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CAPÍTULO I. O Profesorado: Dereitos e Obrigas
ARTIGO 1
O profesorado do Centro, dentro do respecto á Constitución e ás Leis, ten garantida a liberdade de
cátedra e ostenta a condición de autoridade pública segundo ó artigo 11 da lei 4/2011 do 30 de xuño:
a)

No exercicio da corrección disciplinaria os feitos constatados por escrito polo profesorado
teñen presunción de veracidade, sen prexuízo da proba na súa defensa que poderá sinalar o
alumnado ou seus/súas representantes legais cando é menor de idade.
b) O profesorado está facultado para requirir ó alumnado a entrega de calquera obxecto que
estea prohibido polas normas do centro ou que resulte perigoso.
O seu labor orientarase á realización dos obxectivos educativos, de conformidade cos principios
establecidos na lei e no proxecto Educativo de Centro.
O profesorado do Centro ten os seguintes dereitos (Lei 4/2011, do 30 de xuño. Artigo 8. Dereitos e
deberes do profesorado):
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.
h) A ser informado da marcha xeral do Centro, así como a reunirse no mesmo para tratar asuntos
profesionais e laborais.
i) A que lle sexa respectada a súa vida privada e familiar, restrinxindo o tratamento dos
problemas académicos ao período lectivo e a ser resoltos no propio Centro.
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ARTIGO 2
O profesorado do Centro ten as seguintes obrigas:
a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)

Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e
dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa.
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.
Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias á
convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar.
Informar ás nais e pais ou ás 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.
Informar aos 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
Procurar que o alumnado adquira hábitos de convivencia e valores que tendan á súa total
formación.
Aterse aos programas oficiais e á programación elaborada conxuntamente polo Departamento
e remitida á Inspección ao comezo de curso, así como explicar na súa totalidade os contidos
mínimos do programa, cumprindo os criterios de avaliación elaborados polo propio
Departamento Didáctico.
Debe informar ao alumnado dos obxectivos, contidos mínimos e criterios de avaliación e
recuperación.
Mostrar ao alumnado os seus exames corrixidos e cualificados.
O profesorado fará constar no parte diario de clase as faltas de asistencia e de puntualidade do
alumnado así como calquera outra incidencia.
Nas horas finais e nas anteriores aos recreos, o profesorado deberá saír o último e comprobar
que a clase queda recollida e a porta pechada.
Asistir ao centro para atender posibles reclamacións despois dos exames de xuño e setembro,
de acordo co calendario elaborado a tal efecto pola Xefatura de Estudos.
Asistir aos Claustros, sesións de Avaliación, reunións de Departamento Didáctico, Comisión
Pedagóxica, Departamento de Orientación e todas aquelas establecidas nas presentes Normas
de Organización e Funcionamento e Proxecto Curricular do Centro.
Realizar as actividades ás que se comprometa e facilitar aquelas que se organicen no Centro.
Colaborar coa Dirección para a boa marcha e disciplina no Centro.
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CAPÍTULO II. O Alumnado: Dereitos e Obrigas
ARTIGO 3
O alumnado do Centro terá os seguintes dereitos básicos de convivencia escolar, sen prexuízo dos
establecidos nas leis orgánicas de educación:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)

j)
k)

l)
m)
n)

A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno desenvolvemento da
súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia, liberdade e respecto mutuo.
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 de convivencia.
A non ser discriminado por razóns de nacemento, raza, sexo, capacidade económica, nivel
social, conviccións políticas, morais e relixiosas, así como por posibles deficiencias físicas ou
psíquicas de acordo co principio de igualdade de oportunidades.
A que se respecte a súa liberdade de conciencia, a súa integridade física e moral e a súa
dignidade persoal, non podendo ser obxecto, en ningún caso, de tratos vexatorios ou
degradantes que supoñan menosprezo da súa integridade, e en particular contra as situacións
de acoso escolar.
A que a súa actividade académica se desenvolva nas debidas condicións de seguridade e
hixiene.
A elixir, segundo as N.O.F. , os seus representantes no Consello Escolar e os/as Delegados/as
de Grupo.
A reunirse no Centro para actividades de carácter escolar e extraescolar. A Dirección do Centro
facilitará, previa comunicación da orde do día con 24 horas de antelación, o uso de locais para
o exercicio do dereito de reunión, tendo en conta o normal desenvolvemento das actividades
do Centro.
A que lle sexan mostradas as probas ou exames corrixidos e cualificados, e a que o seu
rendemento escolar sexa valorado conforme a criterios de plena obxectividade, polo que
deberá ser informado dos criterios de avaliación e promoción.
A reclamar contra as cualificacións das avaliacións finais solicitándoo por escrito na Secretaría
do Centro e segundo o calendario elaborado pola Xefatura de Estudos. Non obstante, o
alumnado ou os seus pais e nais poderán elevar a reclamación a outras instancias segundo a
lexislación vixente.
A recibir orientación escolar e profesional para conseguir o máximo desenvolvemento persoal,
social ou profesional, segundo as súas capacidades, aspiracións ou intereses.
A participar no funcionamento e na organización do Centro a través dos seus representantes
no Consello Escolar e as Xuntas de Delegados. A participar directamente no proceso educativo
cando sexa consultado pola Administración educativa, nos termos previstos no título IV da lei
de Convivencia 4/2011 do 30 de xuño.
A formular cantas reclamacións, iniciativas ou suxestións estimen oportunas para contribuír a
un mellor aproveitamento no seu rendemento escolar e á boa marcha do Centro.
A intervir na promoción de actividades extraescolares e asistir ás que organice o Centro.
A coñecer o Proxecto Educativo do Centro.
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ARTIGO 4
O Centro estará obrigado a gardar reserva sobre toda aquela información de que dispoña acerca das
circunstancias persoais e familiares do alumnado. Non obstante, o Centro comunicará á autoridade competente
as circunstancias que poidan implicar malos tratos para o alumnado ou calquera outro incumprimento dos
deberes establecidos polas leis de protección de menores.

ARTIGO 5
Todos os membros da Comunidade Educativa teñen a obriga de respectar os dereitos do alumnado
establecidos no artigo anterior. No caso de que algún alumno ou alumna vira conculcado algún dos seus dereitos,
poderá elevar directamente, ou a través dos seus pais/nais, a correspondente denuncia ante o Consello Escolar
do Centro ou, se fose necesario, ante a Administración Educativa.

