando o tempo transcorrido.  
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 INSTRUCIÓNS NO CASO DE AUSENCIA DUN PROFESOR OU PROFESORA. 

  

No caso de ausencia de profesorado, o alumnado debe esperar na aula na que 

tería clase se non é unha aula específica (debuxo,música, tecnoloxía, 

laboratorio, etc.) a chegada do profesor de garda  e seguir as indicaciónss que 

este realice.  

Se a aula é específica o alumnado voltará á súa aula se esta non está ocupada. 

Se a ausencia é dun profesor de Educación Física, poderase levar ao alumnado 

ás instalacións deportivas,sempre que o profesor de garda  permaneza co 

alumnado. 

No caso de ausencias previstas, o profesorado de garda entregará o alumnado 

as actividades que o profesor ou profesora ausente deixase nunha bandexa 

habilitada para tal fin ao lado do libro de gardas. O profesorado de garda 

supervisará a súa realización e posteriormente recollerá as actividades e 

entregaraas en xefatura de estudos ou na gabeta do profesor ausente. 

No caso de ausencia por participar o docente nunha actividade na que estea 

implicado todo o  grupo, aqueles docentes que deberan impartir clase nese 

grupo pasan a reforzar a garda en caso de ser necesario. 

No caso de ausencias imprevistas do profesorado, o profesorado de garda 

velará porque o alumnado permaneza nas súas aulas traballando.  

En calquera caso, o alumnado que permanezan na aula debido á ausencia dun 

profesor ou profesora, deberá estar acompañado en todo momento por un 

profesor ou profesora de garda. 

No caso de que o número de profesores de garda sexa inferior ao número de 

profesores ausentes, activarase o plan de substitucións de curta duración: o 

profesorado de garda comunicará a incidencia á Xefatura de Estudos ou a outro 

cargo directivo e porase en marcha o plan de substitución. Poderán agruparse 

os alumnos por niveis en  caso de ser necesario. 

Os cargos directivos asumirán todas as horas nas que non haxa profesorado de 

garda. 

 

4.10.   Canles de coordinación entre os órganos de gobernó e os 

de coordinación docente.     
             

Para facilitar a coordinación entre os diferentes órganos de goberno do centro 

educativo e os órganos de coordinación docente, celebraranse as reunións que 

veñen especificadas no punto 2 deste documento. 
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As convocatorias para reunións (claustro, CCP, Consello Escolar…) faranse por 

dúas vías: a través de correo electrónico, enviando a orde do día xunto coas 

actas das sesións anteriores, e por escrito asinando no momento de recibir a 

información.  

 

Ademais, para a difusión de información de interese para o profesorado 

empregaranse as pizarras da sala de profesorado así como as cortizas e o correo 

electrónico. 

Nas pizarras anotaranse recordatorios dos eventos que se suceden ao longo da 

semana e nas cortizas colocarase información máis ampla e detallada sobre 

aspectos educativos. 

Na gabeta da sala de profesores deixarase a información relevante para o 

profesorado. O correo electrónico será a vía de comunicación que se empregará 

para a comunicación de convocatorias de claustros, consellos escolares, CCPs e 

outras reunións de equipos docentes. 

   
 

5.  PLAN DE CONVIVENCIA 
 

MARCO LEGAL. 

-Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 

-Decreto86/2015, de 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obligatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

-Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade, DOG 

do 21 de decembro. 

-I Plan de actuación para a igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020. 

-Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de 

identidade de xénero. 

-Protocolo de protección de datos. 

-Orientacións sobre o Plan de Convivencia. 
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-Estratexia galega de convivencia escolar. Diagnose de convivencia 2015/2020. 

-Protocolo de absentismo escolar. 

-Instruccións de 31 de xaneiro de absentismo escolar. 

-Protocolo de consenso sobre TDAH. 

-Procedemento corrector de conductas contrariasás normas de convivencia. 

-Protocolo xeral para a prevención, detección e tratamento do acoso e ciberacoso 

escolar. 

 

OBXECTIVOS. 

-CONVIVENCIA E CULTURA DA PAZ 

O traballo central en torno ao eixe da convivencia leva consigo ter presente o concepto 

de non discriminación por razón de xénero, raza, crenza, cultura, características persoais 

e entorno sociocultural, e pretende como obxectivo acadar unha situación de equidade 

que trate de compensar desigualdades e favorecer a inclusión en entornos democráticos 

e responsables co individuo e os grupos.Traballar a convivencia é importante 

porque:Pon énfase na necesidade de comprender aos demais.Ensina a desenvolver 

proxectos comúns.Ensina a manexar os conflictos de forma pacífica e non 

violenta.Promove a aprendizaxe cooperativa.Promove o desenvolvemento social e 

moral, baseado en valores de aceptación universal.Promove o desenvolvemento da 

responsabilidade e a participación activa na vida do centro.Procura tamén a cidadanía 

responsable e activa no propio contorno.O traballo para acadar estes obxectivos 

desenvólvese no noso centro a travésdedúas liñas.-Programas e actividades no plan de 

acción titorial.-Programas de sensibilización respecto da discriminación en calquera das 

súas formas: acoso escolar, violencia contra a muller, coñecemento da realidade de 

grupos sociais desfavorecidos, etc.-Actividades e obradoiros dentro de plan titorial 

sobre habilidades e competencias sociais, resolución pacífica de conflictos educación 

emocional... 
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-A través dos temas transversais nas distintas materias: 

Educación para a igualdade: recoñecemento da igualdade plena nas oportunidades e o 

rexeitamento á discriminación. 

Educación ambiental: Proxecto Climántica 

Educación para a saúde: Plan proxecta de alimentación saudable. 

 

-A EQUIDADE E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Preténdese acadar a non discriminación e a equidade social na convivencia traballando 

na integración coas distintas medidas de atención á diversidade e a erradicación da 

exclusión: 

-Actividades extraescolares de distinto tipo que fomenten a inclusión e pertenza ao 

centro: coro,clubs de lectura, teatro, deportes, manualidades,etc. 

-Colaboración en distintas campañas de solidariedade con outros organismos do 

entorno: Cáritas, Cruz Vermella... 

-Medidas curriculares e metodolóxicas de integración educativa co alumnado que 

presenta diferentes maneiras de aprenderou situacións desfavorecidas. 

-EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Son obxectivos dunha educación intercultural:-Propiciar actitudes que leven a 

valoración da gran riqueza que supón a interculturalidade no centro e no entorno. 

-Afondar no interese polo coñecemento e respecto doutras culturas. 

 

ANÁLISE DA SITUACIÓN ACTUAL. 

En 1º de ESO aproximadamente un 40% das intervencións están determinadas por 

problemas de relación e faltas de respecto entre compañeiros e compañeiras.Sobre un 

20% teñen a súa orixe en faltas de atención e cumprimento coas tarefas escolares. 
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As intervencións están dirixidas principalmente dende as titorías, comunicación coas 

familias, e nunha porcentaxe dun 20% aproximadamente son intervencións de 

mediación e resolución de problemas dende o departamento de orientación. 

En 2º de ESO a desobediencia ao profesorado constitúe o 50% aproximado das 

intervencións tanto de titores como Xefatura de Estudos. Sobre o 30% son conflitosde 

relación entre o alumnado,querequiren de mediación e resolución de problemas dende 

o departamento de orientación. 

En 3º de ESO, as casuísticas son similares, aparecendo maior grado de desobediencia ao 

profesorado e problemas de asistencia regular. 

En 4º de ESO e Bacharelatosprodúcese unha notable diminución das incidencias en 

xeral, aumentado o abandono inxustificadodo centro, principalmente nos recreos. 

Debemos ter en conta os aspectos positivos a destacar no noso centro: 

-Alumnado, en xeral, respectuoso e correcto no trato diario.-Alumnado que responde 

cun alto grao de participación nas actividades propostas. 

-Alumnado solidario nas campañas realizadas. 

-Alumnado colaborador e implicado en proxectos como Clubs de lectura, Coro .. 

-Profesorado implicado en moitas actividades, proxectos, saídas educativas, integración 

das Tic .. 

-Colaboración con entidades sociais do contorno: Educadora familiar do Concello, 

Programa de apoio escolar da Cruz Vermella, campañas de CáritasCentro de Información 

á Muller, Garda Civil, Policía autonómica .. 
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PRINCIPIOS E OBXECTIVOS. 

-PRINCIPIOS 

Os conflitos son algo inherente ao ser humano e a mellora da convivencia está en 

relación directa coas capacidades e competencias desenvoltas para afrontar a 

resolución pacífica dos mesmos. 

-A convivencia non é un aspecto a desenvolver en paralelo aos procesos educativos de 

ensino-aprendizaxe, senón desenvolvendo as competencias no contexto normalizado da 

aula e o centro. 

-Desenvolver a competencia social e cidadá supón traballar especificamentena procura 

de habilidades emocionais e de comunicación asertiva. 

-Un bo clima de centro necesita a implicación responsable de toda a comunidade 

educativa. 

