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1. INTRODUCIÓN 
 
No curso 1998-1999, o IES Lois Peña Novo elaborou o Regulamento de Réxime Interno. 
Transcorridos mais de oito anos consideramos que é o momento de actualizar este documento 
xa que a realidade educativa e mesmo social ten evolucionado dun xeito moi significativo o que 
fai necesario artellar novos mecanismos organizativos e regular novos aspectos e condutas. Á 
súa vez a Lei Orgánica de Educación, a LOE, fai un especial fincapé na convivencia e sinala no seu 
artigo 124 que “Os centros docentes elaborarán as súas normas de organización e 
funcionamento...” Sinalando ademais que “As Administracións educativas facilitarán que os 
centros, no marco da súa autonomía, poidan elaborar as súas propias normas de organización e 
funcionamento”. 
Tentamos que este documento fomente e regule a convivencia entre todos os membros da 
comunidade escolar e que poida ser un instrumento o suficientemente flexible que permita a 
autonomía e liberdade de cada persoa sempre no marco de respecto e tolerancia para todos os 
membros da comunidade educativa. 
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2. PRINCIPIOS XERAIS. 
 
Na aprobación deste Regulamento estiveron representados todos os estamentos da 
comunidade escolar e, polo tanto, afecta a alumnos, profesores, pais ou titores legais e persoal 
non docente deste Instituto. 

 
 O obxectivo xeral deste Regulamento é o de: 

a. Fomentar o respecto mutuo, a tolerancia, a cooperación e o diálogo entre os 
membros da comunidade educativa. 

b. Fomentar a iniciativa, o espírito crítico e o aprecio ó traballo ben feito. 
c. Conseguir un trato en plano de igualdade, sen actitudes discriminatorias, coas 

persoas de distinta raza, relixión, ideoloxía, condición física e socioeconómica, 
sexo ou opción sexual. 

 A este Regulamento débeselle dar difusión entre todos os membros ós que afecta. 
 Todos os membros deste Instituto teñen a obriga de coñecer e cumprir os preceptos deste 

Regulamento. 
 A ignorancia ou descoñecemento de todo ou parte deste regulamento non exime do seu 

cumprimento. 
 A aprobación e modificación deste regulamento terá que ser realizada coa aprobación dos 

dous terzos do Consello Escolar.  
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3. LEXISLACIÓN 
 

 Disposicións constitucionais sobre ensino. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (BOE do 29 de 
decembro de 1978). Artigos 20.1,20.4,27,39,43,44,103,148.1,148.15,148.17, 
149.11,149.15,149.18e149.30. 

 
 Lei Orgánica do Dereito á Educación (LODE): Lei orgánica 8/1985 do 3 de xullo (BOE do 4-

7-1985). 
 

 Lei Orgánica de Educación (LOE): Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio (BOE do 4-05-2006). 
 

 Real Decreto 732/1.995, do 5 de maio polo que se establecen os dereitos e deberes dos 
alumnos/as e as normas de convivencia nos centros. B.O.E. 2 de xuño 1.995. 

 
 Decreto 324/26 xullo 1996 polo que se establece o Regulamento Orgánico dos Institutos de 

Educación Secundaria. (DOG 9-08-96), 
 

 Orde do 1 de Agosto de 1997 pala que se ditan instrucións para o desenvolvemento do 
Decreto 324/26 de xullo. (DOG 2-09-97), 
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4. DEREITOS E DEBERES DO PROFESORADO 
 
DEREITOS. 
 
1 -O profesorado deste Centro ten dereito a exercer a súa función docente nun réxime de 
liberdade, colaboración e respecto mutuo, empregando os métodos pedagóxicos máis axeitados 
para a formación integral do alumnado e realización persoal. 
 
2 -Utilizar as instalacións, medios e materiais pedagóxicos dispoñibles no centro con fins 
educativos. 
 
3- Esixir ó alumnado bo comportamento, atención e puntualidade na clase. 
 
4- Seren informados periódica e puntualmente de cantas disposicións, acontecementos e 
aspectos da xestión e administración, afecten ó Centro en xeral e ós Profesores en particular. 
 
5- Fomentar actividades culturais e deportivas que promocionen o nivel educativo e físico do 
alumnado. 
 
6-Tomar as medidas que se crean oportunas no momento en que se produza calquera conduta 
contraria á convivencia, dando coñecemento da mesma ó titor do grupo ou órgano competente. 
 
7- Propor que sexan tomadas en consideración cantas suxestións se presenten co fin de 
mellorar o nivel académico e de convivencia e calquera das outras recollidas nas disposicións 
oficiais (LODE, LOE), debendo ser elevadas ós órganos correspondentes.  
 
8- Poder consultar toda a documentación oficial do Centro. 
 
9- Percibir, con cargo ós Orzamentos Xerais do Centro, as dietas derivadas dos 
desprazamentos con motivo das actividades complementarias. Dietas que, en todo caso, 
deberán ser aprobadas polo Director. 



Regulamento de Réxime Interno do I.E.S. Lois Peña Novo de Vilalba 

Aprobado en xuño 2007 7

 
DEBERES 
 
Son deberes dos profesores os seguintes: 
 
1- Asistir puntualmente a clase e demais actividades docentes convocadas, así como a todas 
aquelas reunións que convoquen os titores. 
 
2- Deixar rexistradas as faltas de asistencia do alumnado, facendo constar no parte diario de 
clase as ausencias e demais incidencias. 
 
3- Informar ós pais ou titores legais de todo o referente os seus fillos, nas horas establecidas 
para tal fin, ou no seu defecto noutra hora, previo acordo entre as partes. 
 
4- O Profesorado debe corrixir as actitudes contrarias ás normas de convivencia realizadas por 
algún membro da comunidade e, se for preciso, polas en coñecemento da Dirección. 
 
5- Preocuparse pola boa marcha do Centro e colaborar nas actividades docentes e 
complementarias que se programen colectivamente. 
 
6- Acordar co alumnado e anunciar as datas dos exames, cun mínimo de 7 (sete) días de 
antelación, mostrar os exames e outras probas corrixidas e dar as aclaracións oportunas sobre 
as notas. 
 
7- Acatar as resolucións tomadas polo seu respectivo Departamento. 
 
8- Avisar á Dirección, o antes posible, da súa ausencia do Centro. 
 
9- Deberá asistir a todas as sesións de avaliación procurando dar solucións ós problemas que 
nelas xurdan. 
 
10- Respectar ós demais compañeiros, alumnado e persoal non docente. 
 
11- Moderarse na linguaxe 
 
12- Coidar e velar polo mantemento das instalacións e materiais do centro. 
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5. DEREITOS E DEBERES DO ALUMNADO 
 
Os dereitos dos alumnos adaptaranse ó establecido no Real Decreto 732/1 do 1995 do 5 de 
maio, publicado no B.O.E. de 2 de xullo de 1.995. 

 
DEREITOS. 
 
1) O recibir unha formación integral que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa 

personalidade.  
 
2) O respectar a súa identidade, integridade e dignidade persoais.  
 
3) A valoración e recoñecemento obxectivo da súa dedicación, esforzo e rendemento.  
 
4) O respecto a súa liberdade de conciencia, as súas conviccións relixiosas e as súas 

conviccións morais, de acordo coa Constitución.  
 
5) A protección contra toda agresión física ou moral.  
 
6) O recibir as axudas e os apoios precisos para compensar as carencias e desventaxas de tipo 

persoal, familiar, económico, social e cultural, especialmente no caso de presentar 
necesidades específicas de apoio educativo especiais, que impidan ou dificulten o acceso e a 
permanencia no sistema educativo.  

 
7) A protección social, no ámbito educativo, nos casos de infortunio familiar ou accidente. 
 
8) O seren atendidos e respectados polos seus profesores, persoal non docente e cargos 

directivos. En ningún caso poderán sufrir sancións humillantes que atenten contra a súa 
dignidade persoal. 

 
9) Dereito a recibir información precisa e puntual do funcionamento e actividades do Centro, 

a través do delegado e titor directamente, e da Dirección a través dos taboleiros de 
anuncios. 

 
10) Formular diante dos profesores, titores ou Dirección cantas iniciativas, suxestións ou 

reclamacións estimen oportunas para mellorar o funcionamento do centro. 
 
11) Dereito a que todos os grupos elixan un delegado e subdelegado que os represente. O 

alumnado poderá reunirse en asemblea ó ser convocado polos seus representantes ou 
cando o solicite un terzo dos alumnos, previo aviso á Dirección e en horas non lectivas. 

 
12) Utilizar as instalacións escolares, mobiliario e medios materiais e pedagóxicos dispoñibles, 

necesarios para a súa formación, sempre que sexa posible e baixo a responsabilidade dalgún 
profesor. 