ARTIGO 6
O alumnado do Centro ten as seguintes obrigas:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)

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.
Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte a convivencia do centro.
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.
Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no exercicio das súas
competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro.
Seguir as orientacións do profesorado respecto á súa aprendizaxe e respectar o dereito ao
estudo dos seus compañeiros.
Non perturbar a orde nin a disciplina do Centro.
Respectar os bens mobles e as instalacións do edificio, responsabilizándose individual e
colectivamente do seu adecuado mantemento, en especial da propia aula.
Reparar os danos ás instalacións e aos materiais dos centros docentes, ou facerse cargo do
custo económico da súa reparación así como restituír o roubado ou indemnizar o seu valor. As
nais e pais ou as titoras/es serán os responsables civís nos termos previstos pola lexislación
1
vixente .
2
Reparar o dano moral causado cando incorra en condutas tipificadas como agresión .
Permanecer na aula durante as horas de clase, mesmo en ausencia do profesorado
correspondente, sen saír aos corredores.
Non fumar no Centro.
Non comer no interior do Centro, salvo na Cafetería.
Manter apagado e gardado o teléfono móbil ou calquera outro dispositivo gravador e/ou
reprodutor de imaxes e/ou son, en todo o recinto escolar e durante a totalidade da xornada
lectiva, excepto o seu emprego como ferramenta pedagóxica baixo a supervisión do
profesorado.
A vestimenta do alumnado será axeitada ao ámbito escolar, non están permitidos bañadores,
gorras, chanclas….nin prendas que atenten contra a súa dignidade.
O alumnado deberá atender ás indicacións do persoal do Centro en canto ao cumprimento
destas normas.

1

Segundo o artigo 13.1 da Lei de Convivencia

2

Segundo o artigo 13.1 da Lei de Convivencia
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p) Respectar as normas de organización e funcionamento, convivencia e disciplina do centro
q) Asistir a clase con puntualidade e co material preciso, participando nas actividades orientadas
ao desenvolvemento do plano de estudos e respectando o horario aprobado para o
desenvolvemento destas actividades
r) Coñecer e cumprir as normas establecidas no presente documento.

2.1. Os/As Delegados/as de grupo
ARTIGO 7
Os/as Delegados/as de grupo serán portavoces do alumnado, e todo o profesorado está obrigado a
atendelos nas xestións que, como tales, realicen. Terán as seguintes funcións e competencias:
a) Fomentar a convivencia entre o alumnado do seu grupo.
b) Colaborar coa Titoría, coa Xunta de Avaliación e coa Xefatura de Estudos nos temas que afecten
ao funcionamento do grupo.
c) Informar aos seus/súas compañeiros/as dos asuntos tratados nas Xuntas de Delegados/as e
nas reunións cos órganos do Centro.
d) Ser o responsable de mantemento da súa aula.
e) Avisar ao profesorado de garda da ausencia do/a profesor/a.
f) Ter voz e voto nos órganos nos que participen.
g) Os/as Delegados/as poderán reunirse fóra das horas de clase, previa comunicación á Dirección,
á que tamén informarán dos acordos tomados que poidan incidir na actividade do Centro. En
caso de que a urxencia da reunión así o aconselle, poderán reunirse durante as horas de clase,
sendo a urxencia decidida por Dirección.

ARTIGO 8
Os/as Delegados/as e Subdelegados/as poderán ser revocados, previo 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. Tamén será cesado
o/a Delegado/a que acumule tres Faltas de Orde ou por incumprimento das súas funcións.

ARTIGO 9
As normas para a elección de Delegados/as de Grupo serán as seguintes:
a) As eleccións de Delegado/a de Grupo realizaranse na primeira quincena de outubro.
b) A mesa electoral para a elección de Delegados/as estará formada por un/unha Presidente/a,
o/a Profesor/a Titor/a, e dous vocais, o primeiro e último da lista. Dos dous vocais, o máis novo
actuará como Secretario/a.
c) Para efectuar a votación cada alumno/a escribirá nunha papeleta os nomes dos dous
compañeiros/as que considere aptos para o cargo. Previamente o/a Titor/a lerá os nomes e
apelidos do alumnado, poñendo á súa disposición a lista para consulta.
d) Serán invalidadas todas as papeletas que conteñan máis de dous nomes, e todas aquelas que
conteñan polo menos un nome que non pertenza ao grupo. Non obstante admitiranse aquelas
papeletas que conteñan só un nome.
e) Resultarán elixidos aqueles que obteñan, na primeira volta, maioría absoluta (a metade máis
un). Se non existise ningún, realizarase unha segunda volta, na que será suficiente a maioría
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f)
g)

simple (o/a alumno/a máis votado/a). Nesta última votación concentraranse os votos nos catro
primeiros da primeira votación.
Será Delegado/a a persoa co maior número de votos, e Subdelegado/a a que lle siga.
Levantarase acta, cuberta polo/a Titor/a ou o/a Secretario/a, e asinada polos tres compoñentes
da mesa.

2.2. A Xunta de Delegados/as
ARTIGO 10
A Xunta de Delegados/as estará composta polos representantes do alumnado no Consello Escolar e
polos Delegados de Grupo. Esta Xunta terá as seguintes funcións:
a) Informar ao alumnado, a través dos Delegados/as, sobre os temas tratados no Consello Escolar.
b) Recoller e transmitir aos órganos do Centro todas as peticións e suxestións que o alumnado
considere oportunas, así como informar dos acordos tomados.
c) Elaborar propostas para modificar as N.O.F. e o Proxecto Educativo do Centro, dentro da súa
competencia.
d) Formular propostas para a realización de actividades extraescolares.

ARTIGO 11
A Xunta de Delegados/as constituirase mediante convocatoria da Xefatura de Estudos na primeira
quincena do mes de novembro. De entre os seus membros elixirase un Presidente/a, que ten como función
convocar e presidir as reunións da Xunta, e un Secretario/a que levantará acta das mesmas. A Xunta de
Delegados/as reunirase preceptivamente antes e despois de cada Consello Escolar ou cando o seu Presidente,
un terzo dos seus compoñentes, ou o Equipo Directivo o solicite.

2.3. Sobre o dereito de reunión do alumnado
ARTIGO 12
Co fin de estimular o exercicio efectivo da participación do alumnado no Centro e facilitar o seu dereito
de reunión, establécense as súas normas de organización e funcionamento e as condicións en que o alumnado
pode exercer este dereito.