-É necesaria a difusión do plan de convivencia e as actividades desenvolvidas para 

acadar a implicación de toda a comunidade. 

-OBXECTIVOS 

1.Facilitar a integración de todo o alumnado, respectando as diferentes situacións de 

diversidade que amosen. 

2.Favorecer o sentimento de pertenza ao centro educativo de todo o alumnado sen 

discriminación por razón de sexo, idade, crenza, cultura, identidade de xénero, etc. 

3.Priorizar o traballo de prevención de conflitos, implicando ao profesorado na atención 

a problemas de relación, adaptación de calquera alumno ou alumna para unha rápida 

intervención. 

4.Favorecer canles de comunicación e seguridade entre o alumnado ante casos de acoso 

para ser quen de expresar e denunciar a situación e pedir axuda. 

5.Intervención no inicio de casos de absentismo. 
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6.Desenvolver actividades para dotar ao alumnado e titores de información e 

habilidades de resolución de conflitos, mellora do clima de aula, aceptación da 

diversidade e respectoás diferenzas. 

7.Diminución do número de partes de incidencia. 

8.Fomentar a implicación das familias.Estes obxectivos serán desenvoltos ao longo do 

tempo e mesmo incidirase nalgúns deles cada curso, para concentrar os esforzos e 

actuacións nas prioridades. 

 

PROPOSTAS DE ACTUACIÓN. 

As liñas de actuación postas en marcha para o curso actual-Coordinación co centro de 

Educación Primaria adscrito ao IES Virxe do Mar (CEIP Felipe de Castro) a través de 

reunións entre o departamento de orientación, xefatura de estudos cos titores e 

orientador do centro adscrito, que se realizan a finais de curso co obxectivo de analizar 

as casuísticas de alumnado con problemas de integración, convivencia, etc e organizar a 

súa integración no noso centro. 

-Obradoiros organizados no plan de acción titorial e que están a desenvolverse na 

titorías por titores, orientadora do centro, monitores especializados, etc e que son: 

-Obradoiro de habilidadese estratexias de aprendizaxe: A Nova Etapa (1º e 2º de ESO) 

Obradoiro de Mellora da convivencia e resolución de conflitos( 1º e 2º de ESO) 

-Prevención da violencia de xénero, en colaboración co Centro de Información á Muller 

do Concello de Noia (2º,3º e 4º de ESO) 

-Prevención do acoso escolar e o ciberacoso, en colaboración co Plan Director da Garda 

Civil. 

-Mediación en conflitos de relación a través de titores e Orientadora. O profesorado 

comunicará aos titoresas situacións de conflitosde relación nos grupos, o titor ou titora 

fará a intervención inicial co alumnado e familias e decidirá a conveniencia de solicitar a 

intervención de mediación no Departamento de Orientación, segundomodelo adxunto. 
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-Programas de competencia social e resolución de conflitoscon alumnado sancionado. 

Corresponde a Xefatura de Estudose Comisión de Convivencia determinar as situacións 

que serán derivadas para esta intervención no Departamento de Orientación. 

 

MEDIACIÓN CO ALUMNADO. 

 

Para todo o alumnado do centro, atendendo ás necesidades individuais do alumnado 

relativas a problemas de convivencia. Levaráse a cabo durante todo o curso a cargo do 

Departamento de Orientación, titorías e Xefatura de Estudos. 

 

PROPOSTAS DE MELLORA. 

 

-Mellorar o clima de aula a través de metodoloxías de aprendizaxe cooperativa en 

grupos heteroxéneos. 

-Priorizar nas actividades de titoría a reflexión e interiorización das normas de 

convivencia en cada grupo. 

-Aumentar a cooperación da comunidade educativanas propostasde mellora da 

convivencia. 

 

AVALIACIÓN. 

 

Farase a través dunha valoración cualitativa e cuantitativa.-A través do cómputo de 

incidencias dende Xefatura de Estudos e Comisión de Convivencia e a valoración das 

mesmas.-A través das intervencións de mediación realizadas.-A través da cantidade e 

calidade de programas e proxectos relacionados coa convivencia levados a cabo.-Cada 

programa e proxecto terá a súa avaliación específica a través de cuestionarios ao 

alumnado, reducción de conflictos, competencias adquiridas polo alumnado... 
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Proxecto Curricular de Centro  
 

 

 

A.- DIRECTRICES XERAIS 

B.- PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS DOS DEPARTAMENTOS 

 

A.- DIRECTRICES XERAIS 

1.- Leis xerais e normativa 

2.- Adecuación dos Obxectivos Xerais para a ESO. Contextualización 

3.- Metodoloxía didáctica 

  3.1 Principios metodolóxicos xerais. 

  3.2 Técnicas de traballo. 

  3.3 Decisións relativas aos elementos materiais. 

  3.4 Os medios didácticos. 

4.- Criterios de Avaliación e Promoción para ESO  

 Avaliación. 

  4.1. Normas xerais da avaliación. 

  4.2. Os distintos tipos de avaliación. 

   4.2.1 A avaliación inicial. 

   4.2.2 A avaliación continua. 

   4.2.3 A avaliación final. 

  4.3. Pautas de funcionamento da Xunta de avaliación. 

  4.4. Criterios de promoción. 

  4.5. Recuperación de Materias Pendentes. 

5.- Temas Transversais.  

  5.1. Orientacións para o tratamento dos temas transversais. 
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6.- Criterios e procedementos de atención á diversidade. 

  6.1. Criterios organizativos de atención á diversidade. 

  6.2. Medidas de atención á diversidade. 

   6.2.1 Medidas curriculares. 

    a) Acción Titorial. 

    b) Reforzo educativo e apoios individualizados. 

    c) Adaptación curricular individualizada. 

    d) Optatividade. 

   6.2.2. Medidas de tipo organizativo: 

    a) Agrupamentos Específicos. 

     

 7.- Criterios para avaliar os procesos de ensino e a práctica docente. 

  7.1. A  avaliación do  PCC. 

            7.2. A  avaliación  do proceso de ensino  e da práctica docente. 

8.- Criterios organizativos dos contidos para o tratamento interdisciplinar. 

 

A.- DIRECTRICES XERAIS 
 

 

1. Leis xerais e normativa. 

 
Lei Orgánica da Educación (LOE) 2/2006 de 3 de maio 

Lei da Función Pública de Galicia, 13/2007 , DOG 27-08-07. 

Lei de convivencia e participación da comunidade educativa, 4/2011, DOG 15-07-11. 

 

Alumnado 

Dereitos: Decreto 732/1995, BOE 05-05-95 

Admisión: Decreto 30/2007 do 15 de marzo (DOG 16-03-07) 

Orde do 17-03-07 (DOG 19-03-07). Corrección de erros DOG 04-04-07 

Orde do 27-12-2002 (DOG 30-01-03): Escolarización de alumnado con NEE. 

Real decreto 943/2003 do 18 de xullo (BOE 31-07-03): atención ao alumnado superdotado. 

Orde do 20-02-04 (DOG 26-02-04): atención ao alumnado inmigrante. 
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Consello Escolar 

Decreto 92/1998 do 28 de abril. 

Decreto 85/2007 do 12 de abril (DOG 08-05-07): Observatorio de Convivencia 

  

Profesorado 

Decreto 33/1986: Regulamento do réxime disciplinario dos Funcionarios Civís do Estado 

 Decreto 94/1991: Regulamento do réxime disciplinario dos Funcionarios da Administración 

Autónoma de Galicia. 

Lei 13/2007 (DOG 27-08-07): Ausencias e permisos. 

Orde 7 de abril 2008 (DOG 23-04-08): regulamento dos permisos e licenzas do profesorado. 

Acordo 18-02-08: Itinerancias 

 Instruccións da Inspección Educativa 10-09-07: Horario lectivo. 

Orde do 17 de xullo de 2007 (DOG 24-07-07): complemento por función titorial, regulamento 

da relación laboral do profesorado de relixión...  

Decreto 124/2007 do 28 de xuño (DOG 29-06-07): regulamento do uso e promoción da lingua 

galega no sistema educativo. 

 

Orientación 

Decreto 120/98 do 23 de abril (DOG 27-04-98): Regulamento da Orientación Educativa e 

profesional en Galicia. 

Orde do 24 de xullo de 1998 (DOG 31-07-98): Organización e funcionamento da Orientación 

Educativa e Profesional en Galicia.  

 

Recursos económicos 

Decreto 464/1987 de 17 de decembro (DOG 21-01-88): Xustificación de gastos de 

funcionamento.  

Circular da Consellería de Educación do 24 de marzo de 1988: Xustificación de gastos de 

funcionamento.  

Real Decreto 2402/1985 do 18 de decembro modificado polo Real Dereto 11624/1992 de 29 de 

decembro: Xustificación de gastos de funcionamento. 

Orde do 2 de xaneiro de 1998: justificación de gastos de funcionamento. 

Real Decreto 2402/1985 do 18 de decembro modificado polo Real Decreto 11624/1992 do 29 

de decembro: Requisitos das facturas. 

Lei 8/1987 de 25 de novembro (DOG 20-01-88): Autonomía da xestión económica dos centros 

públicos non universitarios.  