 
13) Participar activamente na vida escolar e na organización de actividades complementarias 

(culturais, deportivas e profesionais) que perfeccionen e complementen a súa formación. 
 
14) Asistir e intervir na 1ª parte das avaliacións, que será aberta e adicada á avaliación dos 
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grupos, onde o delegado, en representación do seu grupo, poderá facer as reclamacións ou 
suxestións que estime oportunas. 

 
15) Recibir explicacións axeitadas ó seu nivel de comprensión e a seren informados polo 

profesor da programación da súa materia, con especial referencia ós obxectivos, ós contidos 
mínimos e ós criterios e instrumentos de avaliación. 

 
16) Que lIes anuncien con tempo as datas dos exames e a seren escoitados de teren algunha 

proposta que facer neste senso. 
 
17) Que lIes mostren os exames e actividades corrixidos e a recibir do profesor as aclaracións 

oportunas sobre a súa nota. 
 
18) Expresar libremente as súas opinións, sen humillar nin ofender, e a participar na elaboración 

das normas de convivencia. 
 
19) Ter as canles e medios necesarios de comunicación cos seus representantes. A tal efecto, a 

Dirección habilitará os medios oportunos (taboleiros, buzón de suxestións, e se é posible 
local de reunións). 

 
20) Reclamar contra as decisións e cualificacións que, como resultado do proceso de avaliación 

se adopten, según o procedemento establecido na lexislación vixente. 
 
21) Todos os alumnos teñen dereito a recibir orientación escolar e profesional para conseguir o 

máximo desenvolvemento persoal, social e profesional, segundo as súas capacidades, 
aspiracións ou intereses. 

 
22) Que o centro garde reserva sobre toda aquela información de que se dispoña acerca das 

circunstancias persoais e familiares do alumno. Non obstante, os centros comunicarán á 
autoridade competente as circunstancias que poidan implicar malos tratos para o alumno ou 
calquera outro incumprimento das regulacións legais establecidas. 

 
23) Non seren sancionados cando actúen como delegados no uso das súas funcións como 

portavoces dos alumnos, nos termos da normativa vixente. 
 
24) Recibir dos titores información, que ti súa vez pode solicitar do secretario, dos dereitos que 

teñen a recibir axudas para compensar as posibles carencias de tipo familiar, económico e 
sociocultural, de forma que se promova o seu dereito ó acceso a distintos niveis educativos. 

 
25) Dereito a participar nas votacións de representantes de membros o Consello Escolar e a 

Xunta de Delegados. 
26) O alumnado ten dereito a asociarse creando asociacións de alumnos e alumnas. 
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OS DEBERES. 
 
1) Respectar a dignidade a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais dos 

membros da comunidade escolar, así como as normas de convivencia establecidas neste 
regulamento. 

 
2) Asistir regular e puntualmente ás clases, sen entorpecer as actividades que no recinto do 

centro se estean a realizar. Polo tanto, non correrán, xogarán ou berrarán dentro das 
instalacións escolares, gardando silencio nas horas de clase. 

 
3) Non sairán do recinto escolar durante o horario lectivo sen a debida autorización da 

Dirección. No seu caso, avisarán ó profesor co que teñen clase ou no seu defecto ó 
profesor de garda ou cargo directivo. Así mesmo, deben permanecer nas aulas agás nos 
períodos de cambio de clase que poderán estar nos pasillos, este período de cambio deberá 
ser o mais breve posible e en ningún caso pode exceder dos cinco minutos. 

 
4) Na última hora de clase, tanto da mañá como da tarde, deberán deixar calquera 

dependencia que utilizasen de xeito ordenado (material de obradoiros, mesas, cadeiras). 
 
5) Levar á clase o material necesario e específico de cada materia (libros de texto, libreta, 

bolígrafos, material de debuxo, roupa de deporte, etc.) segundo as orientacións do seu 
profesor. 

 
6) Coidar como súas as instalacións, mobiliario e medios de que dispón o Centro. Calquera 

desperfecto ou rotura provocado polo mal uso ou abuso será pagado polo infractor ou 
infractores ou os seus responsables legais. 

 
7) Os alumnos que individual ou colectivamente causasen danos de forma intencionada ou por 

neglixencia ás instalacións do centro ou o seu material, quedan obrigados a reparar o dano 
causado ou a facerse cargo do custo económico da súa reparación. Igualmente, os alumnos 
que substraísen bens do centro, deben restituír o subtraído. En todo caso os pais ou 
representantes legais dos alumnos serán responsables civís nos termos previstos polas leis. 
Se se produce o deterioro, os alumnos deben poñelo en coñecemento da Dirección ou do 
profesor, se o desperfecto se produciu durante a clase. Así mesmo, deben colaborar para 
que todas as instalacións do Centro permanezan limpas, evitando en todo momento que no 
chan aparezan papeis ou desperdicios, respectando de xeito especial aulas, corredores, as 
plantas e zonas verdes en xeral. 

 
8) Entregar ós pais ou titores legais os boletíns de notas e reintegralos ó Centro debidamente 

asinados na primeira semana lectiva despois da entrega de notas. 
 
9) Respectarán o Delegado/a elixido por eles mesmos e facilitarán as súas funcións. 
 
10) Participar na vida e funcionamento do centro, aceptando as normas de funcionamento 

interno (delegados, profesores de garda, etc.), así como os cargos para os que foran 
escollidos delegados. 

 
11) Respectar o dereito á saúde de todos os membros da comunidade educativa. 
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12) Estudar e esforzarse para conseguir o máximo desenvolvemento segundo as súas 
capacidades.  

 
13) Participar nas actividades formativas e, especialmente, nas escolares e complementarias.  
 
14) Seguir as directrices do profesorado.  
 
15) Participar e colaborar en mellórala da convivencia escolar e na consecución dun adecuado 

clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros á educación e a 
autoridade e orientacións do profesorado. 

 
16) Moderación na linguaxe. 
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6. DEREITOS E DEBERES DOS PAIS  
 
DEREITOS 
 
Os pais ou titores, en relación coa educación dos seus fillos ou pupilos, teñen os seguintes 
dereitos:  
a) A que reciban unha educación, coa máxima garantía de calidade, conforme cos fins 
establecidos na Constitución, e no Estatuto de Autonomía e nas leis educativas.  
b) A que reciban a formación relixiosa e moral que estea de acordo coas súas propias 
conviccións.  
c) A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración socio-educativa dos seus 
fillos.  
d) A participar no proceso de ensino e aprendizaxe dos seus fillos.  
e) A participar na organización, funcionamento, goberno e avaliación do centro educativo, nos 
termos establecidos nas leis.  
f) A ser oídos naquelas decisións que afecten á orientación académica e profesional dos seus 
fillos.  
 
O pai ou nai separados ou divorciados que non teñan asignadas a garda custodia legal dos seus 
fillos e desexen obter información sobre os resultados da avaliación destes deberán solicitala ó 
centro a través de escrito dirixido á dirección, achegando copia fidedigna da sentencia xudicial 
de divorcio, separación ou nulidade. O centro aterase ó disposto nesa sentencia, no caso de que 
tivese unha declaración expresa sobre o particular. 
No caso de que a sentencia non tivese declaración expresa sobre o particular, o centro emitirá 
tamén a información sobre o rendemento escolar do seu fillo ou filla ó proxenitor que non ten 
encomendada a custodia do alumno ou alumna, sempre que non fose privado ou excluído da 
patria potestade. Neste último caso non se dará información ningunha ó solicitante. 
 
 
DEBERES DOS PAIS  
 
a) Adoptar as medidas necesarias, ou solicitar a axuda correspondente en caso de dificultade, 
para que os seus fillos ou pupilos asistan regularmente a clase.  
b) Proporcionar, na medida das súas dispoñibilidades, os recursos e as condicións necesarias 
para o progreso escolar.  
c) Estimularlles para que leven a cabo as actividades de estudo que se lles encomenden.  
d) Participar de xeito activo nas actividades que se establezan en virtude dos compromisos 
educativos que os centros establezan coas familias, para mellorar o rendemento dos seus fillos.  
e) Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en colaboración cos 
profesores e os centros.  
f) Respectar e facer respectar as normas establecidas polo centro, a autoridade e as indicacións 
ou orientacións educativas do profesorado.  
g) Fomentar o respecto por todos os compoñentes da comunidade educativa. 
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7. DEREITOS E DEBERES PERSOAL ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS. 
 
DEREITOS E DEBERES. 
 