ARTIGO 13
As decisións colectivas que adopte o alumnado, a partir do terceiro curso da educación secundaria
obrigatoria, con respecto a asistencia a clase non terán a consideración de faltas de conduta nin serán obxecto
de sanción, quedando as faltas xustificadas por este motivo cando se axusten a estes requirimentos:
a)

Que a manifestación, folga, paro ou protesta fose convocada por organizacións lexítimas
(sindicatos ou asociacións de alumnado legalmente constituídas) e de acordo coas leis vixentes.
b) Que estea secundada por un mínimo de 20 alumnos/as en todo o Centro
Normas de Organización e Funcionamento
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c)

A xunta de persoas delegadas deberá presentar en Dirección unha proba escrita da devandita
convocatoria (manifesto emitido pola asociación convocante ou recorte de prensa). Para recibir
esta información poderán facer uso do fax do Instituto, previa comunicación á Xefatura de
Estudos ou á Dirección.
d) Que os representantes do alumnado (Xunta de Delegados/as) comunicasen por escrito á
Dirección do Centro, cun mínimo de vinte e catro horas, os motivos polos que pretenden non
asistir a clase e os resultados das votacións producidas entre o alumnado.
e) A efectos de organización interna do Centro, cada Delegado/a deberá entregar en Xefatura de
Estudos a acta (seguindo o modelo do Anexo I), asinada polo/a delegado/a, que recolle o
resultado da votación realizada polo grupo. Previamente deberá realizarse unha reunión
informativa durante o recreo, na que o alumnado debata os motivos da folga e a conveniencia
de secundala ou non. Esta acta deberá entregarse en xefatura de estudos polo menos con vinte
e catro horas de antelación á realización do paro.
f) As decisións colectivas de inasistencia a clase adoptadas polo alumnado deberán dispor da
correspondente autorización dos seus pais/nais, titores ou titoras. No caso de que estivera
programado un exame nesa data, o alumnado deberá consensuar a nova data co profesorado
implicado.
g) Cando se cumpra este protocolo, o día de folga non se impartirá materia nova.
h) O día da incorporación do alumnado ao Centro deberá entregar debidamente cumprimentado
o modelo de xustificación da falta de asistencia por parte dos seus pais/nais ou titores/as.
i) A autorización do pai, nai, titor ou titora do alumnado para non asistir a clase implicará a
exoneración de calquera responsabilidade do centro derivada da actuación do alumnado, tanto
co resto do alumnado como con respecto a terceiras persoas.

ARTIGO 14
No caso de que non se cumpra o procedemento indicado no Artigo anterior a non asistencia a clase será
inxustificada e obxecto de falta sancionable.

ARTIGO 15
O Centro garantirá o dereito a asistir a clase e a permanecer no centro debidamente atendido ao
alumnado que non desexe exercitar o seu dereito de reunión nos termos previstos na lexislación vixente, así
como ao alumnado que non dispoña da preceptiva autorización dos seus país, nais, titores ou titoras.
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CAPÍTULO III. O Persoal de Administración e Servizos:
Dereitos e Obrigas
ARTIGO 16
O persoal de administración e servizos ten os seguintes dereitos:
a)

A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade educativa
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 da Lei de Convivencia.

ARTIGO 17
O persoal de administración e servizos ten as seguintes obrigas:
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.
b) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias á
convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar.
c) Informar aos responsables do centro 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.
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CAPÍTULO IV. Nais e Pais ou Titoras e Titores legais:
Dereitos e Obrigas
ARTIGO 18
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:
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.

ARTIGO 19
Así mesmo, como primeiros responsables da educación dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas,
teñen os seguintes deberes:
a)

Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en colaboración co
profesorado e cos centros docentes.
b) 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.
c) Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade educativa.
d) Colaborar cos centros docentes na prevención e corrección das condutas contrarias ás normas
de convivencia dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas.
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CAPÍTULO V. Das Comisións do Consello Escolar
5.1. A Comisión de Convivencia
A comisión de convivencia de cada centro constituirase no seo do seu consello escolar. Terá carácter
consultivo e desempeñará as súas funcións por delegación do consello escolar

ARTIGO 20
Estará composta polas persoas representantes do alumnado, do profesorado, das familias e do persoal
de administración e servizos e na súa composición integrará o principio de igualdade entre mulleres e homes de
tódolos sectores da comunidade educativa.
Será presidida pola persoa titular da dirección do centro e unha das persoas integrantes actuará como
secretaria ou secretario, quen levantará a acta das súas reunións.
O réxime de funcionamento, composición e o desenvolvemento das funcións da comisión de
convivencia concretarase no plan de convivencia
Manterá tres reunións anuais de carácter ordinario, unha por trimestre, e con carácter extraordinario
cantas veces sexa convocada pola súa presidencia, por iniciativa propia ou por proposta de, polo menos, unha
terceira parte dos seus membros

ARTIGO 21
As competencias desta Comisión serán as seguintes:
a)

Determinar as condutas que merezan a cualificación de contrarias ás normas de convivencia
no Centro.
b) No caso de condutas contrarias ás normas de convivencia que pola súa gravidade puidesen
implicar a suspensión do dereito de asistencia ao centro, a Comisión de Convivencia asesorará
ao Director sobre a aplicación da sanción, ou a que considere oportuna, sempre e cando o
Director conte coa previa autorización do Consello Escolar para aplicar tales correccións.
c) A Comisión de Convivencia ten que informar ao Consello Escolar sobre a aplicación das normas
de convivencia e colaborar con el na elaboración do informe sobre a devandita aplicación.
d) Propor, de ser o caso, á persoa titular da dirección do centro persoas que poidan formar parte
do equipo de mediación.
e) Elaborar o plan de convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da comunidade
educativa, incorporando as súas iniciativas e achegas no procedemento de elaboración,
desenvolvemento e seguimento do citado plan.
f) Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos os membros da
comunidade educativa e o cumprimento das normas de convivencia do centro.
g) Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o fomento de actitudes
para garantir a igualdade entre mulleres e homes, a igualdade de trato de todos os membros
da comunidade educativa e a resolución pacífica de conflitos.
h) Propor ao consello escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a convivencia,
así como dar conta a este, cando menos dúas veces ao longo do curso, das actuacións
desenvolvidas e das correccións e medidas disciplinarias impostas.
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i)
j)
k)

l)

Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos en que
fosen impostas e informar o consello escolar sobre o grao de cumprimento da normativa
vixente.
Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro.
Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no centro, na cal
se reflictan as iniciativas no ámbito do centro sobre a materia. Este informe será trasladado ao
consello escolar do centro e ao correspondente servizo territorial de Inspección Educativa.
Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro docente ou polo
órgano da Administración educativa con competencias na materia.

5.2. A Comisión de Actividades Extraescolares
ARTIGO 22
A Comisión de Actividades Extraescolares estará composta pola persoa que ostenta a vicedirección,
unha persoa representando ao profesorado, unha persoa representando ao alumnado, unha persoa
representando aos pais e nais, unha persoa representando ao persoal de administración e servizos.

ARTIGO 23
As competencias desta Comisión serán as seguintes:
a)

Ser informada e, se é o caso, aprobar as actividades que non están na programación e, polo
tanto, non puideron ser comunicadas no anterior Consello Escolar.

5.3. A Comisión Económica
ARTIGO 24
A Comisión Económica estará composta polas persoas que ostentan a Dirección, a Secretaría, un
Profesor/a, unha Nai ou Pai, e un alumno/a.
O nomeamento das persoas integrantes da comisión de convivencia nos centros educativos
corresponde ao director ou á directora por proposta dos colectivos representados.