 

Igualdade 

 Lei 07/2007 do 16 de xullo (DOG 03-08-04): Lei galega para a igualdade de mulleres e homes. 
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2.- Adecuación dos Obxectivos Xerais para a ESO. Contextualización. 
 

 Indicamos a continuación os obxectivos xerais da E.S.O. fixados pola Consellería de 

Educación e tamén a súa contextualización para o noso Centro: 

 

 a) Comprender e producir mensaxes orais escritas con propiedade, autonomía e 

creatividade nas linguas galega e castelá e, polo menos, nunha lingua estranxeira, utilizándoas 

para comunicarse e organizar os propios pensamentos e para reflexionar sobre os procesos implicados 

no uso da linguaxe. 

 a)  Contextualización: 

 Favorecer a práctica da linguaxe oral en clase desde todas as áreas e materias, detectando e 

corrixindo as incorreccións. O profesorado comprométese a corrixir a expresión escrita. 

 Potenciar a lectura comprensiva desde todas as áreas e materias. 

 Potenciar a aprendizaxe de, polo menos, dúas linguas estranxeiras. 

 Potenciar a biblioteca como centro de dinamización cultural e animación á lectura. 

 

 b) Interpretar e producir con propiedade, autonomía e creatividade mensaxes que 

utilicen códigos artísticos, científicos e técnicos, co fin de enriquecer as súas posibilidades de 

comunicación e reflexionar sobre os procesos implicados no seu uso. 

 b)  Contextualización: 

 A través das distintas áreas fomentarase a utilización dos distintos códigos. 

Intentarase a coordinación do profesorado ao transmitir os mesmos conceptos e termos para non 

crear confusión ao alumnado. 

 

 c) Obter e seleccionar información utilizando as fontes nas que habitualmente se atopa 

dispoñíbel, tratala de forma autónoma e crítica, cunha finalidade previamente establecida, e 

transmitillela aos demais de maneira organizada e intelixíbel. 

 c)  Contextualización: 

 Desde as diferentes áreas e materias organizaranse actividades formativas nas que alumnado 

teña que buscar e interpretar información e seleccionar criticamente os seus contidos.  

 Elaboraranse normas comúns para que o alumnado sexa capaz de transmitir a información 

de xeito organizado e intelixíbel no caderno de clase, traballos escritos, exposicións orais, exames, 

etc. 

  

 d) Elaborar estratexias de identificación e resolución de problemas nos diversos campos de 

coñecemento e da experiencia, mediante procedementos intuitivos e de razoamento lóxico, 

constatándoas e reflexionando sobre o proceso seguido. 

 d)  Contextualización: 

 Este obxectivo desenvolverá as capacidades de "comprensión", "relación e aplicación", 

"razoamento indutivo, dedutivo e lóxico". Unha parte considerábel do alumnado emprega 

procedementos mecánicos, sen reflexión, na resolución de problemas e actividades. Ademais amosan 

dificultades de comprensión dos enunciados por falta de léxico, lectura irreflexiva e superficial... 

Aínda que afecta a todas as áreas, desenvolverase fundamentalmente na de ciencias, matemáticas e 

tecnoloxía. 

  

 e) Formarse unha imaxe adecuada de si mesmos, das súas características e posibilidades e 

desenvolver actividades de forma autónoma e equilibrada, valorando o esforzo e superación das 

dificultades. 
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 e)  Contextualización: 

 Durante a hora de titoría lectiva realizaranse actividades grupais que desenvolvan no 

alumnado a autoestima. 

 

 A información que se dea ao alumno/a evitará establecer comparacións que poidan danar 

o seu autoconcepto. 

  

 f) Relacionarse con outras persoas e participar en actividades de grupo con actitudes 

solidarias e tolerantes, rexeitando todo tipo de discriminacións debidas á raza, ao sexo, á clase social, 

as crenzas e a outras características individuais, sociais e culturais. 

 f)  Contextualización: 

 Este obxectivo promoverá capacidades de "integración", "colaboración", "solidariedade e 

tolerancia". Será un tema transversal en todas as áreas, e desenvolverase fundamentalmente a 

través de traballos en equipo e actividades diversas, tanto no ámbito escolar como no extraescolar 

(intecambios, actividades en datas sinaladas). Traballarase nas sesións de Titoría e terase en conta 

no Regulamento de Réxime Interno. 

 Corrixiranse todo tipo de actitudes que supoñan comportamentos sexistas ou racistas, de 

acoso ou violencia entre compañeiros.., e en xeral as condutas contrarias á solidariedade e á 

tolerancia. 

 Potenciaranse as actividades complementarias que fomenten actitudes integradoras non 

competitivas tales como teatro, intercambios escolares,... 

  

 g) Analizar os mecanismos e valores que rexen o funcionamento das sociedades, en 

especial os referidos aos dereitos e deberes dos cidadáns, elaborar xuízos e criterios persoais e 

actuar con autonomía e iniciativa na vida activa e adulta. 

 g)  Contextualización: 

 Desde todas as áreas buscarase conseguir unha convivencia democrática e participativa. 

 A través da titoría daranse a coñecer os dereitos e deberes recollidos no Regulamento de 

Réxime Interior do Centro, e favorecerase o seu cumprimento. 

  

 h) Coñecer as crenzas, actitudes e valores básicos da nosa tradición e patrimonio 

cultural, valoralos criticamente e elixir aquelas opcións que mellor favorezan o seu 

desenvolvemento integral como persoa. Coñecer e apreciar o patrimonio natural e cultural e 

contribuír activamente á súa conservación e mellora, entender a diversidade lingüística e cultural 

como un dereito dos pobos e dos individuos á súa identidade, e desenvolver unha actitude de 

interese e respecto de cara ao exercicio deste dereito. 

 h)  Contextualización: 

 Organizaranse actividades que favorezan o recoñecemento e a valoración do patrimonio 

sociocultural. 

 A área de Ciencias Sociais recollerá de xeito máis específico estes contidos. 

  

 i) Analizar os mecanismos básicos que rexen o funcionamento do medio físico, valorar as 

repercusións que sobre el teñen as actividades humanas e contribuír activamente á súa defensa, 

conservación e mellora como elemento determinante da calidade de vida. 

 i) Contextualización: 

 O profesorado intentará dar pautas de comportamento para a conservación do medio físico 

máis próximo ao alumnado para que desenvolva certos hábitos medioambientais como a recollida 

de papeis e uso do papel reciclado, coidado e limpeza da aula, coidado das zonas axardinadas, aforro 

no consumo de enerxía eléctrica e calefacción, etc. 
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 j) Coñecer e valorar o desenvolvemento científico e tecnolóxico, as súas aplicacións e a 

incidencia no seu medio físico e social. 

 j)  Contextualización: 

 Traballarase desde todas as áreas, e de xeito máis específico desde as áreas de Ciencias 

Naturais, Ciencias Sociais e Tecnoloxía. 

  

 k) Coñecer e comprender os aspectos básicos do funcionamento do propio corpo e das 

consecuencias para a saúde individual e colectiva dos actos e decisións persoais, e valorar os 

beneficios que supoñen os hábitos do exercicio físico, da hixiene, e dunha alimentación equilibrada, 

así como o de levar unha vida sa. 

 k ) Contextualización: 

 Este obxectivo desenvolverase a través do tratamento dos temas tranversais en todas as 

áreas, e de xeito específico desde a Educación Física, Ciencias Naturais e a titoría. 
 

 

 

 

3.- Metodoloxía Didáctica. 

 
3.1.- Principios metodolóxicos xerais: 

 

 Relacionar os contidos novos e os coñecementos previos do alumnado con actividades 

introdutorias nas que se revisen os contidos fundamentais para comprender os novos. 

 Propoñer actividades presentadas en distintos soportes e códigos que requiran a actividade 

funcional do alumnado. 

 Secuenciar os contidos de xeito que permitan a aprendizaxe racional e a continuidade 

vertical (en anos sucesivos) e horizontal (procedementos comúns). 

 Tratar de xeito equilibrado os distintos tipos de contidos. Non basear a aprendizaxe 

unicamente en contidos conceptuais adquiridos memoristicamente. 

  Combinar distintas estratexias metodolóxicas: exposición, indagación, traballos prácticos… 

 Presentar os contidos cunha estruturación clara, mostrando a interrelación entre os da mesma 

área e tamén cos contidos das outras áreas. 

Axustar a axuda pedagóxica ás diferentes necesidades do alumnado, facilitando recursos e 

estratexias variadas que permitan dar resposta as diversas motivacións, intereses e capacidades que 

presentan os alumnos/as nestas idades. 

 

 

3.2.- Técnicas de traballo: 

 

 É importante o tratamento das Técnicas de Estudo, tanto por parte dos profesores/as que 

imparten cada área como por parte dos titores/as. É importante insistir na organización do traballo 

persoal na casa: tempo de estudo, tempo de lecer, tempo dedicado a cada tarefa, elección das 

mellores horas de traballo, 

Outra técnica a ter en conta polo profesor/a é a de Traballo en Grupo, con todas as posibilidades de 

socialización que introduce. 