1) Respectarán e serán respectados por todos os membros da Comunidade Educativa. 
2) O seu horario axustarase á normativa vixente. 
3) Poderán acudir á Dirección para tratar calquera problema que atinxa o seu labor 

profesional, e expresar libremente a súa opinión ós órganos colexiados do centro sobre a 
marcha do mesmo. 

4) Cumprirán as tarefas que teñan encomendadas en función do nivel do cargo que ocupen. 
5) Coidarán e atenderán o alumnado do centro. Calquera incidencia ocorrida no desempeño 

das súas funcións, terán que poñela en coñecemento da dirección, se afecta ó centro en 
xeral, se se tratase dun alumno, deberá poñela en coñecemento dalgún membro do Equipo 
Directivo. 

6) Os responsables da coordinación e planificación do traballo do persoal non docente será o 
Secretario e o Director. 

7) Desempeñarán as funcións ordinarias de vixilancia, transporte manual, centraliña, reprografía 
a todos os membros da Comunidade Educativa no horario que se estableza, e outras 
semellantes que lle sexan encomendadas polo Secretario/a ou Director/a. 

 
 
FUNCIÓNS DOS CONSERXES OU BEDEIS 
 
As súas funcións están reguladas no Decreto 3143/71 do 16 de decembro, que establecen 
como funcións propias:. 

 Custodiar o mobiliario, máquinas, instalacións e locais. 
 Controlar a entrada das persoas alleas ó servizo, recibir as súas peticións relacionadas co 

mesmo e indicarlles a unidade ou a oficina a que deben dirixirse. 
 A apertura e peche do centro. 
 Custodiar as chaves dos despachos e oficinas. 
 Recibir, conservar e distribuír os documentos, obxectos e correspondencia que a tales 

efectos lles sexan encomendados. 
 Realizar, dentro da dependencia os traslados de material, mobiliario e aparellos que fosen 

necesarios. 
 Realizar os encargos relacionados co servizo que se lles encol11ende, dentro ou fora do 

edificio. 
 Manexar máquinas reprodutoras, multicopistas, fotocopiadoras, encadernadoras e outras 

análogas, cando sexan autorizados para iso pola dirección do centro, oficina ou dependencia, 
así como realizar fotocopias ó persoal docente. 

 Prestar, no seu caso, servizos adecuados á natureza das súas función en arquivos, biblioteca, 
almacéns, ascensores, etc. 

 Atención e coidado do Alumnado no centro. 
 En xeral, outras tarefas de carácter similar que por razón do servizo se lles encomende. 
 Despois de tocar o timbre, e durante os primeiros minutos, os conserxes percorrerán 

exteriores, corredores e lugares de uso común para manter un ambiente de traballo e 
estudio, e colaborarán co profesorado nas accións de control docente que se lIes 
encomenden. 

 Os conserxes teñen o deber de corrixir, se fase preciso, actitudes ou comportamentos 
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penalizados por este regulamento comunicándoo á Dirección para que se tomen as medidas 
pertinentes. 

 Avisarán dos desperfectos detectados. 
 
 
PERSOAL DE LIMPEZA: 
 
1- Avisarán dos desperfectos detectados. 
2- A limpeza xeral realizarase en horario establecido polo Secretario. 
 
 
PERSOAL ADMINISTRATIVO. 
 
1-O horario de atención ó Publico será de 8.30 a 14.30 horas 
2- A dirección poderá alterar a xornada laboral cando as necesidades do Centro así o esixan ( 
avaliacións, período de matrículas,...). 
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8. ACOLLIDA MEMBROS COMUNIDADE EDUCATIVA 
 
ACOLLIDA PROFESORADO. 
A recepción do profesorado que se incorpore ó centro correrá a cargo da xefatura de estudos, 
que lle facilitará toda a información relativa ó seu novo posto de traballo. Nesa entrevista inicial 
entregará o profesorado unha carpeta que conterá, como mínimo, a seguinte documentación: 
- Ficha de datos persoais (que deberá devolver cuberta á Secretaría). 
- Normas internas do centro (extracto do RRI, de gardas, titorías, ...) 
- Horario do centro. 
- Horario persoal. 
- Listados de grupos ós que impartirá clases. 
- Plano do centro. 
- Información xeral do centro: enderezos, teléfonos, oferta educativa, proxectos nos que 
participa.... 
- Caderno de profesor (no caso de profesorado substituto o caderno e/ou material que deixara 
o profesor ou profesora substituído). 
 
A continuación a xefatura de estudos presentaralle ó xefe ou xefa do departamento no que se 
integrará, que completará a información facilitada pola xefatura de estudos referente ó seu 
traballo. 
 
 
ACOLLIDA ALUMNADO. 
O primeiro día de clase (día da presentación), establecerase un proceso conxunto para todo o 
alumnado de cada etapa do Instituto. 

 Reunirase nunha dependencia do centro ó alumnado de cada etapa (Bach, Ciclos, ESA). 
Nesta primeira toma de contacto estará presente o director, xefe de estudios, orientador e 
titores dos distintos grupos.  
Intervirá director, Xefe de Estudios e orientador  

 Finalmente abrirase unha rolda de preguntas para o alumnado por se quere facer algún 
comentario. 

 A continuación cada grupo irá co seu titor/a a unha clase.  
 No caso do alumnado que chega ó centro por primeira vez, farase un percorrido polas 

distintas dependencias do centro para que o coñezan con detalle ademais de entregarlles un 
plano do centro para que non teñan dúbidas nos primeiros días. 

 
 
ALUMNADO QUE SE INCORPORE DURANTE O CURSO. 
A recepción do alumnado que se incorpore ó centro correrá a cargo da xefatura de estudos, 
que lle facilitará toda a información relativa ó seu novo centro. Nesa entrevista inicial entregará 
como mínimo, a seguinte documentación: 
- Normas internas do centro (extracto do RRI, titor, ...) 
- Horario do grupo clase ó que pertence. 
- Plano do centro. 
 
Igualmente presentaráselle ó titor/a que o informará mais detalladamente sobre aqueles 
aspectos relevantes do grupo clase. 
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9. REGULAMENTO EN CASO DE FOLGA POR PARTE DOS ALUMNOS. 
 
No caso de folga os alumnos/as axustaranse ó establecido no presente regulamento: 
 
A- No caso de que a folga fora convocada por organizacións estudantís legalmente 
constituídas, e para un ámbito superior ó do propio centro, a adhesión dos alumnos á 
mencionada folga será decidida en asemblea. A tal efecto serán convocadas asembleas en cada 
aula, e asemblea de delegados das que será preciso levantar acta e presentala a un membro do 
equipo directivo ou na secretaria. En todo caso cada alumno ou alumna ten o dereito de asistir á 
clase en caso de que a folga fose secundada pola súa clase ou polo alumnado do centro no seu 
conxunto.  
Unha copia da convocatoria de folga haberá que entregala con 24 horas de antelación a un 
membro do equipo directivo. 

 
B- Cando o alcance da convocatoria sexa exclusivamente o do propio centro, o procedemento 
para esta convocatoria será o mesmo que no anteriormente sinalado , sendo neste caso 
necesario elaborar por parte da Xunta de Delegados se se trata dun nivel de centro ou por 
parte do Delegado/a se o ámbito é de aula unha exposición de motivos que os levan a convocar 
a folga. Esta exposición de motivos debe incluír ademais da xustificación, o alumnado que se 
adhire a mesma e entregala con corenta e oito horas de antelación antes de que se celebre, a un 
membro do equipo directivo. 
 
C- En caso de convocatoria de folga (sexa do tipo que sexa) decidíndose colectivamente non ir á 
folga, se algún alumno/a decidise individualmente secundala, este deberá facer un documento por 
escrito asinado por el mesmo ou titores legais en caso de ser menor de idade, onde consten os 
seus datos persoais, curso no que está matriculado, o motivo da folga a duración da mesma e a 
súa adhesión á mesma. Este documento deberá ser entregado a un cargo directivo ou na 
secretaria. 
 
Sempre que se convoque unha folga se o alumno é menor de idade o titor/a informará aos pais 
ou titores legais que o seu fillo/a secundou a dita folga. 
 
D- Durante o transcurso da folga, os alumnos poderán utilizar as instalacións do centro para 
reunirse en asemblea. En ningún caso se permitirá que a actuación dos alumnos en folga 
entorpeza o normal desenvolvemento das actividades do centro. 
Tamén se garantirá o dereito dos alumnos que non secundasen a folga, a asistir normalmente a 
clase. 

 
E- Todos os profesores comprométense a respectar a proposta de folga dos alumnos, sempre 
que o seu exercicio se axuste a este regulamento, e a non impor de modo directo ou indirecto, 
ningún tipo de sanción ós alumnos en folga. 