ARTIGO 25
As competencias desta Comisión serán as seguintes:
a)

Ser informada e, se é o caso, aprobar as contas anuais do Centro.
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5.4. A Comisión de Biblioteca
ARTIGO 26
A Comisión de Biblioteca estará composta por un/ha profesor/a, un/ha pai/nai, un/ha representante
do Concello, un/ha representante da Dirección, o/a responsable da da biblioteca pública máis próxima, o/a
responsable da biblioteca escolar quen actuará como secretario/a.
O nomeamento das persoas integrantes da comisión de convivencia nos centros educativos
corresponde ao director ou á directora por proposta dos colectivos representados.

ARTIGO 27
As funcións desta Comisión de Biblioteca son:
a)

Analizar as necesidades da biblioteca escolar referidas á infraestrutura, equipamento,
mantemento e atención en horario lectivo e en horario extraescolar.
b) Realizar propostas ao Consello Escolar para as melloras necesarias.
c) Xestionar a apertura da biblioteca en horario extraescolar, procurando as necesarias
colaboracións e garantindo que todas as intervencións se realizarán seguindo os criterios
establecidos polo equipo de apoio e o responsable da biblioteca escolar.
d) Propor estratexias de colaboración entre a biblioteca escolar e a biblioteca pública máis
próxima.
e) Promover actividades de sensibilización e dinamización cultural entre toda a comunidade
escolar.
f) Realizar propostas para a adquisición de fondos e equipamento, co correspondente proxecto
orzamentario, que se remitirán ao Consello Escolar.
g) Realizar xestións cos sectores culturais, educativos, sociais e económicos do contorno do
centro educativo que poidan colaborar coa biblioteca escolar e os seus obxectivos.
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CAPÍTULO VI. Do funcionamento interno do Centro
6.1. Sobre a entrada e saída ás clases
ARTIGO 28
Porase especial coidado coa puntualidade no comezo das clases. Á primeira hora soará un primeiro
timbre que indicará a entrada nas aulas e o toque dun segundo timbre que sinalará o comezo das clases. Este
procedemento repetirase ao final dos recreos. Entre clase e clase soamente soa un timbre. Á hora sinalada para
o comezo das clases o alumnado deberá estar ocupando o seu lugar na aula, evitando saír ao corredor, salvo
para desprazarse dunha aula a outra, para non molestar os seus compañeiros das aulas anexas.

ARTIGO 29
Unha vez comezada a actividade lectiva non se poderá abandonar, sen causa xustificada ante o Profesor
de Garda, o recinto do Centro.

ARTIGO 30
No caso da ausencia dun profesor a última hora, o alumnado de Bacharelato, FPB (maiores de 16 anos)
e Ciclo, e o alumnado autorizado (tanto de 4º ESO como menores de 16 anos da FPB) poden abandonar o centro,
previo aviso do Profesor de Garda ou da Xefatura de Estudos.

ARTIGO 31
No caso da ausencia dun profesor a primeira hora, o alumnado de Bacharelato, FPB (maiores de 16 anos)
e Ciclo, e o alumnado autorizado (tanto de 4º ESO como menores de 16 anos da FPB) poden incorporarse a
segunda hora, se o día anterior foi avisado pola Xefatura de Estudos. Se non fose avisado, o alumnado debe
permanecer na aula.

ARTIGO 32
Unha vez comezada a clase, corresponde ao Profesor/a, á vista das causas do retraso, decidir sobre a
admisión do alumno que chega tarde. Os alumnos que non fosen admitidos presentaranse ao Profesorado de
Garda.

ARTIGO 33
Se, unha vez transcorridos 5 minutos dende a hora sinalada para o comezo da clase, non se presentase
o/a Profesor/a, o/a Delegado/a do Grupo avisará ao Profesorado de Garda. En ningún caso o alumnado pode
abandonar a aula.
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6.2. Sobre as clases
ARTIGO 34
As actividades lectivas desenvolveranse nas dependencias sinaladas no horario. Noutro caso solicitarase
previamente o correspondente permiso á Xefatura de Estudos.

ARTIGO 35
Calquera variación do horario de clase e calquera substitución do profesorado, ha de contar coa
aprobación previa de Xefatura de Estudos, que o fará saber ao profesorado de garda e ao profesorado e
alumnado afectados.

ARTIGO 36
A intervención dunha persoa allea ao Claustro nas clases, ha de ser aprobada previamente por Dirección.

ARTIGO 37
O Profesorado non permitirá, salvo causa xustificada, a saída do alumnado da aula, antes do remate da
hora de clase sinalada no horario. Non se consideran causas xustificadas a realización de exames, recuperacións
ou similares.

6.3. Sobre os recreos
ARTIGO 38
Durante os recreos o alumnado deberá abandonar a aula e non permanecerá nos corredores.

ARTIGO 39
Os/as delegados/as deben pechar a aula con chave e abrilas na reanudación das clases cando as aulas
queden baleiras (recreos, clases noutras aulas, etc.).

ARTIGO 40
Durante os recreos, o alumnado de Ensinanza Obrigatoria non pode abandonar o Centro e poderá estar
nas dependencias de estudo (Biblioteca) ou de lecer (Cafetería, Patios...).

ARTIGO 41
Durante os recreos, o alumnado pode excepcionalmente abandonar o Centro só se o requiren os
pais/nais ou titores legais ante a Xefatura de Estudos ou o Profesorado de Garda.

Normas de Organización e Funcionamento

Páxina 16 de 33

6.4. Sobre as gardas
ARTIGO 42
O Profesorado de Garda cumprirá estritamente as horas de garda reflectidas no seu horario, atenderá
as eventualidades que se produzan no Centro e manterá a orde e disciplina no mesmo.

ARTIGO 43
Establécense dous tipos de gardas: durante as horas lectivas e nos recreos. As gardas nos recreos poden
ser de Patio, de Biblioteca ,de Convivencia e Multimedia.

ARTIGO 44
O Profesorado de Garda ten as seguintes funcións e obrigas:
a)

Cando soa o timbre de entrada a clase, o Profesorado de Garda debe estar no corredor
vixiando. A terceira e quinta hora, despois dos recreos, debe estar xa no corredor co primeiro
timbre.
b) Permanecer na Sala de Profesores para atender as incidencias que se presenten durante a hora
de Garda, non podendo ausentarse do Centro durante ese tempo. De faltar un número de
profesores igual ao número de profesores de garda, o profesorado de garda manterá a orde
nas aulas permanecendo dentro delas. Se faltan máis, o profesorado de garda permanecerá no
corredor mantendo a orde das aulas sen profesor.
c) Anotar no Libro de Gardas as faltas de asistencia e de puntualidade do profesorado habidas na
súa hora. No caso da ausencia dalgún profesor, o Profesorado de Garda pasará lista e tomará
nota de calquera incidencia.
d) No caso de que un alumno sexa sancionado cunha falta de orde con expulsión deberá
presentarse ante o profesorado de garda e, si este está ausente, ante o cargo Directivo de
Garda.
e) En calquera caso, o Profesorado de Garda anotará no Libro de Gardas as expulsións de clase.
f) Anotar calquera tipo de incidencia nos horarios e asinar no Libro de Gardas conforme realizou
a garda.