 

3.3.- Decisións relativas aos elementos materiais: 

 

 Organizarase o espazo e o tempo seguindo as seguintes pautas: 
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Alternar o traballo individual e en grupo. 

Repartir proporcionalmente os tempos de escoita e atención e os de manipulación e movemento. 

Programar, xunto cos períodos de actividade, os de descanso. 

Alternar as actividades de libre iniciativa coas máis ríxidas. 

 

3.4.- Os medios didácticos: 

 Cómpre empregar unha certa diversidade de medios, o que repercute nunha maior 

motivación. Hai que ter en conta a realidade do Centro, e axustarse aos materiais dispoñíbeis no 

mesmo. Os medios didácticos que o noso Centro debe usar, mellorar e potenciar son: 

A biblioteca. 

A prensa como recurso. 

Recursos informáticos: aula multimedia e conexión a Internet. 

Medios audiovisuais. 

Utilizar o medio e o contorno do Centro e do alumno/a como recurso. 

Materiais elaborados polos propios alumnos/as ou polos equipos docentes. 

 

 

4.- Criterios de Avaliación e Promoción para ESO. 

 

Avaliación 

  
 A avaliación no Ensino Secundario é parte integrante do proceso de ensino-aprendizaxe. 

Caracterízase por ser continua, integradora e individualizada, aínda que diferenciada por áreas e 

materias optativas do currículo e que se levará a cabo tendo en conta as competencias básicas e 

os criterios establecidos no currículo desa etapa. 

 

4.1.- Normas xerais da avaliación 

     3.1.1 Ao longo de cada curso realizaranse catro sesións de avaliación, tres trimestrais-

ordinarias, a última das cales será a avaliación final, e unha extraordinaria no mes de setembro. 

Na etapa da ESO realizarase ademais unha avaliación inicial, non antes de un mes dende o 

inicio do curso. 

      3.1.2 As sesións de avaliación serán convocadas pola Xefatura de Estudos, que será 

quen estableza o calendario e as sesións correspondentes a cada curso.  

     3.1.3 Ao comezo do curso a Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP) deberá 

aprobar o calendario base das sesións de  avaliación, previa proposta de Xefatura de Estudos.  

      3.1.4 As sesións de avaliación desenvolveranse normalmente, a excepción da 

avaliación inicial, ao rematar cada trimestre. Sen embargo, a CCP poderá modificar as datas 

por motivos xustificados.  

      3.1.5 As sesións de avaliación serán organizadas e presididas polos titores/as de cada 

grupo, que serán os responsábeis do desenvolvemento das mesmas. A Xunta de Avaliación 

deberá seguir en todo momento as indicacións dos  titores/as.  

      3.1.6 As sesións de avaliación deberán axustarse ao tempo que a Xefatura de Estudos 

estableza. O titor/a do grupo  deberá garantir o cumprimento deste horario.  

      3.1.7 Os profesores/as deberán consignar as cualificacións dos alumnos/as con 

anterioridade ás sesións de avaliación, sendo o límite do prazo de entrega as primeiras horas da 

mañá do día anterior ao da avaliación.  

      3.1.8 As cualificacións poderanse modificar na sesión de avaliación; neste caso o 

titor/a responsabilizarase das modificacións e do seu correcto procesamento informático.  
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      3.1.9 Ao rematar as sesións de avaliación cumprimentarase a acta da devandita sesión, 

que deberá ser asinada por todos/as asistentes.  

      3.1.10 Informarase aos pais/nais de alumnos/as dos resultados de cada avaliación a 

través dun Boletín de Notas de cuxa elaboración, sinatura, selado e posta a disposición para 

enviar se encargarán os profesores titores/as.  

 

4.2.- Os distintos tipos de avaliación 

 

4.2.1.- A avaliación inicial (Orde do 21 de decembro de 2007) 

 

 Ao inicio da ESO o profesorado efectuará unha avaliacion inicial do alumnado que lle 

permita coñecer o grao de desenvolvemento alcanzado nos aspectos básicos da aprendizaxe e 

do dominio dos contidos das distintas áreas nos termos que se estableza no proxecto curricular 

do centro. 

 A avaliación inicial permítenos diagnosticar a situación e as necesidades concretas de 

cada alumno/a e debe contemplar os seguintes elementos: 

Ideas previas  

Trátase de coñecer o que o alumno/a sabe sobre os contidos que están na base dos que imos 

traballar  posteriormente.  

Capacidades básicas 

Trátase de coñecer as capacidades básicas instrumentais que o alumno/a domina, tanto xerais 

(comprensión lectora, expresión escrita, etc.) como específicas da disciplina (manexo de 

instrumentos, gráficos, resolución de problemas, etc.). 

Os seguintes instrumentos e técnicas utilízanse para a avaliación inicial: 

 · Análise do proceso escolar seguido polo alumno. 

 · Probas escritas. 

 · Cuestionarios. 

 · Entrevistas cos pais. 

 · Informes médicos e psicopedagóxicos. 

  

 Cada Departamento elaborará o material que considere máis axeitado para a realización 

da avaliación inicial, que constará na programación.  

 

 A información sobre os niveis de partida do alumnado que se incorpora en 1º de ESO 

servirá para que os Departamentos axusten as súas programacións en función das necesidades e 

competencias básicas de partida percibidas. 

 

4.2.2.- A avaliación continua 

 A avaliación continua require unha constante recollida de información que sirva de 

retroalimentación para guiar a aprendizaxe.  

Hai tres tipos de contidos que se valoran: 

 

 Actitudes e hábitos de traballo: 

 · Actitude ante o traballo (iniciativa, organización, ritmo de traballo, concentración, 

etc.) 

 · Realización concreta do traballo (orixinalidade, creatividade, limpeza, orde,  

estruturación, comprensión e expresión escrita, ortografía, vocabulario, etc).  
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 Coñecementos: 

 · Adquisición dos contidos mínimos en cada materia,  diferenciación entre o 

fundamental e o accesorio, aplicación dos coñecementos a áreas diversas, etc.  

 

 Contidos procedementais/habilidades e destrezas específicas: 

 · Estratexias de resolución de problemas, estratexias de planificación e organización, 

uso e interpretación de gráficos, datos estatísticos, instrumentos específicos, estratexias 

aplicadas a comentario de textos, análise e reflexión crítica, etc. 

  

 Correspóndelle a cada Departamento na súa programación determinar a 

ponderación establecida entre os diversos tipos de contidos que se valoran na avaliación 

continua. 

As técnicas que se usan para a avaliación continua son diversas: 

 · Observación. Os resultados da observación plásmanse en fichas ou escalas que se 

poden completar  cun diario do profesor, no que se leva conta do proceso de educación 

realizado día a día. 

 · Análise de traballos e tarefas escolares. 

 · A autoavaliación é unha técnica que permite a valoración propia do traballo realizado. 

O profesor   pode tela en conta á hora da toma de decisións. 

 · Probas escritas 

 · Probas orais 

4.2.3.- A avaliación final 

 Realízase ao concluír a secuencia de aprendizaxe e constitúe a culminación do proceso 

de avaliación continua. A avaliación final é a xustificación ou argumentación para a decisión de 

promoción, e a información reflectida nela pasa ao informe individualizado, que servirá para a 

avaliación inicial da seguinte secuencia de aprendizaxe. 

 

 

4.3.- Pautas de funcionamento da Xunta de avaliación 

 - Para a toma de decisións asígnaselle un voto a cada profesor/a, independentemente das 

áreas que imparta. 

 - Os acordos tomaranse por maioría simple (a metade máis un do número de 

profesores/as presentes que imparten  clase ao alumno/a). 

 - No caso de ter que votar para decidir a titulación excepcional (segundo condicións 

establecidas no punto 4.3) precisarase que a maioría simple  dos votantes estean de acordo con 

outorgar o título a un alumno/a con alguna materia suspensa. 

 - Non participará o profesorado de áreas optativas que non imparta clase ao alumno/a. 

 - Os profesores/as que imparten materias que cursa o alumno/a non poderán absterse nas 

votacións. 

 - O contido das sesións de avaliación é secreto, polo que só se poden divulgar os seus 

resultados por condutos oficiais. 

 - Das sesións de avaliación levantarase acta. 
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4.4.- Criterios de promoción e titulación 

 

CRITERIO  DE TITULACIÓN ESO curso 2016/2017 

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

«Disposición transitoria única Títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

obtenidos en el curso 2016-2017  

Para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria que 

se expidan en el curso 2016-17, conforme a lo establecido en la disposición final primera del 

presente real decreto y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, se requerirá que el alumno 

reúna las condiciones para poder presentarse a la evaluación final de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 21.2 (14) del presente real decreto. 

Asimismo con carácter excepcional, los títulos de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria expedidos en el curso 2016-2017 permitirán acceder indistintamente a cualquiera 

de las enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, sin perjuicio de los requisitos de acceso establecidos con carácter general para cada 

una de estas. 