 
F- Non terá consideración de folga, e polo tanto non estará amparada polo presente 
regulamento, o abandono colectivo da aula por un grupo de alumnos. Tales condutas serán 
consideradas como faltas contrarias ás normas de convivencia. 
 
G- En caso de ausencia á clase do alumnado durante a folga (convocada segun o procedemento 
recollido neste regulamento), considerarase unha falta xustificada. 
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O Consello Escolar adoptará as medidas necesarias para que esta situación non repercuta no 
rendemento académico dos alumnos. 
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10. ELECCIÓN DE DELEGADO. 
 
Cada grupo clase poderá elixir a un delegado/a e a un subdelegado/a. A elección levarase a cabo 
por parte do profesor titor/a que contará co apoio e asesoramento do departamento de 
orientación.  
Esta elección deberase realizar despois de transcorridos quince días de clase e antes de que se 
cumpra o primeiro mes.  
 
Cada grupo de alumnado elixirá, por sufraxio directo, secreto e non delegable o delegado/a de 
grupo, que formará parte da xunta de delegados e delegadas. Elixirase tamén un subdelegado/a, 
que substituirá ó delegado/a en caso de ausencia ou enfermidade e apoiarao nas súas funcións. 
1.- A elección de delegado/a e subdelegado/a en cada grupo realizarase entre as candidaturas 
presentadas.  
 
No caso de non haber candidaturas haberá dúas opcións para a elección: 
Opción A: Realizarase unha votación considerando candidatos/as a todos os membros do grupo 
e sendo designada a candidatura que obteña maioría simple.  
Opción B: O delegado/a e subdelegado/a será elixido entre todos os membros da clase a través 
dun sorteo. 
 
Para decidirse por unha destas dúas opcións os membros da clase realizarán unha votación. 
 
2. As eleccións de delegados/as e subdelegados/as, serán convocadas pola xefatura de estudos, e 
organizadas por esta en colaboración coas titorías dos grupos e os representantes do alumnado 
no Consello Escolar. 
 
3. A designación dos delegados e delegadas, subdelegados/as poderá ser revogada, logo do 
informe razoado dirixido á titoría, pola maioría absoluta do alumnado do grupo que os elixiron. 
Neste caso, procederase á convocatoria de novas eleccións nun prazo de quince días e de 
acordo co establecido no apartado anterior. 
O delegado ou delegada poderá ser cesado do seu cargo pola dirección por acumulación de tres 
faltas ás normas de convivencia no centro ou incumprimento das súas funcións. Nese caso será 
o subdelegado/a quen asumirá o cargo. 
 
Igualmente o delegado ou delegada poderá renunciar ó seu cargo, previo informe razoado 
dirixido ó titor/a que o elevará á xefatura de estudos, que deberá aceptar ou non esta renuncia 
nun prazo de cinco días. 
 
Un grupo clase pode decidir non elixir representantes, ben por falta de candidatos, por renuncia 
destes... neste caso as decisións que adopten teñen que ser sempre a modo individual e nunca 
poderán ser consideradas dun xeito colectivo. 
 



Regulamento de Réxime Interno do I.E.S. Lois Peña Novo de Vilalba 

Aprobado en xuño 2007 19

 
XUNTA DE DELEGADOS 
 
Constituirase unha vez elixidos os delegados dos alumnos e estará formada por representantes 
dos alumnos dos distintos grupos e polos representantes dos alumnos no Consello Escolar. 
A Xunta de Delegados poderá reunirse en pleno, ou cando o crea conveniente, en comisións 
que reúnen ós delegados de curso, especialidade, etapa educativa, etc. 
 

 
A Xunta de delegados terá as seguintes funcións: 
 
a) Elevar ó equipo directivo propostas para a elaboración do proxecto educativo do instituto. 
b) Informar os representantes dos alumnos no Consello Escolar dos problemas de cada grupo 

ou curso. 
c) Recibir información dos representantes dos alumnos sobre os temas tratados no mesmo, e 

das confederacións, federacións estudantís e organizacións xuvenís legalmente constituídas. 
d) Elaborar informes para o Consello Escolar a iniciativa propia ou a petición deste. 
e) Elaborar propostas de modificación do Regulamento de Réxime Interno, dentro do ámbito 

da súa competencia. 
f) Informar os estudantes das actividades de dita Xunta e das cuestións propias do seu centro 

como das que afecten a outros centros docentes e ó sistema educativo en xeral, así como 
de todos os temas da súa competencia. 

 
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: 
a) Celebración de probas e exames.  
b) Establecemento e desenvolvemento de actividades culturais, recreativas e deportivas no 

instituto. 
c) Presentación de reclamacións nos casos de abandono ou incumprimento das tarefas 

educativas por parte do instituto. 
d) Os delegados non poderán ser sancionados polo desempeño das súas funcións como 

portavoces dos alumnos. 
e) Os membros da xunta de delegados, no exercicio das súas funcións, terán dereito a coñecer 

e consultar as actas das sesións do Consello Escolar, e calquera outra documentación 
administrativa do centro que Iles afecte, salvo aquel a que a súa difusión puidera afectar ó 
dereito á intimidade das persoas e o normal desenvolvemento dos procesos de avaliación 
académica. 

f) O Xefe de Estudios facilitará á Xunta de delegados un espazo adecuado para que poidan 
celebrar as súas reunións, e os medios materiais adecuados para o seu correcto 
funcionamento. 
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FUNCIÓNS DOS DELEGADOS DE GRUPO. 
 
a) Asistir ás reunións da Xunta de delegados e participar nas súas deliberacións. 
b) Expoñer ás autoridades académicas as suxestións e reclamacións do grupo que representan. 
c) Fomentar a convivencia entre os alumnos e informar os órganos competentes das condutas 

contrarias ás normas de convivencia do centro que observasen. 
d) Colaborar cos profesores e coas autoridades do instituto para o bo funcionamento do 

mesmo. 
e) Coidar da adecuada utilización do material e das instalacións do instituto, informando de 

calquera desperfecto ou anomalía que observasen. 
f) Encargaranse de recoller e entregar a última hora da xornada escolar, o parte diario de 

asistencia á clase debidamente cumprimentado na Conserxería. 
g) Ir a buscar ó profesor de garda ou xefe de estudios na ausencia do profesor de aula. 
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11. NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
Tendo en conta a Lei Orgánica de Educación do 3 de maio de 2006, o Real Decreto 732/1.995 
de 5 de maio publicado no B.O.E. 2 de xuño de 1.995, así como outras disposicións legais, hai 
que sinalar que é aconsellable que este regulamento contemple a creación dun órgano con 
representación dos colectivos implicados no fomento da convivencia, no que o Equipo Directivo 
e o Consello Escolar deleguen parte da súa capacidade mediadora e sancionadora nas condutas 
individuais anómalas de carácter grave, sempre de acordo coa lexislación vixente, e informando, 
en todo caso, da súa actuación ó Equipo Directivo e ó Consello Escolar. Dito órgano será a 
COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
As principais funcións desta comisión serán as de potenciar medidas que favorezan a 
convivencia, o respecto mutuo e a tolerancia no centro e resolver e mediar nos conflitos 
presentados e canalizar as iniciativas de todos os sectores da comunidade educativa.  
Os órganos de goberno do centro, así como a comisión de convivencia, adoptarán as medidas 
preventivas necesarias para garantir os dereitos dos alumnos, e para impedir a comisión de 
feitos contrarios ás norma de convivencia do centro. 
 
Compoñentes da Comisión de Convivencia: 

 O Director/a que será o seu presidente e que decidirá en caso de empate. 
 1 Profesor/a  
 1 Alumno/a  
 1 Pai/nai 

 
 
Os membros da comisión de convivencia, serán elixidos entre os membros do Consello Escolar 
ó comezo do curso. De non existir representación dalgún destes sectores no Consello Escolar, 
este órgano arbitrará o procedemento para cubrir estas vacantes. 
 
No caso de non seren elixidos  como compoñentes da Comisión de Convivencia polo Consello 
Escolar poderán asistir ás convocatorias desta Comisión o Xefe de Estudios e o Xefe/a do 
Departamento de Orientación. Neste caso esta participación responderá ás súas competencias 
de asesoramento e apoio á Comisión e asistirán a elas con voz e sen voto. 
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11.1. TIPIFICACIÓN DA CONDUTA 
 
Adaptaranse ó Real Decreto 732/1.995 de 5 de maio publicado no B.O.E. 2 de xuño de 1.995. 
 
1- Serán condutas contrarias ás normas de convivencia do centro as seguintes: 

 O deterioro non grave, causado polo uso inadecuado do material e dependencias do centro 
e obxectos e pertenzas doutros membros da comunidade educativa. 