ARTIGO 45
O Profesorado de Garda, nos recreos, ten as seguintes funcións e obrigas:
a) Vixiar o alumnado no patio do Instituto.
b) Cando haxa dúas persoas de garda, unha comprobará que as aulas e corredores quedan
baleiros.

ARTIGO 46
Os Profesorado de Garda, na Biblioteca, ten as seguintes funcións e obrigas:
a) Atender o servizo de préstamos.
b) Manter orde e silencio, velando por que o alumnado faga un uso adecuado da Biblioteca.
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ARTIGO 47
O profesorado de Garda de Convivencia ten as seguintes funcións e obrigas:
a)

Permanecer na aula co alumnado sancionado con Faltas de Orde e anotar as faltas de asistencia
e incidencias que se poidan producir.
b) Supervisar que o alumnado realiza a tarefa asignada.

ARTIGO 48
A Xefatura de Estudos fará a lista de alumnado sancionado coa permanencia nos recreos na Aula de
Convivencia, os días que debe permanecer e a tarefa asignada.

ARTIGO 49
A Garda de Convivencia remata no primeiro recreo co primeiro timbre e no segundo recreo, cinco
minutos antes do primeiro timbre.

ARTIGO 59
No caso de que non haxa alumnado sancionado, o Profesor de Garda de Convivencia pasará a facer a
Garda nos corredores.

6.5. Sobre as Actividades Extraescolares e Complementarias
ARTIGO 51
As normas xerais das Actividades Extraescolares e Complementarias son as seguintes:
a)

Todas as actividades deben ser aprobadas polo Consello Escolar ou, no seu defecto, pola
Comisión de Actividades Extraescolares e Complementarias.
b) Nos meses de maio e xuño non deberán programarse actividades, excepto aquelas que
requiran estas datas. No curso de 2º Bacharelato ampliarase este prazo de non facer
actividades ao terceiro trimestre.
c) O alumnado debe ir acompañado polo profesorado esixido: un/unha docente por cada 20
alumnos ou fracción. No obstante, se a actividade o require, poderán ir máis docentes.
d) Debe haber un 75% mínimo do total do alumnado ó que vai dirixida a actividade para que se
poida levar a cabo. (Exceptúanse do mínino dun 75% o intercambio e a viaxe fin de curso de 1ª
Bacharelato na que a porcentaxe é o 50% do total do curso). Nas actividades de materias
optativas é recomendable que se organicen actividades paralelas con outros departamentos
para implicar o maior número de alumnado.
e) O custo total da actividade (transporte, entradas e/ou guías, etc.) será sufragada a partes iguais
polo alumnado e polo centro. Exceptúanse deste financiamento o intercambio e a viaxe fin de
curso de 1º Bac.
f) As autorizacións dos pais/nais do alumnado e o diñeiro entregaranse na Secretaría do centro
cunha semana de antelación á realización da actividade.
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ARTIGO 52
É competencia dos Departamentos:
a)

Facer a Programación Anual de Actividades Extraescolares e Complementarias. Os
departamentos que programen varias actividades deberán procurar repartilas entre os
distintos niveis.
b) Informar da mesma ao alumnado implicado: data e hora, cantidade aproximada que debe
abonar, natureza da actividade, etc.
c) Dar á Vicedirección unha relación aproximada do alumnado que vai asistir á actividade.
d) Buscar o profesorado necesario para realizar as actividades.
e) O profesorado organizador comunicará ao alumnado correspondente a necesidade de entregar
con antelación as autorizacións para as actividades así como a de abonar a cantidade que se
indique en cada caso.
f) As actividades que xorden ao longo do curso, e que non foron programadas ao principio, deben
ser comunicadas con tempo suficiente para poder organizalas (un mínimo dunha semana).
Cando coincidan dúas actividades será preferente a programada con anterioridade.

ARTIGO 53
A participación nestas actividades por parte do alumnado é voluntaria, pero os alumnos que non asistan
ás mesmas deberán ter unha programación/tarefa alternativa que será obrigatorio que cumpran.

ARTIGO 54
As actividades extraescolares e complementarias de máis de un día deberán cumprir as seguintes
normas:
a) Todas as actividades terán un fin cultural.
b) É obrigatorio ter un programa de actividades para todos os días.
c) É obrigatorio participar en todas as actividades programadas, nas cales se esixe puntualidade,
participación activa e respecto.
d) Despois das actividades programadas, o alumnado poderá adicarase ao ocio e diversión, pero
a hora de recollerse en ningún caso excederá das 00.00 horas.
e) Unha vez no aloxamento, cada alumno/a deberá permanecer exclusivamente na súa
habitación, na que deberá estar con absoluta corrección respectando o descanso das demais
persoas.
f) Está prohibido terminantemente levar e consumir bebidas alcohólicas ou outras substancias
de efectos similares. No caso de atoparse algunha destas substancias na habitación do
aloxamento, os responsables serán os ocupantes da mesma.
g) Esíxese, en todo momento, un comportamento e actitude correcta, así como de respecto, tanto
ás persoas como a todo tipo de instalacións e obxectos públicos ou persoais.
h) O alumnado está obrigado a cumprir e respectar todas normas e decisións impostas polo
profesorado ou persoas acompañantes.
i) É necesario que todo o alumnado que participe nestas actividades coñeza e asuma todas as
normas das actividades extraescolares e complementarias.
j) Como no caso doutras actividades extraescolares, o alumnado que teña dúas ou máis faltas de
orde non poderá asistir a estas actividades nin participar na organización das mesmas.
k) É necesario que os pais e nais ou titores legais estean informados non só do programa da
actividade senón tamén das normas que para estas actividades se elaboraron, así como de
asumir, tamén, as mesmas.
l) Quince días antes da realización da actividade, os pais e nais do alumnado implicado na mesma,
deberán ser convocados para seren informados do programa e normas da actividade.
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m) No caso de que un pai ou nai non poida asistir a esta convocatoria, deberá informarse
telefonicamente de todos os aspectos relacionados coa actividade que se vai realizar, e remitir
ao Centro un escrito de autorización debidamente asinado.

ARTIGO 55
Calquera conduta contraria ás normas establecidas para este tipo de actividades incorrerá nunha falta
de orde, que terá o mesmo efecto e consecuencias que unha falta de orde imposta no propio Centro de estudo.