En el título deberá constar mediante diligencia la opción por la que el alumno haya 

cursado el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria y que dicho título se ha 

obtenido de la forma indicada en la presente disposición transitoria.» 

Artículo 14 Requisitos de participación  

Podrán presentarse a la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria: 

a) El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria que haya obtenido, bien 

evaluación positiva en todas las materias de dicha etapa, o bien negativa en un máximo de dos 

materias siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y 

Matemáticas. A estos efectos, la materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma 

consideración que la materia Lengua Castellana y Literatura en aquellas comunidades 

autónomas que posean lengua cooficial. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.tp.html#I38
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.tp.html#I38
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A los efectos de este párrafo, sólo se computarán las materias que como mínimo el 

alumno debe cursar en cada uno de los bloques, según la normativa básica. Además, en relación 

con aquellos alumnos que cursen Lengua Cooficial y Literatura, sólo se computará una materia 

en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, con independencia de que 

dichos alumnos puedan cursar más materias de dicho bloque. Las materias con la misma 

denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como 

materias distintas. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN ESO 

DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Artigo 23. Promoción 

1. As decisións sobre a promoción do alumnado dun curso a outro, dentro da etapa, 

serán adoptadas de xeito colexiado polo conxunto de profesores e profesoras do alumno ou da alumna 

respectivo/a, atendendo ao logro dos obxectivos da etapa e ao grao de adquisición das competencias 

correspondentes. 

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar as medidas 

ordinarias de reforzo e apoio para superar as dificultades de aprendizaxe do alumno ou da alumna 

 

2. Os alumnos e as alumnas terán promoción de curso no caso de superaren todas as materias 

cursadas ou teren avaliación negativa en dúas materias como máximo, e repetirán curso cando teñan 

avaliación negativa en tres ou máis materias, ou en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua 

Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá  e Literatura e Matemáticas. 

 

De forma excepcional, poderá autorizarse a promoción dun alumno ou unha alumna con 

avaliación negativa en tres materias cando se dean conxuntamente as seguintes condicións: 

 

a) Que dúas das materias con avaliación negativa non sexan simultaneamente Lingua Galega 

e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación negativa non lle 

impide ao alumno ou á alumna seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas favorables de 

recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa. 

c) Que se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas de atención educativa propostas no 

consello orientador ao que se refire o apartado 7 deste artigo. 

 

Poderá tamén autorizarse de xeito excepcional a promoción dun alumno ou unha alumna con 

avaliación negativa en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e 
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Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, cando o equipo docente considere que o 

alumno ou a alumna poden seguir con éxito o curso seguinte, que teñen expectativas favorables de 

recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa, e sempre que se lle apliquen ao 

alumno ou á alumna as medidas de atención educativa propostas no consello orientador ao que se 

refire o apartado 7 deste artigo. 

Para os efectos deste apartado, só se computarán as materias que como mínimo o alumno ou 

a alumna deben cursar en cada un dos bloques. 

No bloque de materias de libre configuración autonómica só se computará Lingua Galega e 

Literatura, con independencia de que os alumnos e as alumnas poidan cursar máis  materias do 

devandito bloque. 

 

As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da educación secundaria 

obrigatoria consideraranse como materias distintas. 

 

 3. Quen teña promoción sen superar todas as materias deberá matricularse das materias non 

superadas, seguirá os programas de reforzo que estableza o equipo docente e 

deberá superar as avaliacións correspondentes aos devanditos programas de reforzo.  

 

Esta circunstancia terase en conta aos efectos de promoción previstos nos apartados anteriores. 

 

4. O alumno ou a alumna que non teñan promoción deberán permanecer un ano máis no 

mesmo curso. Esta medida poderáselle aplicar no mesmo curso unha soa vez, e dúas veces como 

máximo dentro da etapa. Cando esta segunda repetición deba producirse en terceiro ou cuarto curso, 

terá dereito a permanecer no réxime ordinario cursando educación secundaria obrigatoria ata os 

dezanove anos de idade, feitos no ano no que finalice o curso. Excepcionalmente, poderá repetir unha 

segunda vez en cuarto curso se non repetiu nos cursos anteriores da etapa. 

 

5. En todo caso, as repeticións estableceranse de maneira que as condicións curriculares se 

adapten ás necesidades do alumno ou da alumna e estean orientadas á superación das dificultades 

detectadas. 

 

6. Esta medida deberá ir acompañada dun plan específico personalizado, orientado á 

superación das dificultades detectadas no curso anterior. Os centros docentes organizarán este plan de 

acordo co que estableza a consellería con competencias en materia de educación. 

 

 7. Coa finalidade de facilitar que todo o alumnado logre os obxectivos e alcance o adecuado 

grao de adquisición das competencias correspondentes, a consellería con competencias en materia de 

educación establecerá medidas de reforzo educativo, con especial atención ás necesidades 

específicas de apoio educativo. A aplicación personalizada das medidas revisarase periodicamente e, 

en todo caso, ao finalizar o curso académico. 
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Ao final de cada curso de educación secundaria obrigatoria entregaráselles ao pai, á nai ou 

aos/ás titores/as legais de cada alumno ou alumna un consello orientador, que incluirá unha proposta a 

pais, nais ou titores/as legais ou, de ser o caso, ao alumno ou á alumna do itinerario máis adecuado 

para seguir, así como a identificación, mediante informe motivado, do grao de logro dos obxectivos da 

etapa e de adquisición das competencias correspondentes que xustifica a proposta. Se se considera 

necesario, o consello orientador poderá incluír unha recomendación aos pais, ás nais ou aos/ás 

titores/as legais e, de ser o caso, ao alumno ou á alumna sobre a incorporación a un programa de 

mellora da aprendizaxe e do rendemento, ou a un ciclo de formación profesional básica. 

O consello orientador incluirase no expediente do alumno ou da alumna. 

  

   

 4.5.- Recuperación de materias pendentes 

 

 - A coordinación e seguimento da avaliación das aprendizaxes do alumnado con 

materias pendentes é responsabilidade dos xefes/as dos departamentos didácticos 

correspondentes. 

 - Será o profesor da meteria  o que desenvolva o proceso de recuperación do alumnado 

coa súa materia pendente de cursos anteriores. No caso de non impartirse no curso ou non 

cursala o alumno/a será responsabilidade do Xefe/a de Departamento. 

 - Nas datas que a Xefatura de Estudos determine, de acordo coa CCP, efectuarase unha 

Avaliación Parcial de materias pendentes, da que se dará parte aos titores legais mediante o 

envío do correspondente boletín de avaliación, tarefa da que será responsábel o Titor/a do 

grupo que estea a cursar o alumno/a.  

 - Cada ano escolar realizaranse dúas sesións de Avaliación deste alumnado: unha Final 

Ordinaria (en xuño) e outra Final Extraordinaria (en setembro). Estas sesións presídeas o xefe/a 

de estudos e a ela asistirán os xefes/as de  departamento antes citados. 

 - Os departamentos didácticos débenlles proporcionar aos alumnos/as con materias 

pendentes plans de traballo, que deben recollerse nas respectivas programacións didácticas.  

 - O alumnado ten dereito a realizar no mes de maio e no mes de setembro unha proba 

final de cada materia pendente. Pero en ningún caso o procedemento para a avaliación das 

aprendizaxes do alumnado nas materias que teña pendentes poderá limitarse ao establecemento 

destas probas finais. 

 

5.- Temas Transversais. 

 Os contidos transversais forman parte dos obxectivos educativos da E.S.O. polo que é 

importante a súa inclusión nos currículos das diferentes áreas, xa que non son específicos de 

ningunha en particular.  Os temas contemplados pola lexislación educativa son os segunites: 

 - Educación moral e cívica: procura o fomento da convivencia e do seu recurso 

principal, o diálogo, como o único xeito de constituír relacións nas sociedades contemporáneas. 

Débense fomentar os hábitos de convivencia no centro. 
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 - Educación vial: debe pór o acento no problema da inseguridades nas estradas e no 

fomento dos hábitos de cumprimento das normas de circulación tanto nos peóns como nos 

condutores. 

 - Educación para a saúde e a calidade de vida: partindo do coñecemento da fisioloxía do 

corpo o obxectivo principal vai ser fomentar a idea do benestar físico e mental como un valor, 

sen esquecer a promoción do uso saudábel do lecer. 

 - Educación ambiental: está orientada a crear o sentido da responsabilidade individual 

na conservación do medio ambiente co fomento dos hábitos respectuosos co contorno.   

 - Educación para a paz: a súa finalidade é  a incorporación de valores tolerantes, 

pacifistas, cooperativos, internacionalistas entre  as novas xeracións. 

 - Educación do consumidor: debe buscarse un consumo responsábel que enfronte 

criticamente as necesidades reais co seu custo económico, medioambiental, social e individual. 

Entre mozos é importante que coñezan os dereitos que teñen como consumidores e as 

características da linguaxe publicitaria. 

 - Educación sexual: tendo en conta as idades do alumnado de cada ciclo, hai que 

achegarse dun xeito diferente aos temas da sexualidade, que abranguen cuestións afectivas, 

fisiolóxicas e morais, sen esquecer o tratamento non sexista deste tema. 