 Calquera acto inxustificado que perturbe levemente o normal desenvolvemento das 
actividades educativas do centro. 

 A falta de asistencia colectiva e inxustificada a clase. 
 Ausentarse da aula, antes de que chegue o/a profesor/a de garda. 
 Non seguir as directrices do profesorado de garda. 
 Tirar ó chan papeis ou desperdicios. 
 Molestar con ruídos, berros, carreiras, charlas, inadecuado comportamento ou outras 

manifestacións que perturben o desenvolvemento da actividade docente. 
 Calquera outra conduta que atente contra comportamentos cívicos. 
 Realización de comentarios sexistas ou de menosprezo dun xénero con respecto ó outro. 

 
2- Serán condutas gravemente prexudiciais para as normas de convivencia do centro 
as seguintes: 

 Falsificar documentos que aínda non sendo oficiais considéranse informativos, xa que serven 
para o funcionamento do centro (partes diarios de clase, boletíns de cualificacións...). 

 A ameaza a membros da comunidade educativa. 
 Os actos de indisciplina, inxuria ou ofensas graves contra os membros da comunidade 

educativa. 
 A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación ou subtracción de 

documentos académicos. 
 Os danos graves, causados por uso indebido e intencionado, nos locais, material e 

documentos do centro ou outros bens dos membros da comunidade educativa. 
 Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades 

do centro. 
 As actuacións prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da comunidade 

educativa do centro ou a incitación ás mesmas. 
 O uso do teléfono móbil durante o transcurso das clases. 
 O uso de calquera aparato electrónico que perturbe o normal desenvolvemento das clases. 
 O deterioro ou a subtracción de pertenzas do centro ou de calquera membro da 

comunidade educativa. 
 A gravación co teléfono móbil ou aparato electrónico e a súa difusión de calquera acto ou 

conduta que aconteza no centro, sen autorización previa da mesma e segundo establece a 
legalidade vixente. 

 A realización de pintadas en paredes. 
 A agresión, física ou moral contra os demais membros da comunidade educativa, ou a 

discriminación por opción sexual, raza , relixión ou xénero. 
     O incumprimento das sancións impostas. 
 A reiteración nun mesmo curso escolar de condutas contrarias ás normas de convivencia do 

centro. 
 Condutas que poñan de manifesto a infravaloración dun xénero con respecto ó outro. 
 O uso ou exhibición de prendas ou calquera outro tipo de material que conteña mensaxes 

racistas ou xenófobos. 
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 Fumar e consumir bebidas alcohólicas e ou estupefacientes. 
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11.2. PROCEDEMENTO SANCIONADOR. 
 
CONDUTAS PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA 
 
Comparecerase inmediatamente ante a xefatura de estudios. 
 
Estas condutas poderán ser corrixidas con:  
a) Amoestación por escrito. 
 
b) Realización de traballos específicos en horario non lectivo. 
 
c) Realización de tarefas que contribúan ó melloramento e desenvolvemento de actividades do 

centro ou, se proceder, dirixidas a reparar o dano causado ás instalacións ou ó material do 
centro ou ás pertenzas doutros membros da comunidade educativa. 

 
d) Suspensión do dereito a participar en actividades extraescolares do centro.  
 
e) Cambio de grupo do alumno por un prazo máximo dunha semana. 
 
f) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un prazo máximo de tres 

días. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumno deberá realizar os deberes ou 
traballos que se determinen para evitar a interrupción no seu proceso formativo. 

 
g) Suspensión do dereito a asistencia ó centro por un prazo máximo de tres días lectivos. 
 
Durante o tempo que dure a suspensión o alumno deberá realizar os deberes ou traballos que 
se determinen para evitar a interrupción no seu proceso formativo. 
 
 
COMPETENCIA PARA IMPOÑER ESTAS SANCIÓNS 
Serán competentes para decidir as correccións mencionadas anteriormente: 
 

 Os profesores, oído o alumno, poderán aplicar as correccións citadas nos puntos a) e b) , 
dando conta ó titor e ó xefe de estudios. Se a falta se produce durante a clase, o profesor 
indicarao no parte correspondente. 

 
 O titor/a, oído o alumno, poderá aplicar as correccións que se establecen nos puntos a), 

b), c).  
 

 O Xefe de Estudios, oídos o alumno, o profesor e o titor, poderán aplicar as correccións 
previstas nos puntos c), d), e)  

 
 O Director, oídos o alumno, o profesor e o titor, poderá aplicar as correccións previstas 

nos puntos c) d) e) f) g). 
 
O Director cando tome a medida prevista no apartado g), deberá comunicala ó Consello 
Escolar. 
 
Cando se aplique calquera destas medidas correctivas farase unha comunicación por escrito ó 
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alumno/a e ós pais ou titores legais se é menor de idade, quedando constancia na xefatura de 
estudios. A comunicación farase con acuse de recibo. 
 
As correccións impostas como consecuencia destas condutas prescribirán ó finalizar o curso 
escolar. 
O Alumno, os seus Pais ou representantes legais, poderán presentar unha reclamación no prazo 
de corenta e oito horas contra as correccións impostas correspondentes ós párrafos f) e g), 
perante o Delegado Provincial, e da súa resolución porá fin á vía administrativa. 
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CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS  PARA A CONVIVENCIA DO 
CENTRO 
 
As correccións e sancións ás condutas gravemente prexudiciais para a convivencia tal e como 
sinala o artigo 132 da Lei Orgánica de Educación serán impostas polo Director. O Consello 
Escolar coñecerá a resolución destes conflitos disciplinarios e velará porque 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, a instancia de pais ou titores, poderá revisar a decisión adoptada e propoñer, no seu 
caso, as medidas oportunas. 
 
Non poderán corrixirse as condutas gravemente prexudiciais para a convivencia do centro sen a 
previa instrución dun expediente que, tras a recollida da infomación necesaria, acorde o 
Director do Centro, ou ben a proposta do Consello Escolar. 
 
As condutas enumeradas anteriormente como gravemente prexudiciais para a convivencia do 
centro, poderán ser corrixidas con: 

 
a- Realización de tarefas que contribúan ó melloramento e desenvolvemento das actividades do 
centro ou, se proceder, dirixidas a reparar o dano causado ás instalacións ou ás pertenzas 
doutros membros da comunidade educativa. Estas tarefas deberán realizarse en horario non 
lectivo. 
b- Suspensión do dereito a participar en actividades extraescolares ou complementarias do 
centro. 
c- Cambio de grupo. 
d- Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases durante un período superior a 
cinco días e inferior a dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumno deberá 
realizar os deberes ou traballos que se lle encomenden para evitar a interrupción do seu 
proceso formativo. 
e- Suspensión do dereito de asistencia ó centro durante un período superior a tres días lectivos 
e inferior a un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumno realizará os deberes ou 
traballos que se lle encomenden para evitar a interrupción do seu proceso formativo. 
f- Cambio de centro. 
 
Ademais o Equipo Directivo en función da conduta de que se trate dará conta ás 
autoridades competentes se o estimase oportuno ou necesario. 
 
O procedemento a seguir será o seguinte: 
 
A instrución do expediente levarase a cabo por un profesor do centro designado polo Director. 
Esta incoación comunicarase ós pais, titores ou responsables do menor. O alumno, os seus Pais 
ou titores, poderán recusar ó instrutor ante o Director, cando da súa conduta ou 
manifestacións podan inferirse falta de obxectividade na instrución do expediente. 
 
Excepcionalmente, ó iniciarse o expediente ou en calquera momento da súa instrución, o 
Director, por decisión propia ou a proposta do instrutor, poderá adoptar as medidas 
provisionais que estime convenientes. Estas medidas poderán ser o cambio temporal de grupo 
ou a suspensión do dereito de asistencia ó centro por un período máximo de cinco días. Estas 
medidas serán comunicadas á Comisión de Convivencia e posteriormente ó Consello Escolar. 
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Non se poderá iniciar a instrución de expediente sen ser convocada previamente a Comisión de 
Convivencia.  
A instrución do expediente deberá acordarse nun prazo non superior a dez días a contar desde 
o momento en que se tivo coñecemento dos feitos ou condutas merecedoras de corrección, en 
base a este regulamento. 
 
Instruído o expediente, darase audiencia ó alumno e, se é menor de idade, ós pais ou titores 
legais, comunicándolles en todo caso as condutas que se lle imputan e as medidas de corrección 
que propón o Director do Centro. O prazo de instrución do expediente non deberá exceder os 
sete días. 
 
Comunicarase ó Servizo de Inspección Técnica o inicio do procedemento e manterase 
informado da tramitación da súa resolución. 
 