ARTIGO 56
No caso dunha falta que o profesorado responsable da actividade extraescolar e complementaria
considerase de extrema gravidade, chamarase aos pais do alumnado correspondente para que se fagan cargo
deles. O centro aplicará a sanción que considere oportuna.
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CAPÍTULO VI. Sobre Faltas de Disciplina e Sancións
7.1. Sobre condutas contrarias ás normas do Centro e sancións
ARTIGO 57
Serán consideradas condutas contrarias ás normas de convivencia no Centro:
a) Os actos de indisciplina e de falta de respecto aos demais.
b) A inasistencia inxustificada a clase e as faltas reiteradas de puntualidade.
c) O deterioro non grave, causado intencionadamente, das dependencias do Centro, do material
deste, ou dos obxectos e pertenzas doutros membros da comunidade educativa.
d) As condutas contrarias ás normas de convivencia realizadas dentro do recinto escolar ou
durante actividades complementarias e extraescolares así como durante o servizo de comedor
e transporte escolar.
e) As condutas contrarias ás normas de convivencia realizadas fora do recinto escolar
relacionadas coa vida escolar e que afecten a membros da comunidade educativa.
f) O uso do teléfono móbil ou calquera outro dispositivo gravador e/ou reprodutor de imaxes
e/ou son.
g) O incumprimento das sancións impostas.
h) Faltas de puntualidade
i) A utilización ou manipulación dos equipos e demais material informático do centro sen a
autorización do profesorado.
j) A A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso para participar
activamente no desenvolvemento das clases.

ARTIGO 58
As condutas contrarias ás normas de convivencia do centro poderán ser corrixidas cun Apercibimento
ou unha Falta de Orde en función da gravidade da acción, que pode ser imposta por calquera membro do
Profesorado do Centro.
A distinción entre un tipo de falta e outra será feita polo Profesorado que a impón.

ARTIGO 59
O procedemento a seguir para cursar un Apercibimento ou Falta de Orde é o seguinte:
a)

O profesorado debe cubrir o modelo de Apercibimento ou Falta de Orde, especificando os
motivos da mesma, e entregalo en Xefatura de Estudos.
b) No caso de que se produza a expulsión do alumnado da aula, este deberá presentarse ao
Profesorado de Garda.
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ARTIGO 60
Polos Apercibimentos poderán impoñerse as seguintes sancións:
a)

Con cada Apercibimento a persoa titora do alumnado sancionado informará aos pais e nais
mediante unha chamada telefónica.
b) No caso do primeiro Apercibimento e unha vez informados os pais/nais, o alumnado
sancionado debe presentarse un día na aula de convivencia durante o recreo, para realizar as
tarefas de servizos ao Centro que lle fosen encomendadas.
c) No caso do segundo Apercibimento e unha vez informados os pais/nais, o alumnado
sancionado debe presentarse dous días na aula de convivencia durante o recreo, para realizar
as tarefas de servizos ao Centro que lle fosen encomendadas.
d) O terceiro Apercibimento contabilizará como unha Falta de Orde, polo que a sanción será a
contemplada no artigo 52 deste regulamento, segundo o número de faltas de Orde acumuladas
polo alumnado infractor.
e) Cada vez que se alcance o terceiro Apercibimento reiniciarase o proceso, contando o seguinte
como 1º Apercibimento.

ARTIGO 61
Polas Faltas de Orde poderán impoñerse as seguintes sancións:
a)

Con cada falta de Orde a persoa titora do alumnado sancionado informará aos pais/nais que
asinarán orixinal e copia dun apercibimento por escrito do/a Xefe/a de Estudos.
b) No caso da primeira Falta de Orde e unha vez informados os pais ou nais, o alumnado
sancionado debe presentarse unha semana na aula de convivencia durante o recreo, para
realizar as tarefas de servizos ao Centro que lle fosen encomendadas e será sancionado coa
suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do
centro durante dúas semanas.
c) No caso da segunda Falta de Orde e unha vez informados os pais/nais, o alumnado sancionado
debe presentarse quince días na aula de convivencia durante o recreo, para realizar as tarefas
de servizos ao Centro que lle fosen encomendadas.
d) No caso da terceira Falta de Orde, poderase impor unha sanción de suspensión do dereito de
asistencia ao Centro por un prazo máximo de tres días lectivos. Durante o tempo que dure a
suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar
a interrupción no proceso formativo. A terceira Falta de Orde será comunicada aos pais dende
Xefatura de Estudos.
e) Coa segunda e terceira Falta de Orde, o alumnado será sancionado tamén coa suspensión do
dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro.
f) Cada vez que se alcance a terceira Falta de Orde reiniciarase o proceso, contando a seguinte
falta como 1ª Falta de Orde.
g) No caso de incumprimento do artigo 48, apartado f, o móbil ou dispositivo gravador ou
reprodutor seralle retirado ao alumnado quedando depositado na xefatura de estudos ata que
os pais/nais ou titores legais acudan a recollelo.
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ARTIGO 62
As condutas prexudiciais para a convivencia no centro deberán ser sancionadas no prazo dun mes,
contando a partir da data do seu coñecemento. As correccións impostas como consecuencia destas condutas
prescribirán á finalización do curso escolar e as leves aos catro meses.
O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en que a conduta se leve a cabo, salvo cando se
trate dunha conduta continuada, caso no que o prazo de prescrición non se empezará a computar mentres
3
aquela non cese .

ARTIGO 63
O alumnado ou seus pais/nais ou representantes legais, poderán presentar unha reclamación no prazo
de corenta e oito horas contra as correccións impostas ante a Dirección do centro.

7.2. Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia do
Centro e sancións
ARTIGO 64
Non poderán corrixirse as condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro sen a previa
instrución dun expediente, que, recollendo a información necesaria, acorde a Dirección do centro pola súa
iniciativa ou ben a proposta da Xefatura de Estudos, a persoa Titora, Profesorado ou previa denuncia doutros
4
membros da Comunidade Educativa .

ARTIGO 65
Considéranse condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro:
a)

Os actos de indisciplina, inxuria ou ofensas graves contra os membros da Comunidade
Educativa.
b) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas contrarias ás normas de convivencia do
Centro.
c) A agresión grave física ou moral contra os demais membros da comunidade educativa ou a
discriminación grave por razón de nacemento, raza, sexo, capacidade económica, nivel social,
conviccións políticas, morais ou relixiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriais e
psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.
d) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de
administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave.
e) A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que
atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a
propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa.
f) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da Lei
Convivencia
g) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e falsificación ou substracción de
documentos académicos.
3

Artigo 17 da Lei de Convivencia

4

Artigo 25 da Lei de Convivencia
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h) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións e aos
materiais dos centros docentes, incluídos os equipos informáticos e o software, ou aos bens
doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción.
i) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades
do Centro.
j) As actuacións prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da Comunidade
Educativa do Centro, ou a incitación ás mesmas.
k) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou a
integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, reputarase
indisciplina grave a resistencia ou a negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto
terceiro do artigo 11 da Lei de Convivencia cando se é requirido para iso polo profesorado.
l) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia.
m) O incumprimento das sancións impostas.