 - Educación para a igualdade entre os sexos: o obxectivo  nesta etapa debe ser superar 

os prexuízos sexistas que imperan na sociedade e nos medios de comunicación de masas.   

 - Educación  para o lecer: tratarase de fomentar hábitos saudábeis e responsábeis no 

tempo de ocio, especialmente cando se programen as actividades complementarias e 

extraescolares. 

 

5.1.- Orientacións para o tratamento dos temas transversais 

 Cada Departamento, incluído o de Orientación,  distribuirá na súa programación os 

contidos transversais que considere pertinentes. 

 Os Departamentos Didácticos son os encargados de incorporar nas súas correspondentes 

programacións os distintos temas transversais, amoldándoos ás características propias das áreas 

e materias que imparten. Tamén deben elaborar propostas para a realización de actividades 

complementarias e extraescolares relacionadas cos temas transversais e colaborar e participar 

nas convocatorias realizadas pola Dirección do Centro e polo Departamento de Actividades 

Complementarias e Extraescolares. 
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6.- Criterios e Procedementos de atención á diversidade. 

 
 

6.1.- Criterios organizativos de atención á diversidade 

 

Criterio de heteroxeneidade na organización dos grupos 

 

 Concreción no Centro: Atender a criterios pedagóxicos de organización dos horarios, 

para evitar, por unha banda, que os agrupamentos  estean condicionados por materias optativas, 

e por outra, que permitan a toma de decisións por parte do equipo docente, para mellorar as 

condicións de aprendizaxe nos grupos e a atención individualizada ao alumnado con NNEE. 

Terán prioridade estas condicións organizativas sempre que  as posibilidades horarias o 

permitan. 

 

 Grupos de atención específica, prioritariamente no 1º ciclo e con alumnado que repite 

curso e con NNEE. 

Concreción no Centro:  

 Apoio individualizado ao alumnado con NNEE, Obradoiros de Técnicas de Traballo 

Intelectual, Obradoiros de estratexias de aprendizaxe, memoria, atención, etc., Agrupamentos 

flexíbeis específicos para a recuperación de contidos e habilidades escolares de alumnado con 

dificultades significativas para seguir a marcha do curso... 

 Priorizar a atención á diversidade  nos procesos  normalizados de ensino-aprendizaxe  a 

través de: secuenciación adecuada dos contidos clave nos  catro cursos, principalmente nas  

materias progresivas; metodoloxía variada, funcional e adecuada a cada etapa madurativa do 

alumnado;e impulsando o valor formativo da avaliación. 

Concreción no Centro: 

Os departamentos terán en conta na elaboración das súas programacións os seguintes criterios 

organizativos: 

- Concretar en cada área os obxectivos e contidos avaliábeis en relación á súa contribución ás 

competencias establecidas no PCC (obxectivos finais de etapa). 

- Concretar a súa distribución  en cada curso e en cada trimestre. 

- Concretar criterios e instrumentos de avaliación en cada trimestre. 
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- Desenvolver estratexias para poñer en coñecemento do alumnado os obxectivos e criterios 

de avaliación trimestrais  así como os criterios e instrumentos de avaliación. 

6.2.- Medidas de atención á diversidade. 

No actual curso 2016/17 en proceso de actualización e elaboración do Plan de 

atención á diversidade según establece o DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, 

polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na 

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

 

6.2.1 Medidas curriculares. 

a) Acción Titorial. 

b) Reforzo educativo e apoios individualizados 

c) Adaptación Curricular Individualizada. 

d) Optatividade. 

 

a) Acción Titorial 

  

1.-INTRODUCIÓN: MARCO CONCEPTUAL. 

 

A finalidade da educación secundaria obrigatoria  consiste en lograr que os alumnos e alumnas 

adquiran os elementos básicos da cultura, especialmente nos seus aspectos humanístico, 

artístico, científico e tecnolóxico;  desenvolver e consolidar neles hábitos de estudo e de 

traballo; preparalos para a súa incorporación aos estudos posteriores e para  a súa inserción 

laboral e formalos para o exercicio dos seus dereitos e obrigas na vida como cidadáns.  

                 

               No Currículo da Educación Secundaria Obrigatoria,  establécese que: 

  

   Ó longo de toda a Etapa a función titorial desenvolverase formando parte das tarefas 

docentes. 

   Corresponde ao  profesor-titor coordinar os procesos de ensino - aprendizaxe e de 

avaliación dun grupo determinado de alumnos e alumnas. 

   O profesor-titor, na súa dimensión orientadora, atenderá ós aspectos persoais, 

académicos e de orientación profesional do alumnado.  Esta función procurará garantir 

no segundo ciclo, e especialmente no último curso de dito ciclo que os alumnos tomen 

as opcións académicas e  profesionais acordes coas súas capacidades e intereses. 
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2. OBXECTIVOS E ÁMBITOS DA ACCIÓN TITORIAL. 

  

                                       O Deseño Curricular da  ESO determina dentro dos seus obxectivos os 

grandes ámbitos da acción titorial: 

  

    Axudar a que o alumnado acade a maior autonomía posible no seu 

proceso de aprendizaxe.  “Ámbito de  Traballo Intelectual”. 

   Axudar a cada alumno e alumna no desenvolvemento da identidade 

persoal, cun autoconcepto realista e positivo.   Ámbito de "Ensinar a ser 

persoa". 

    Axudar a que  o alumnado sepa adaptarse ao medio e autorregule o seu 

comportamento. Así mesmo, desenvolver a súa capacidade de convivir no 

medio social, entre iguais e ante a autoridade.  Ámbito de "Ensinar a 

convivir". 

     Axudar a que o alumnado decida con autonomía e responsabilidade.  

Ámbito de "Ensinar a tomar decisións". 

  

 

Ensinar a pensar: 

  

                Liña de acción titorial que se ocupa do desenvolvemento das capacidades cognitivas 

e procedimentais.  Débese traballar en todas as áreas.  Pártese do principio da modificabilidade 

cognitiva, é dicir, da posibilidade de que as habilidades do pensamento sexan aprendidas e 

controladas por parte da persoa. O  seu obxectivo é que o alumnado chegue a ser capaz de 

aprender a aprender e a ter un control do seu pensamento e das estratexias que emprega 

(metacognición).  É importante ter en conta que moitos alumnos non acadarán o 

desenvolvemento destas funcións e estratexias cognitivas    se non hai un ensino explícito das 

mesmas. Neste senso, estimularase o traballo das técnicas de estudio en programas e 

talleres de adestramento así como de maneira interdisciplinar. 

  

Ensinar a ser persoa:  identidade e autoestima 

  

                Establece o desenvolvemento harmónico da identidade persoal  e o desenvolvemento 

dunha imaxe positiva de si mesmo e duns sentimentos de autoestima, autoeficacia e  confianza 

nas propias posibilidades.  O ámbito escolar inflúe extraordinariamente na imaxe de si que as 

persoas van progresivamente construíndo.   

   

Ensinar a convivir e ensinar a comportarse 

  

                A aprendizaxe da convivencia no  centro educativo prodúcese  tanto a través da 

instrucción explícita como a través do modo no que nela se convive.  Que esto sexa un proceso 

positivo non se da de xeito espontáneo, senón que esixe unha reflexión e unha análise por parte 
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do profesorado do tipo de relacións que se establecen dentro da institución escolar.  Como 

medio para o desenvolvemento da capacidade de relación e convivencia, son obxecto de 

atención as habilidades sociais e as dinámicas grupais, que permiten ó alumnado desenvolver 

capacidades de comunicación e relación e establecer relacións mais ricas e positivas cos 

demais. Parece nestes momentos un obxectivo moi  importante o de mellorar o clima de 

convivencia no centro, en todos os sensos: limpeza, coidado do material, respecto...  

O Obxectivo xeral concrétase en conseguir unhas "Pautas de conducta persoal" que 

respondan a acordos básicos de convivencia, tolerancia e respecto ás demáis persoas  

  

 

Ensinar a decidirse: 

  

É unha das capacidades que definen a unha persoa adulta.  Débese facilitar ao alumnado 

un método que lle permita tomar decisións sobre os propios estudos.  É importante a creación 

de hábitos, dun sistema de recollida de datos e dunha actitude analítica e reflexiva que poida 

ser empregada ante calquera situación que o requira.  As liñas de actuación para a toma de 

decisións deberán estar incluídas no Plan de Orientación Académica e Profesional. 

   

Ademais destes, propoñémonos os seguintes obxectivos: 

  

1.        Facilitar a integración do alumnado no seu grupo - clase e no Centro, 

promovendo tanto a actuación responsable na marcha do seu grupo como a 

participación activa nas actividades organizadas. 

2.        Desenvolver programas de orientación académica e profesional que permitan 

que cada alumno/a poida ir realizando o seu proceso de toma de decisións 

responsablemente e con coñecemento das súas capacidades e das ofertas que se lle 

presentan. 