A resolución deberá producirse nun prazo máximo dun mes desde a data de inicio do mesmo e 
contra a resolución do Director poderá interporse recurso ordinario ante o Delegado 
Provincial. As correccións serán impostas polo Director. Cando as medidas disciplinarias 
adoptadas polo director correspondan a condutas do alumnado que prexudiquen gravemente a 
convivencia do centro, o Consello Escolar, a instancia de pais ou titores, poderá revisar a 
decisión adoptada e propoñer,  no seu caso, as medidas oportunas. 
 
Cando se impoña a corrección mencionada no apartado e) o Director poderá levantar a 
suspensión do dereito á asistencia á clase e readmitilo no centro antes do esgotamento do 
prazo previsto na corrección previa a constatación de que se produce un cambio positivo de 
actitude. 
 
Cando se impoña a corrección prevista no apartado f) a administración educativa procurará ó 
alumno outro posto escolar noutro centro docente. 
 
As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro prescribirán no prazo de 
catro meses, contados a partir da data da súa comisión. As corrección impostas como 
consecuencia destas condutas, prescribirán ó finalizar o curso escolar. 
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12. FALTA DE ASISTENCIA DO ALUMNADO 
 
 
NO BACHARELATO 
 
POR MATERIAS. 
O número de faltas sen xustificar pode chegar ó 10% do horario establecido para a materia, e 
en global (xustificadas e sen xustificar) non pode exceder do 20%. 
 
A perda do dereito á avaliación continua deberá ser notificada ó interesado ou titores legais se 
o alumno/a é menor de idade, por parte do titor/a con acuse de recibo. 
 
 
NOS CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR. 
 
A falta de asistencia reiterada ás clases é motivo de perda do dereito de avaliación continua. 
Establecese que o número de faltas poderá chegar ó 10% da duración do módulo. A 
superación desta porcentaxe suporá á perda do dereito á avaliación continua. Dita perda deberá 
ser notificada ó interesado ou titores legais se o alumno/a é menor de idade, por parte do 
titor/a con acuse de recibo. 
 
NA EDUCACIÓN DE ADULTOS  
 
ENSINANZAS CONDUCENTES Ó TITULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA. 
 
A falta de asistencia reiterada ás clases é motivo de perda do dereito de avaliación continua. 
Establecese que: 
 
POR ÁMBITO. 
O número de faltas sen xustificar pode chegar ó 10%. do horario establecido para o ámbito. 
Se supera esta porcentaxe perderá o dereito á avaliación continua. 
O número de faltas xustificadas pode chegar ó 20% do horario establecido para o ámbito. Se 
supera esta porcentaxe perderá o dereito á avaliación continua. 
 
POR TODOS OS ÁMBITOS 
O número de faltas sen xustificar pode chegar ó 30% do horario establecido globalmente. Se 
supera esta porcentaxe perderá o dereito á avaliación continua en todos os ámbitos. 
 
ENSINANZAS DE BACHARELATO PARA PERSOAS ADULTAS 
 
A falta de asistencia reiterada ás clases é motivo de perda do dereito de avaliación continua. 
Establecese que: 
 
POR MATERIAS. 
O número de faltas sen xustificar pode chegar ó 10% do horario establecido para a materia. 
Se supera esta porcentaxe perderá o dereito á avaliación continua nesa materia. 
O número de faltas xustificadas pode chegar ó 20% do horario establecido para a materia. Se 
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supera esta porcentaxe perderá o dereito á avaliación continua nesa materia. 
 
POR CURSO 
O número de faltas sen xustificar pode chegar ó 30% do horario establecido globalmente para 
o curso. Se supera esta porcentaxe perderá o dereito á avaliación continua en todas as materias 
do curso. 
 
A perda do dereito á avaliación continua deberá ser notificada ó interesado ou titores legais se 
o alumno/a é menor de idade, por parte do titor/a con acuse de recibo. 
 

 
FALTAS DE PUNTUALIDADE. 
Considerase falta de puntualidade cando un alumno chegue a súa clase 5 minutos despois de que 
toque o timbre, estimándose este tempo suficiente para cambiar dunha clase á outra. 
 
Cando o alumno/a acumule 3 faltas de puntualidade nunha mesma materia considerarase como 
falta de asistencia que non poderá ser xustificada. 
 
 
XUSTIFICACIÓN DAS FALTAS DE ASISTENCIA. 
 
O prazo de máximo de xustificacións será de dez días a contar desde que se reciba a falta. 

 Non serán xustificables as faltas do alumnado nas que un docente constate que o alumno 
está na cafetería, nos pasillos, ou nos arredores do centro, 

 Así mesmo tampouco serán xustificables aquelas faltas que se produzan cando o profesor/a 
da materia/módulo non poida asistir e os alumnos/as se ausenten , debendo neste caso estar 
na aula co profesor de garda. 

 
Este tipo de faltas serán computadas para a perda da avaliación continua. 
 
NOTIFICACIÓN DAS FALTAS DE ASISTENCIA. 
 
As faltas de asistencia serán anotadas no parte de clase por parte do profesor/a que imparte a 
materia ou módulo quen asinará o dito parte. O titor periodicamente introducirá as faltas de 
asistencia no programa informático para que quede constancia das mesmas. Durante a primeira 
semana de cada mes o titor/a deberá enviar unha notificación ós pais ou titores legais das faltas 
de asistencia do seu fillo/a. Esta notificación constará dunha parte que deberá ser asinada e 
devolta polos mesmos ó titor/a, a modo de xustificación de recepción. 
As faltas de asistencia enviaranse por defecto a todos os pais, sen embargo no caso do alumnado 
maior de idade, este pode facer constar a través dun escrito que entregará asinado ó titor/a que 
as faltas de asistencia se lle entreguen a el. 
No caso do alumnado que solicite que as faltas de asistencia se lle entreguen a el, o titor/a 
entregaralle mensualmente o documento resume que recolle estas faltas e o alumnado deberá 
asinar a recepción do mesmo. 
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13-DEPARTAMENTOS: 
 
Constituiranse no Instituto os seguintes órganos de coordinación: 
 
A- Departamentos: 
 

 Administrativo.  
 Automoción. 
 Bioloxía 
 Debuxo 
 Economía 
 Educación Física. 
 Electricidade  
 Filosofía 
 Física e Química 
 Formación e Orientación Laboral 
 Formación en Centros de Traballo 
 Grego 
 Informática 
 Inglés. 
 Latín 
 Lingua e Literatura Castelá.  
 Lingua e Literatura Galega.  
 Matemáticas. 
 Música 
 Orientación.  
 Relixión 
 Tecnoloxía 
 Xeografía e Historia 

 
Os Departamentos estarán compostos por todos os profesores que impartan o ensino propio 
das áreas, materias ámbitos ou módulos asignados a cada un deles. Para os Departamentos non 
didácticos nomearase un responsable entre o profesorado, que poderá contar co apoio doutros 
membros do Claustro. 

 
Cando nun Departamento se integren profesores de máis dunha das especialidades establecidas, 
a programación e impartición das áreas, materias ou módulos de cada especialidade 
corresponderá ós profesores respectivos. 
 
Son competencias dos departamentos: 
 
1- Elaborar antes do comezo do curso académico a programación didáctica do ensino 
correspondente ás áreas, materias e módulos integrados neles, baixo a coordinación e dirección 
do xefe do mesmo e de acordo coas directrices xerais establecidas pola Comisión de 
Coordinación Pedagóxica. As programacións serán remitidas á Inspección antes do 20 de 
outubro. Unha copia da antedita programación deberá permanecer na Xefatura de Estudios e 
unha síntese a disposición do alumnado, na Biblioteca. 
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2- Controlar e coordinar as compras de material educativo que se fagan no departamento en 
cada curso académico, arquivando as copias dos albarás ou facturas das mesmas e, no seu caso,  
entregando estas o secretario. 
3- Velar polo mantemento dos equipos e instalacións asignados o departamento, aínda que aquel 
sexa atendido no instituto dunha forma xeral, comunicando o equipo directivo as deficiencias ou 
propostas de mellora pertinentes.  
 
Esta programación didáctica incluirá, necesariamente, os seguintes aspectos para cada unha das 
áreas, materias e módulos asignados ó mesmo ou integrados nel. 