ARTIGO 66
As condutas enumeradas no artigo anterior contarán como unha Falta de Orde e, ademais, poderán ser
sancionadas con:
a)

Realización de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do centro
ou, se procede, dirixidas a reparar o dano causado ás instalacións ou ao material do centro ou
ás pertenzas doutros membros da Comunidade Educativa. Estas tarefas deberán realizarse
dentro ou fora do horario lectivo (Artigo 21a Lei de convivencia).
b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do
centro durante todo o curso.
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/a alumno/a deberá
realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso
formativo.
e) Suspensión do dereito de asistencia ao centro durante un período superior a tres días lectivos
e inferior a un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o/a alumno/a deberá realizar os
deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.
f) Cambio de centro.
g) O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou colectivamente, de
forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e materiais dos centros, incluídos os
equipamentos informáticos e o software, e aos 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, se non fose posible, a indemnizar o seu valor. As nais e pais ou as
5
titoras ou titores legais serán responsables civís nos termos previstos pola lexislación vixente .

ARTIGO 67
A resolución do expediente disciplinario por parte da persoa titular da dirección do centro pon fin á vía
administrativa e será inmediatamente executiva.

5

Artigo 35 do Decreto que desenvolve a Lei de Convivencia
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ARTIGO 68
As correccións que se impoñan por parte da dirección do centro en relación coas condutas gravemente
prexudiciais para a convivencia poderán ser revisadas polo consello escolar por instancia das alumnas ou dos
alumnos ou, de ser o caso, das persoas proxenitoras ou representantes legais destas/es, de acordo co establecido
no artigo 127.f) da Lei orgánica 2/2006, para os centros públicos.

ARTIGO 69
As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes, tipificadas neste
decreto, prescriben aos catro meses da súa comisión e as condutas leves contrarias á convivencia, ao mes.
As medidas correctoras previstas para as condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos
centros docentes prescriben ao ano da firmeza en vía administrativa da resolución que as impón. As medidas
6
correctoras das condutas leves contrarias á convivencia prescriben aos catro meses da súa imposición .

7.3. Sobre as faltas de asistencia
ARTIGO 70
O alumnado deberá entregar, dentro dos tres días seguintes á súa incorporación ao Centro, a
xustificación das faltas de asistencia, asinadas polos pais/nais, á persoa Titora do grupo. Quedará ao criterio da
persoa Titora a aceptación ou non da devandita xustificación.

ARTIGO 71
Se algún membro do alumnado é maior de idade e non está emancipado, e desexa facer as xustificacións
el mesmo, ao comezo do curso deberá asinar un papel ante a presenza dos pais/nais e a Xefatura de Estudos,
segundo o cal as comunicacións oficiais serán remitidas ao alumnado.

ARTIGO 72
Se a ausencia a clase do alumnado fose superior aos 3 días, os pais/nais ou titores deberán comunicarlle
á persoa Titora a causa da falta de asistencia.

ARTIGO 73
A persoa Titora poderá non aceptar a xustificación da falta de asistencia ou pedir a confirmación da
mesma.

ARTIGO 74
A non asistencia aos exames só será xustificable mediante a presentación, nas 48 horas seguintes á
realización da proba, dunha certificación dun membro colexiado ou calquera outro documento que o acredite.
A decisión de aceptar a xustificación quedará ao criterio do profesorado correspondente.

6
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ARTIGO 75
As faltas de asistencia ao comedor serán comunicadas pola Xefatura de Estudos á persoa Titora, que as
tramitará de forma ordinaria, especificando a falta de unha hora ao comedor.

ARTIGO 76
No caso de que o alumnado que asistiu a clase non vaia asistir ao comedor, é necesaria a presenza dos
pais/nais, que cubrirán o xustificante de falta ao comedor en Conserxería.

ARTIGO 77
O número máximo de faltas sen xustificar permitidas na ESO, no Bacharelato queda como segue:
a)
b)
c)
d)
e)

Nunha soa materia de 1 hora semanal o máximo de faltas sen xustificar permitidas é de 4.
Nunha soa materia de 2 horas semanais o máximo de faltas sen xustificar permitidas é de 6.
Nunha soa materia de 3 horas semanais o máximo de faltas sen xustificar permitidas é de 9.
Nunha soa materia de 4 horas semanais o máximo de faltas sen xustificar permitidas é de 12.
En todas as materias, o máximo de faltas sen xustificar permitidas é de 30.

ARTIGO 78
O número máximo de faltas sen xustificar permitidas nos Ciclos Formativos e FPB é o 10% do total de
horas de cada módulo.

ARTIGO 79
Superado este tope, ante a imposibilidade dunha aplicación correcta dos criterios xerais de avaliación e
da propia avaliación continua, perderase o dereito á avaliación continua, polo que se establecerán, para este
alumnado, os sistemas de avaliación extraordinarios que se contemplarán nas respectivas programacións de área
e materia.

ARTIGO 80
Na ESO e no Bacharelato cando o alumnado acumule a metade das faltas sen xustificar do límite
indicado en materias de unha, dúas, tres ou catro horas, o Profesorado da/s materia/s implicada/s comunicarallo
á persoa titora Titora, quen, á súa vez, llo comunicará á persoa que ostenta a Xefatura de Estudos para que
notifique aos pais/nais o primeiro e único apercibimento por escrito, que terá carácter de Falta Grave nº 1.

ARTIGO 81
Nos Ciclos Formativos e FPB, cando o alumnado acumule a metade das faltas sen xustificar do límite
indicado, o 10% do total de horas de cada módulo, o Profesorado dos módulos implicados comunicarallo á
persoa Titora, quen, á súa vez, llo comunicará á Xefatura de Estudos para que notifique aos pais/nais o primeiro
e único apercibimento por escrito, que terá carácter de Falta Grave nº 1.