3.        Potenciar o seguimento do proceso individual realizado por cada alumno e a 

atención  ás necesidades educativas derivadas do mesmo. 

 

4. Orientar e apoiar os contactos periódicos do titor/a coas familias co  fin de 

potenciar e favorecer o proceso de aprendizaxe dos alumnos e alumnas. 

 

   

3.- PLANO DE INTERVENCIÓN: 

                  

       O Departamento de Orientación, atendendo a propostas de titores e a CCP, 

elabora o Plan de Acción Titorial. 

       Desenvolverase durante unha sesión semanal de titoría cos alumnos o programa 

de titoría grupal, de maneira que se traballen prioritariamente os aspectos de orientación 

e seguimento do grupo e de cada un dos alumnos/as.   

 Para facilitar a atención individualizada, ademais dos programas grupais, de cara a  

dar resposta aos requerimentos de información académica, toma de decisións, conflictos 
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de relación interpersoal, etc. do alumnado, establecerase un horario específico no 

Departamento de Orientación. 

 

       A través dos acordos tomados nas reunións do Equipo Docente de grupo e nas 

Sesións de Avaliación, o titor/a recollerá a información relevante sobre o proceso 

individual e de grupo e estableceranse estratexias educativas conxuntas sobre o 

grupo e cada alumno/a.  En concreto: 

          Coordinaranse estratexias de ensino de procedementos e de 

actitudes comúns a todas as áreas, en especial as referentes a 

organización do traballo, calendarios de exames, conducta persoal e 

orde na clase. 

          Coordinaranse aspectos de organización e funcionamento do 

grupo. 

          Analizarase o proceso seguido polo grupo respecto a  obxectivos 

propostos conxuntamente. 

 Manterase contacto cos pais e nais do alumnado, a través de entrevistas individuais, 

nos tempos establecidos para elo, elaborando o material informativo que se precise.   

 

  

4.- PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES ACCIÓN TITORIAL 

 

A)   PRIMEIRO TRIMESTRE: 

 

EN TODOS OS GRUPOS: 

Temporalización: SETEMBRO- OUTUBRO 

 

-Presentación e coñecemento do grupo e do curso (obxectivos, características, criterios de 

promoción...) 

- Coñecemento das características grupais e individuais ( Ficha titorial e análise dos 

Informes individualizados do grupo) 

-Elección de delegado ou delegada de curso. 

-Informar ao alumnado das características do curso: Criterios de avaliación  e promoción. 

- Información sobre as funcións e funcionamento da Xunta de delegados 

-Mellora dos hábitos de traballo do alumnado: organización do horario persoal, técnicas 

xerais de traballo e de estudo... (durante todo o curso, pero especialmente neste trimestre) 

-Mellora da  convivencia: normas propias do grupo (coidado do material, respecto a todos 

os membros da comunidade educativa), dereitos e deberes do alumnado, normas de 

convivencia do Centro, (durante todo o curso, especialmente neste trimestre) 
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 1º e 2º  ESO 

 

Temporalización: OUTUBRO-NOVEMBRO 

 

- Organización do grupo e da axenda escolar 

 

- Actividade: PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO 

 

Cursos aos que vai dirixida: 1º e 2º de ESO 

Número de sesións: 2 por grupo 

Desenvolvida por : Equipo de psicólogos especialistas en mediación “O compás do Barbanza”   

Subvencionado polo Centro de Información á Muller do Concello de Noia e Diputación da 

Coruña. 

Título: IGUAL PRINCIPIO AÍNDA QUE DIFERENTE FINAL 

 

-Actividade  1º de ESO: A NOVA ETAPA, impartida pola orientadora do Centro e dirixida 

a dar información sobre a nova etapa e  dotar de estratexias de aprendizaxe e organización 

ao alumnado de nova incorporación. 

 

-Actividade 2º de ESO: TÉCNICAS DE ESTUDO 

 

 

B) SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

          EN TODOS OS GRUPOS: 

 

Valoración da  evolución do curso e do grupo: problemas, solucións, propostas e pautas de 

mellora. 

 

 EN 1º e 2º de ESO 

 

-Actividades CONVIVENCIA E RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 

 

1.- -Taller  a cargo da Orientadora do Centro: APRENDEMOS A CONVIVIR 

Dirixido a traballar as habilidades que favorecen un clima de relacións persoais saudables. 

Contidos a traballar nas sesións de titoría: 

-A Convivencia. Que é un conflicto. Que é un problema. 

-A Empatía 

-Estilos de afrontamento: Agresivo- Asertivo-Pasivo 

- Negociar as solucións. 
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2.-Prevención do Acoso Escolar: 

Actividade impartida pola Garda Civil 

Material de titoría  para traballar nas sesións seguintes aspectos da convivencia e a 

prevención do acoso escolar: 

-Páxina web do Centro- Orientación 

-Unidade didáctica sobre a película: Cobardes. 

   

 

-Orientación  de estudos: Información sobre as optativas de 3º e 4º, así como saídas ao rematar 

a ESO. 

 

      

 EN 3º  e 4º ESO  BACHARELATO 

 

 Programa de orientación académico profesional. 

 (XANEIRO/FEBREIRO). 

   

 Visita aos Centros Integrados de Formación Profesional de Santiago 

 

 Charla informativa da Universidade de Santiago de Compostela 

 

 As probas de acceso á Universidade 

 

 Visitas ao Campus da USC 

 

A desenvolver pola Orientadora do Centro coa colaboración de titores e titoras e coa 

participación de institucións educativas: Universidade de Santiago, Universidade de A Coruña, 

Profesorado de Ciclos de Formación Profesional, etc. 

 

C)  TERCEIRO TRIMESTRE: 

 

EN TODOS OS GRUPOS: 

 

-Atención prioritaria á orientación de estudos e toma de decisións. 

 

     -Orientacion individualizada de alumnado en situación de risco, fracaso escolar ou 

abandono. 

 

1º e 2º  de ESO 

 

    -Prevención dos Riscos no uso das Redes Sociais. 

Actividade impartida pola Garda Civil 
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Material de titoría  para traballar nas sesións seguintes aspectos da prevención do 

ciberacoso. 

-Páxina web do Centro- Orientación   

 

    -Educación en valores a través do cine: Programa CINEAULA. 

 

          3º/4º de ESO 

 

Actividades de CONVIVENCIA 

- Conferencia da Policía Autonómica para a prevención de violencia de xénero entre 

adolescentes. 

- Actividades de titoría coa unidade didáctica: 365 días de igualdade. 

Temporalización: ABRIL 

 

Programa de orientación académico profesional 

-Recollida de información e enquisas ao alumnado 

-Elaboración do  Consello Orientador. 

-Orientación individual de opcións académicas dos titores co seu grupo de alumnos 

-Orientación individualizada no departamento de orientación. 

  

Esta temporalización de actividades non exclúe a realización doutras propostas que cheguen ao 

Instituto ó longo do curso  e que parezan de interese. 

 

 

MATERIAL  PARA ACTIVIDADES DE TITORÍA 

-CINEAULA: Educación en valores 

-UNIDADE DIDÁCTICA ( 3º/4º de ESO) : FÍOS VIOLETA convivir en igualdade 

-Saber para vivir (1º/2º de ESO):  

-Paxina web do centro- Departamento de Orientación. 
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PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL 

 

Obxectivos 

 

1. Coñece-la súa personalidade, intereses, aptitudes, rendemento,... 

 

2. Analiza-las alternativas existentes ó finaliza-la escolaridade 

 

3. Aprender a tomar decisións que lle afectan persoalmente, valorando os distintos aspectos e o 

proceso na toma de decisións. 

 

Bloques de contido 

 

1. Coñecemento de un mesmo: 

 

 Avaliación de aptitudes, personalidade, actitudes e rendemento escolar 

 Como me ven os demais 

 Preferencias vocacionais 

 Expectativas 

 

2. Información das saídas académicas: 

 

 O sistema educativo actual (itinerarios, requisitos,...) 

 Que podo facer se obteño o título 

 Que podo facer se non obteño o título 

 

3. Os novos bacharelatos 

 

 Características 

 Opcións universitarias 

 Vinculacións bacharelato-universidade 

 Selectividade : contidos, funcionamento, criterios de puntuación, etc. 

 

4. A formación profesional 

 

 Ciclos de grao superior 

 Ciclos de grao medio 

 Requisitos, características e opcións posteriores 

 

5. Análise de alternativas, elaboración do itinerario persoal e toma de decisión 

Charlas informativas e visitas co alumnado sobre as opcións académicas e profesionais ó 

finaliza-la escolaridade, impartidas pola Orientadora e  por profesorado doutros centros nos que 
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exista unha oferta de ciclos formativos, educación de adultos, programas de iniciación 

profesional, ocupacional, etc.. 

 

Estratexias de intervención 

 

1º e 2º de ESO: aportación de material e información nas reunións de titoría 

 Actividades a desenvolver polo titor na hora de acción titorial 

 Charla informativa en 2º de ESO sobre optativas do 3º e 4º curso. 