 
 Os obxectivos, os contidos e os criterios de avaliación para cada un dos cursos. 
 A distribución temporal dos contidos. 
 A metodoloxía didáctica que se vai aplicar. 
 Os procedementos e instrumentos de avaliación da aprendizaxe dos alumnos. 
 Os criterios de promoción que se vaian seguir, con especial referencia ós mínimos esixibles, 

e os criterios de cualificación. 
 As actividades de recuperación para os alumnos con materias pendentes e as 

profundizacións e reforzas para lograr a devandita recuperación. 
 Os materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar, incluídos os libros para uso dos 

alumnos. 
 A programación correspondente ós temas transversais. 
 As actividades complementarias e extraescolares que se pretenden realizar desde o 

Seminario ou Departamento. 
 Programar a avaliación extraordinaria para os alumnos con faltas reiteradas de asistencia a 

clase. 
 As medidas de atención á diversidade e no seu caso as adaptacións curriculares para os 

alumnos que as precisen. 
 Realizar o seguimento da marcha da programación, levando a cabo as modificacións 

oportunas. 
 
2- A programación deberá ir asinada por todos os profesores do Departamento. No caso de 
que algún profesor decida incluír na programación da súa actividade docente algunha variación 
con respecto á programación conxunta do Departamento, a devandita variación, e a 
xustificación correspondente, deberá ser incluída en dita programación. 
3-Promover a investigación educativa e propor actividades de perfeccionamento dos seu s 
membros. 
4-Manter actualizada a metodoloxía didáctica. 
5-Organizar e realizar actividades complementarias en colaboración co Departamento 
correspondente. 
6-Resolver as reclamacións derivadas do proceso de avaliación que os alumnos formulen ó 
Departamento e ditar os informes pertinentes. 
7-Elaborar, a final de curso, unha memoria en que se avale o desenvolvemento da programación 
didáctica e os resultado obtidos. 
8-Propor materias optativas dependentes do Departamento, que serán impartidas polos 
profesores do mesmo. 
9- As faltas de asistencia ás reunións dos Departamentos terán a mesma consideración que as 
faltas a clase. Os acordos de Seminario serán tomados por maioría simple e en caso de empate 
decidirá o voto de calidade do Xefe de Departamento. 
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14. BIBLIOTECA 
 
O horario da biblioteca coincidirá co horario lectivo. 
 
Debe gardarse silencio e queda prohibido: comer, beber ou calquera tipo de xogo. 
 
Calquera transgresión das normas contidas no artigo anterior implicará a inmediata expulsión da 
biblioteca, ademais das posibles sancións contempladas neste regulamento. 
 
O profesorado encargado da biblioteca será regulado ó principio de cada curso. En cada período 
lectivo procurarase que haxa un profesor ou profesora asignado á biblioteca. 
 
Para poder acceder ós libros será necesario solicitalos ó profesorado encargado. 
 
Para poder sacar un libro o alumno ou alumna asinará no libro de préstamos. O período de 
préstamo será de 15 días hábiles 
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15. PROFESORADO DE GARDA 
 
O profesorado de garda será o encargado de vixiar e manter a orde no instituto durante as 
clases. 
A xefatura de estudos organizará o calendario de gardas ó principio de curso procurando que 
haxa dous profesores/as de garda en cada período lectivo. Para garantir isto darase preferencia a 
esta norma antes cás peticións individuais de horario de cada profesor ou profesora. 
 
Para facilitar o labor do profesorado de garda elaborarase a principio de curso, unha vez que os 
horarios estean rematados, un manual de organización escolar co seguinte contido: 
• Horario do centro. 
• Calendario escolar. 
• Horario de gardas. 
• Horario de permanencia do equipo directivo. 
• Horas de recepción de pais. 
• Listado de xefes de departamento. 
• Horarios de profesores e grupos. 
• Horarios de aulas (por días). 
 
Os exemplares deste manual distribuiranse a: 
• Conserxería. 
• Xefatura de estudos. 
• Dirección. 
• Sala de profesores 
 
Na sala de profesores reservarase un espazo para o libro de gardas, manual de organización 
escolar e listado semanal de ausencias do profesorado. 
 
 
TIPOS DE GARDAS. 
 
Establécense tres tipos de gardas: 
 

 Gardas de biblioteca. 
 Gardas docentes ou volantes.  
 Gardas de dirección. 

 
A- Gardas de Biblioteca:  
O profesorado que realice este tipo de gardas seguirá as instrución s que a tal efecto dará a 
Vicedirección e o profesor encargado da biblioteca. 

 
B- Gardas docentes ou volantes: 
1- Como mínimo, haberá un profesor de garda en cada unha das horas do horario lectivo. 
2- Antes de dar comezo a garda, o profesor consultará o libro de gardas para coñecer as 
posibles incidencias (baixas, biblioteca, etc). 
3- Aproximadamente 5 minutos despois de tocar o timbre de entrada, percorrerán todos os 
pavillóns, comprobando que non hai anomalías. 
Se se ten coñecemento de que algún profesor vai faltar, o profesor de garda cubrirá a baixa.  
Procurarán que os alumnos que estean no recinto exterior (alumnos con materias convalidadas, etc.) se 
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dirixan á biblioteca. 
4- Cando detecten xoves non matriculados no centro polas dependencias advertiranlles que non 
poden estar no recinto e deberá supervisar que o abandonan. 
5- Ó rematar a hora asinarán o parte de gardas, facendo constar as anormalidades detectadas na 
mesma. 
6- No caso de que falten os profesores de garda, despois duns dez minutos de espera, o 
delegado ou subdelegado ou calquera outro dos alumnos do grupo, pasará pola Xefatura de 
Estudios para recibir as indicacións oportunas, mentres o resto dos alumnos/as permanecerán 
na aula. 
 
No caso de ausencia de profesorado, a vixilancia dos grupos correspondentes é 
responsabilidade do profesorado de garda que se aterá ás seguintes normas: 
a) No suposto de non haber suficiente profesorado de garda para atender a todos os grupos sen 
profesor ou profesora, o profesorado de garda poderá levar todos os grupos para a biblioteca. 
b) O profesorado anotará a falta ó alumnado que non estea presente durante a hora 
correspondente. No caso de faltas colectivas poñerá en coñecemento dalgún membro do 
equipo directivo dita circunstancia co fin de que se tomen as medidas oportunas. 
c) É responsabilidade do profesorado de garda o control das irregularidades que se poidan 
presentar nos corredores durante a hora de garda. 
 
C - Gardas de dirección.  
En todo o horario lectivo haberá, como mínimo, un membro da dirección que estará, a 
disposición do profesorado ou de calquera outra cuestión ou eventualidade que poida xurdir no 
instituto. En caso de accidente este profesor/a será o encargado de articular as medidas 
necesarias para levar a cabo a evacuación correspondente. 
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16- TITORES 
 
Tipos de titores 
- Titores de grupo 
- Titores de prácticas en centros de traballo  
- Coordinador en centros de traballo. 
 
Procurarase que o titor/a imparta clase á totalidade do grupo de alumnos, excepto convalidados 
e repetidores. 
Haberá, polo menos, un titor por grupo de alumnos. Será nomeado polo Director a proposta 
do Xefe de estudios e co asesoramento do departamento de orientación, tendo en conta, na 
medida do posible, as peticións expresadas polo profesorado. 
 
A xefatura de estudos coordinará coa colaboración do departamento de orientación o traballo 
das titorías e manterá as reunións periódicas necesarias para o bo funcionamento da acción 
titorial. Cando menos haberá unha reunión trimestral de todos os titores/as. 
 
O horario da titoría incluirá dúas horas de obrigada permanencia semanal no centro. 
 
Antes da acollida do alumnado, a xefatura de estudos convocará unha reunión cos titores e 
titoras na que se explicará todo o proceso de acollida e na que se lles fará entrega, como 
mínimo, da seguinte documentación: 
- Calendario, horario e demais normas da acollida. 
- Listado de alumnos matriculados pertencentes á titoría. 
- Horario da titoría. 
- Carpetas individuais de titoría (no caso de alumnado do centro). 
 
No primeiro trimestre do curso celebrarase unha reunión informativa ós pais e nais do 
alumnado  dos Bacharelatos Ordinarios, Ciclos formativos de grao medio, así como daquelas 
ensinanzas nas que se considere oportuno. 
Esta reunión convocaraa a dirección do centro xunto co departamento de orientación que 
abordarán cuestións de carácter xeral. 
Igualmente cada titor ou titora reunirase cos correspondentes pais e nais da súa titoría ós que 
facilitará como mínimo a seguinte información: 
- Horario e profesorado do grupo. 
- Horas de recepción de pais e nais do profesorado. 
- Actividades complementarias e extraescolares previstas. 
- Información xeral do centro. 
- Características do grupo. 
 
 
A comezo de curso o departamento de orientación porá a disposición dos titores unha carta de 
presentación ós pais onde figurará a hora e o día de atención a pais. 
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17- AVALIACIÓN. 
 
PROCEDEMENTO DAS AVALIACIÓNS : 
 

 O profesorado deberá ter introducidas as cualificacións no programa de xestión con 12 
horas de antelación á celebración da sesión de avaliación. 