ARTIGO 82
Na ESO e no Bacharelato , no caso de que o alumnado acumule en todas as materias un total de 10
faltas, Xefatura de Estudos notificará aos pais/nais do alumnado o primeiro apercibimento por escrito, con
carácter de Falta Grave nº 1; no caso de que as faltas cheguen a 20, recibirá da Xefatura de Estudos un segundo
e último apercibimento por escrito, con carácter de Falta Grave nº 2.
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ARTIGO 83
Unha vez superado o límite de faltas de asistencia sen xustificar, Xefatura de Estudos comunicará a
perda do dereito á avaliación continua á Comisión de Convivencia e, posteriormente, ao alumnado e aos seus
pais/nais ou titores.
ESO, BACHARELATO E PCPI
FALTAS SEN
PRIMEIRO APERCIBIMENTO SEGUNDO APERCIBIMENTO
PERDA DA AVALIACIÓN
XUSTIFICAR
FALTA GRAVE 1
FALTA GRAVE 2
CONTINUA
Por materia de 1
2 faltas
máis de 4 faltas
hora semanal
Por materia de 2
3 faltas
máis de 6 faltas
horas semanais
Por materia de 3
5 faltas
máis de 9 faltas
horas semanais
Por materia de 4
6 faltas
máis de 12 faltas
horas semanais
En todas as
10 faltas
20 faltas
30 faltas ou máis
materias
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CAPÍTULO VIII. Sobre os servizos do Centro
8.1. Sobre o funcionamento da Biblioteca
ARTIGO 84
A biblioteca escolar, concibida como espazo educativo ao servizo dos procesos de ensinanza e de
aprendizaxe, é un centro de recursos da información que pon á disposición da comunidade educativa os fondos
documentais existentes no centro, en soporte impreso, audiovisual ou electrónico.
O horario de atención da biblioteca deberá ser o máis amplo posible, segundo a dispoñibilidade horaria
do profesorado do Equipo de dinamización, e o Equipo directivo recollerá o funcionamento da biblioteca como
unha das necesidades organizativas do centro e, en consecuencia, terá en conta esta circunstancia á hora da
distribución horaria de comezo de curso.

ARTIGO 85
Para un funcionamento eficaz da biblioteca é necesaria a colaboración de todas e todos no cumprimento
das normas de uso:
a)

O alumnado pode acceder á biblioteca nos recreos.
• Accederá voluntariamente.
• Velará por compartir os recursos sen deterioralos.
• Manterá a súa organización e colaborará no funcionamento da biblioteca.
b) Como norma xeral, nas horas lectivas, o alumnado deberá estar acompañado polo/a docente
correspondente, non podendo permanecer alumnado na biblioteca sen a presenza do
profesorado. Excepcionalmente poderá permanecer algún alumnado previa autorización e
supervisión dalgún membro do Equipo Directivo.
• Para reservar a biblioteca, o profesorado anotarase no rexistro da porta indicando o
grupo.
• Nas sesións marcadas no rexistro con G (garda de xestión) non se poderán reservar
sesións lectivas de uso exclusivo.
• O profesorado velará polo cumprimento das normas de uso.
c) O servizo de préstamo realizarase coas seguintes condicións:
• Os préstamos e devolucións realízaos o Equipo de dinamización da biblioteca escolar
nos recreos indicados na porta da biblioteca e nos taboleiros das aulas.
• O alumnado localiza o documento, ou pide axuda ao profesorado de garda, e indica o
nº de lector/a.
• Préstanse tres libros como máximo, agás os sinalados para a consulta na sala, durante
quince días e coa posibilidade de renovación doutros quince; e tres CDs ou DVs,
marcados cun punto verde, durante cinco días e coa posibilidade de renovación
doutros cinco. As devolucións fóra de prazo que prexudiquen o servizo de préstamo
notificaránselles ás familias a través da Titoría ou por correo ordinario. En caso de
deterioro ou perda dun documento, o usuario deberá proceder á súa reposición.
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ARTIGO 86
Os membros do Equipo de dinamización da biblioteca escolar serán os encargados das seguintes
actuacións:
a) Elaborar a programación anual da biblioteca e unha memoria final.
b) Colaborar no deseño e posta en práctica do Proxecto Lector de centro.
c) Realizar o tratamento técnico dos fondos (adquisición, ordenación, catalogación e préstamo);
a formación de usuarios e educación documental; e a extensión cultural.
d) Informar ao Claustro das actividades da biblioteca e integrar as súas suxestións.

8.2. Sobre o uso da Cafetería do Centro
ARTIGO 87
O uso da Cafetería do Centro por parte do alumnado restrinxirase exclusivamente aos recreos e ás horas
en que non teñan que permanecer na aula. Fóra destas horas, a súa presenza na mesma, sen causa xustificada,
será motivo de sanción ou amoestación. Ao final dos recreos, a partir do primeiro timbre, o alumnado non pode
estar na Cafetería.

ARTIGO 88
De acordo coa lexislación vixente que regula o consumo de tabaco e alcol nos Centros Públicos, na
Cafetería do Centro non estará permitido fumar nin consumir bebidas alcohólicas.

ARTIGO 89
A Comunidade Escolar deberá pór especial coidado en manter limpo este recinto, evitando tirar ao chan
papeis, envoltorios, restos de comida, etc.

8.3. Sobre a cesión das instalacións a institucións alleas
ARTIGO 90
O Centro poderá ceder as súas instalacións a institucións, asociacións ou persoas alleas ao mesmo. A
este fin deberá presentarse na Secretaria do Centro unha solicitude con 15 días de antelación.
Para o uso das mesmas establécense as seguintes consideracións:
a)

Terán prioridade aqueles grupos ou asociacións que pertenzan a Concellos que, na Rede de
Centros, quedaran adscritos ao IES "San Mamede" de Maceda .
b) A súa utilización será fóra do horario lectivo e cando non estean ocupadas por actividades
programadas polo Centro.
c) A utilización destas instalacións deberase solicitar por escrito, acompañando un informe
explicativo que inclúa a descrición da actividade, quen a organiza, a quen vai dirixida, data de
celebración, horario e necesidades técnicas. A solicitude irá dirixida á Dirección do Centro, quen
a tramitará á Inspección Educativa. De coincidir dúas ou máis solicitudes con idéntica prioridade
a cesión farase por estrita orde de petición.
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d) Será responsabilidade do peticionario o bo uso destas instalacións e farase cargo, de acordo
coa Dirección, dos gastos que conleve a apertura do Centro e daqueles deterioros que se
poidan ocasionar.
e) Soamente poderán acceder a estas instalacións os participantes nas actividades, quedando
reducida a súa permanencia ao tempo que duren as mesmas.
f) O persoal designado pola Dirección para a súa apertura observará que o uso das mesmas se
axuste á solicitude do informe e, de non ser así informará á Dirección para que tome as medidas
oportunas.
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ANEXO I
O alumnado do Grupo …………………….. do IES San Mamede, ten coñecemento da existencia dunha convocatoria
de folga (ver documento adxunto) (1) para o día …………………………………………………………… polos seguintes
motivos:

Por isto, reúnese en asamblea para debater e decidir se o alumnado do grupo secunda a folga.Unha vez discutido
o tema, realízase unha votación co seguinte resultado:

Votos a favor:
Votos en contra:
Abstencións:

O alumnado asinante na taboá do Anexo II comunica á Dirección do Centro a súa decisión de secundar a folga.
En Maceda a, .....… de ……....………… de 20…...,
O/A Delegado/a
(Sinatura)

Asdo: ………………………………………………………………………
(1) Adxuntar convocatoria de folga.
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ANEXO II
ALUMNADO QUE SECUNDA A FOLGA
• Folga do día .......... de ............................... de 20........
• GRUPO: ..........................
NUM

NOME

APELIDOS

DNI

SINATURA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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