 

3º curso: aportación de material e información nas reunións de titoría 

 Actividades a desenvolver polo titor na hora de acción titorial 

 Charla informativa en 3º de ESO sobre optativas de 4º de ESO e a súa relación coas 

opcións  posteriores 

 

4º curso: Programa  a desenvolver pola Orientadora do Centro na hora de acción titorial 

-Estructura do Sistema Educacivo 

-Opcións despois da ESO 

-A Formación Profesional e condicións de acceso 

-Estudos Universitarios e condicións de acceso 

-Test individuais de  preferencias vocacionais e profesionais 

-Visita aos Centros integrados de Formación Profesional de Santiago 

-Visita á Universidade de Santiago 

-Información sobre a selectividade e proceso de matrícula na Universidade. 

 

Bacharelato e Ciclo Formativo: Charlas grupais informativas a impartir pola orientadora do 

Centro  e organización e participación en xornadas   organizadas por outras institucións 

 

- Elaboración de horario específico de atención ó alumnado para orientación individual. 

 

 

 

Materiais 

 

 Cuestionarios de intereses profesionais e vocacionais 

 Guía: ELIGE TU FUTURO 

 Guías académicas 

 OrientaLine 
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AVALIACIÓN DO PLAN DE ORIENTACIÓN 

CRITERIOS 

-Grao de implicación dos participantes 

-Grao de satisfacción coas actividades 

-Grao de dificultade das actividades 

-Adecuación dos materiais 

-Suficiencia de materiais 

-Logro dos obxectivos  

-Grao de consecución dos obxectivos. 

 

METODOLOXÍA 

-Cuestionarios  

-Reunións de coordinación e valoración das actividades. 

 

b) Reforzo educativo e apoios individualizados 

 O reforzo educativo non afecta de maneira central ao currículo (obxectivos, contidos e  

criterios de avaliación), senón a cuestións de tipo metodolóxico que se poden adaptar ó 

alumnado:  

secuenciación e selección de  contados que contrivúan á adquisición das competencias básicas,  

tipo e variedade  de actividades, criterios e procedementos de avaliación, agrupamentos dentro 

da  

aula, titoría entre iguais etc. Ter recibido esta medida de atención á diversidade é requisito  

indispensábel para acceder a un programa de Diversificación Curricular. 

c) Adaptación curricular individualizada.  

 É unha adaptación do currículo para alumnos/as con necesidades educativas especiais. 

Trátase de adaptar o currículo (obxectivos, contidos e criterios de avaliación) ás necesidades do 

alumno/a, e pode afectar a unha ou a todas as áreas. Esta medida é de carácter extraordinario, 

polo que antes de realizar unha Adaptación curricular individualizada cómpre aplicar outras 

medidas de carácter ordinario (tratamento só dos contidos básicos do currículo, organización 

diferente da materia, etc) ou ben nos casos nos que asnecesidades específicas do alumnado 

indiquen a súa conveniencia. 

 A decisión de realizar unha Adaptación curricular individualizada tómase tras a 

avaliación psicopedagóxica do alumno/a por parte do equipo de orientación. O deseño e 
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desenvolvemento da Adaptación curricular individualizada correspóndelle ao profesorado que 

imparte a área ou materia, coa colaboración do equipo de orientación. É conveniente que o 

desenvolvemento deste currículo individualizado se realice integrado, na medida do posíbel, 

nas accións educativas ordinarias do grupo de referencia, para garantir unha mellor integración. 

  

En cada caso o equipo docente xunto co Departamento de Orientación decidirán as formas de 

agrupación, horarios, etc máis convenientes  para cada alumno/a. 

É a Inspección educativa quen aproba esta medida tras ser solicitada pola Dirección. 

d) Optatividade. 

 A oferta de materias optativas ten por obxecto responder á diversidade do alumnado, xa 

que este as elixe en función dos seus intereses, motivacións e preferencias. 

  Os titores/as, os profesores/as e o equipo de orientación deben prestar axuda e consello 

ao alumno/a para orientalo na escolla  de aquelas materias optativas que mellor respondan ás 

súas capacidades, necesidades, posibilidades e interese. 

 O Departamento de Orientación  e o profesorado titor ofrecerá o asesoramento e axuda 

necesaria ao alumnado a través das actividades do Plano de Orientación Académico-

Profesional. 

    

7. Criterios para avaliar os procesos de ensino e a práctica docente. 

7.1. A  avaliación do  PCC 

A Avaliación do PCC incluirá os eguintes puntos: 

a)  Adecuación dos obxectivos  ás necesidades e características do alumnado.  

b)  Selección, distribución e secuencia equilibrada de  obxectivos e contidos.  

c) Idoneidade da metodoloxía, así como dos materiais curriculares e didácticos 

empregados.  

d)  Validez dos criterios de avaliación.  

e)  Actividades de orientación educativa e profesional.  

f) Adecuación da oferta de materias optativas ás necesidades educativas do alumnado, 

así como ás súas expectativas profesionais.  

g) Efectividade das actividades de recuperación de materias pendentes que se 

programen.  

h) Criterios e procedementos para organizar a atención á diversidade.  



  

 120  

Os Departamentos revisarán o grao de cumprimento dos apartados a), b), c) e d) nas 

reunións semanais e cubrirán a plantilla de seguimento trimestral  para ir introducindo as 

modificacións oportunas.  

Na memoria, que ao final de curso redactan os Departamentos realizarase  a avaliación  

final dos mesmos apartados, así como calquera outro apartado do PCC que considere necesario 

modificar. 

As propostas resultantes do proceso de avaliación serán presentadas polos Xefes de 

Departamento ante a Comisión Pedagóxica, que tras a súa valoración das propostas as 

trasladará ao Claustro final de curso para a súa discusión e a adopción das medidas oportunas.  

 

7.2. A  avaliación  do proceso de ensino e da práctica docente 

A avaliación do proceso de ensino e da práctica docente incluirá: 

a) A organización e aproveitamento dos recursos do Centro.  

b) Calidade das relacións entre profesorado e alumnado, entre os mesmos profesores e 

profesoras, así como a convivencia entre o alumnado.  

c)  Coordinación entre os órganos e persoas responsábeis, no Centro, da planificación  

docente: Equipo Directivo, Claustro de Profesorado, Comisión de Coordinación Pedagóxica, 

Departamentos e Titores.  

d)  Regularidade e calidade da relación cos pais ou titores legais.  

e)  Participación do alumnado.  

A  avaliación  deste apartado  realizarase  nos  Departamentos e  nos grupos de 

alumnado no momento e segundo o procedemento que determine a CCP. Para facilitala, a 

Comisión de Coordinación Pedagóxica proporcionará cuestionarios nos que aparezan recollidos 

os aspectos relacionados co proceso de ensino que se queren avaliar. 

 

8. – Criterios organizativos dos contidos para o tratamento interdisciplinar 

Procedemento xeral 

No proceso de elaboración das programacións de cada  materia os departamentos 

didácticos atenderán ao criterio de interdisciplinariedade, co obxecto de acadar unha formación 

do alumnado o máis comprensiva e coordinada posíbel, para o cal cómpre deseñar un proceso  

de ensino comprensivo e coordinado. 

Este criterio exixe que os distintos departamentos fagan as súas propostas na CCP ao 

inicio da elaboración das programacións en dous ámbitos: 

1º.- Cada Departamento solicitará de outros o tratamento de certos aspectos específicos 

ou xerais que se considere máis apropiado que desenvolvan os Departamentos de referencia. 
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2º.- Programar conxuntamente prácticas comúns e actividades globalizadas e 

desenvolvidas por varios departamentos, como poden ser Proxectos de Traballo sobre Centros 

de interese converxentes con dúas ou máis  materias do currículo. 

Nas propostas de mellora e/ou revisión anual do PCC que cada Departamento faga á 

CCP, terase en conta a coordinación de contidos entre materias relacionadas. 

 

 

 

B.- PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS DOS DEPARTAMENTOS 
 

 

1. Os departamentos didácticos dos centros docentes desenvolverán o currículo establecido 

mediante a programación didáctica de cada materia de cada curso que teña encomendada na 

organización docente do centro.  

 

2. A programación didáctica deberá ser o instrumento de planificación curricular específico e 

necesario para desenvolver o proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado de maneira 

coordinada entre o profesorado integrante do departamento.  

 

3. As programacións didácticas incluirán en cada materia, polo menos, os seguintes elementos:  

a) Introdución e contextualización.  

b)Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla a 

relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís 

competenciais.  

c) Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso.  

d) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de:  

 

1º. Temporalización.  

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia.  

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación.  

 

e) Concrecións metodolóxicas que require a materia. 

f) Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar.  

g) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.  

h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.  

i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 

pendentes.  

j) Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos 

necesarios en determinadas materias, no caso do bacharelato.  

k) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como 

consecuencia dos seus resultados.  

l) Medidas de atención á diversidade.  

m) Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda.  

n) Actividades complementarias e extraescolares programadas por cada departamento 

didáctico.  

 

ñ) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación 

cos resultados académicos e procesos de mellora.  

 