 No caso de que se incumpra o mencionado prazo de presentación de notas, o titor porao 
en coñecemento do Xefe de Estudios para estudar a posibilidade, de se considerar 
necesario, trasladar o horario da avaliación. Así mesmo esta deberá ser trasladada no caso 
de falta, xustificada ou non, dun número significativo de profesores/as. 

 O titor/a entregará ós profesores fotocopia da plantilla coas cualifiacións, así como os 
documentos que considere relevantes. 

 Na primeira parte da avaliación o titor e o profesorado comentarán e analizarán os datos 
estatísticos así  como todo o relativo ao funcionamento do grupo, clima de traballo, relación 
co profesorado, etc. e doutros aspectos que se consideren relevantes 

 Información do grupo transmitida polo delegado ( se estes asisten á avaliación). 
 A continuación pasarase a unha AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA (na que o profesorado 

pedirá ó alumnado que abandone a sesión de avaliación ) e preferentemente se falará dos 
alumnos con maior número de suspensos, así como das dificultades de rendemento ou de 
conduta. Análises das posibles causas do baixo rendemento, falta de motivación, esforzo 
persoal, método de traballo, esixencias moi elevadas, etc. , establecendo propostas de 
actuación que corrixan as deficiencias ou dificultades. 
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18. RECLAMACIÓNS 
 
Tal e como se sinalou nos dereitos do alumnado, este poderá reclamar contra as decisións e 
cualificacións que, como resultado do proceso de avaliación se adopten. 
Para elo deberá seguir o procedemento establecido na lexislación vixente que actualmente está 
recollido nos seguintes referentes legais: 

 Educación Secundaria de Adultos e 1º Bacharelato: Orde do 28 de agosto de 
1995 pola que se regula o procedemento para garantir o dereito do alumnado de ESO e 
Bacharelato a que o seu rendemento sexa avaliado conforme a criterios obxectivos (BOE 20-09-
95) 

 2º Bacharelato: Orde 17 de abril de 1997 na que se establece o procedemento a 
seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no 2º curso do Bacharelato. (DOG 26-05-
97) 

 Ciclos Formativos: Orde do 16 de xullo de 2002 pola que se regula a avaliación e 
acreditación académica do alumnado que cursa as ensinanzas da formación profesional específica 
de réxime xeral na Comunidade Autónoma de Galicia.(DOG 13-09-02) 
 
 
19. USO DO MÓBIL. 
 
O uso do teléfono móbil queda prohibido nas aulas. O alumnado e o profesorado deberá apagar 
o teléfono durante as clases.  
O incumprimento desta norma será considerado a primeira vez coma unha conduta contraria ás 
normas de convivencia a as sucesivas coma unha falta gravemente prexudicial para a convivencia.  
 
O feito de gravar co telefono en calquera formato unha clase, ou calquera conduta que atente 
contra a convivencia será considerada como unha falta gravemente prexudicial para a 
convivencia. Igual consideración terá o uso do móbil para recibir axuda na realización de 
calquera tipo de proba avaliativa. 
 
 
20.INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 
Gardarase reserva sobre toda aquela información de que dispoña o centro sobre as 
circunstancias persoais e familiares do alumnado. Esta información conservarase nas oficinas do 
centro, baixo a custodia da secretaria, nos expedientes das titorías que custodiarán os mesmos 
titores e titoras e no departamento de orientación, baixo a responsabilidade da súa xefatura. 
Non obstante, o centro comunicará á autoridade competente as circunstancias que poidan 
implicar malos tratos para o alumno ou alumna ou calquera outro incumprimento dos deberes 
establecidos polas leis de protección de menores. 
 
 
21. VIAXE FIN DE CURSO. 
 
As viaxes de fin de estudos terán un carácter claramente educativo, aportándolle ó alumnado 
novos coñecementos. Cada curso escolar organizarase como máximo unha viaxe de fin de curso 
que se deberá realizar preferentemente a semana anterior ás vacacións de Semana Santa. 
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Poderán participar todos os alumnos do centro agás os de 2º de Bacharelato e os do segundo 
curso dos ciclos formativos.  
O destino poderá ser tanto estatal como estranxeiro. 
O destino da viaxe será decidido por maioría entre os alumnos e alumnas inicialmente inscritos. 
 
Co fin de recadar fondos para a viaxe, o alumnado poderá organizar actividades nas que se 
permite o uso do nome do centro. 
Non obstante queda prohibido utilizar a denominación do centro en carteis ou outra 
propaganda que incite ó consumo de bebidas alcohólicas ou de calquera outra sustancia 
considerada nociva. 
 
22.SISTEMA INFORMÁTICO DO CENTRO 
 
1.- Os usuarios do sistema informático disporán dun nome de usuario e dun contrasinal. Os 
usuarios deberán manter en segredo a súa contrasinal e traballar nos equipos baixo a súa sesión 
persoal, serán responsables das operacións realizadas baixo a súa sesión, polo que deberán 
pechala cando finalicen o traballo. 
 
2.- Os usuarios do sistema informático só poderán ser aqueles relacionados directamente co 
centro. Ó perder a vinculación absteranse de utilizalo servizo. 
 
3.- Nos equipos informáticos do centro non se poderá instalar programas sen a correspondente 
licenza, agás aqueles que teñan como obxectivo a súa avaliación e a súa licenza o permita. Non 
se poderán instalar programas gratuítos para uso persoal se a súa licenza non o permite 
explicitamente para institucións educativas. 
 
AULAS DE ORDENADORES 
1. Nestas aulas, os alumnos procurarase que estean sempre acompañados por un profesor, que 
será o responsable de velar polo uso correcto do equipamento da aula. 
2. É responsabilidade do Xefe do departamento correspondente a xestión , administración e 
custodia destas aulas, e darlle instrucións ó resto do profesorado para o mantemento adecuado 
das mesmas. Ao final da clase, as aulas deben quedar en perfecto estado, cos ordenadores 
debidamente apagados. Manterase actualizado o inventario en todo momento. 
3. É responsabilidade dos alumnos o coidado e bo uso do material informático e de calquera 
outro tipo que constitúe a dotación desta aula, para o que deberán observar as normas 
seguintes:  
3.1. Non se poderá modificar a configuración preestablecida nos ordenadores sen autorización e 
supervisión dun profesor responsable do mantemento de equipos. 
Especialmente no que se refire á configuración da rede, aparencia visual (fondos do escritorio, 
salvapantallas), ocultación de barra de tarefas, etc. 
4. Os alumnos non poderán introducir nos ordenadores información externa á aula en soportes 
magnéticos, ópticos nin de calquera outro tipo, sen a autorización dun profesor. 
5. Non se poderán realizar descargas desde internet de ningún tipo, excepto as relacionadas cos 
contidos das materias que se estudan no centro, e sempre contando coa autorización dun 
profesor. 
6. Os alumnos non poderán realizar instalacións de ningún tipo a menos que conten co permiso 
expreso dun profesor e sempre atendendo ás indicacións deste. 
7. Prohíbese expresamente a instalación de programas P2P (Emule, kazaa, etc.). 
8. Para acceder ó material gardado nos armarios e andeis, os alumnos deberán pedir as chaves a 
un profesor, non podendo facelo pola súa conta. 
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9. Calquera incumprimento destas normas será motivo de falta coa súa correspondente sanción. 
10. Poñerase en coñecemento do xulgado calquera violación das normas recollidas no novo 
Código Penal en materia de protección de datos e da violación do secreto das 
comunicacións(artigo 18 CE), especialmente no referente ó acceso non autorizado a arquivos 
alleos utilizando calquera técnica de ataque como busca de claves, escaneo de vulnerabilidades, 
interceptación de tráfico de redes, etc. 
11. Informase ós alumnos que o centro mantén sistemas de auditoría do tráfico da rede, das 
operacións sobre os equipos e dos accesos ós servidores. Vixíase de xeito constante o 
cumprimento ditas normas e informarase de inmediato á dirección do centro do incumprimento 
das mesmas ao xulgado, no caso de incorrer en responsabilidades penais. 
 
Ademais o uso dos ordenadores por parte do alumnado aterase as seguintes normas: 
1.- Utilizaranse para a consulta e realización de traballos. 
2.- En cada ordenador só poderán permanecer dous alumnos/as á vez. 
3.- Está prohibida a instalación de calquera software sen a previa autorización dun membro do 
equipo directivo ou docente. 
4.- Para a impresión de traballos ou consultas débese comunicar previamente ó profesor/a, para 
que este proceda a dita impresión no ordenador do profesorado. 
 
 
 
 
 


