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l. DISPOSICIÓNS XERAIS 
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E 
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo 
que se aproba o Regulamenlo orgánico 
dos institutos de educación secundaria. 

A Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo 1 reguladora 
do dereito á educación, estahleee a participación da 
comunidade escolar a través do Consello Escolar do 
centro. Esta participación é considerada nesta lei como 
un medio para o control e xestión dos fondos públicos, 
as1 corno o rneeanisrno idóneo para alender adecua-
darnenle os dereilos e liberdades dos pais, na1s, pro-
fesorado e, en definiliva1 do alumnado. 

A Lei orgánica l/1990, do 3 de outuhro, de orde-
nación xeral do sistema educativo considera a for-
mación permanente do profesorado como un dereito 
e unha obriga do profesorado, asi como unha res-
ponsabilidade das adrninislracións educalivas. O pro-
resorado é, evidenlemenlel o elemenlo fundarnenlal, 
sen o cal a renovación do sislerna educalivo resulLa 
imposible. 

A actual reforma educativa presenta unha concep-
ción renovada dos centros facendo fincapé na auto-
nomm pedagóxica e organizativa. O proxecto curricular 
de cenlro ravorece a inlroducción nel dunha dinámica 
de renexión e de análise da práclica que conduza 
a un desenvolvernenlo aulónorno do equipo docenle. 

A Lei orgánica l/1990, do 3 de outuhro, de orde-
nación xeral do sistema educativo recolle no seu 
preámbulo que He corresponde ás comunidades autó-
nomas, e máis inmediatamente ás que teñen plena-
menle asumidas as súas compelencias1 desempeñar 
un papel absolulamenle decisivo na larera de com-
plela-lo deseño e asegura-la posla en marcha efediva 
da refonna. 

A Lei orgánica 9/1995, de 20 de novembro, da par-
ticipación, avaliación e goben10 dos centros docentes 
afonda nos aspectos anteriores e recoñece e atribúeHes 
ás comunidades aulónomas con compelencias en edu-
cación responsabilidades non soamenle para a me llora 
da calidade do ensino, senón tamén na regulamen-
tación estatutaria e na organización dos centros. 

O artigo 31 do Estatuto de autononha para Galicia 
establece a competencia plena desta Comunidade para 
o Hegulamento da administración do ensino en toda 
a súa exlensión, niveis e graos, modalidades e espe-

no ámbilo das súas compelencias1 sen 
prexmzo do disposto no a1tigo 27 da Constitución e 
nas leis orgánicas que o desenvolven. 

Con estes puntos de partida: papel fundamental do 
profesorado, autononha organizativa, pedagóxica e de 
xeslión dos cenlros, adecuación da eslruclura orga-
nizaliva1 parlicipación dos dislinlos sedores da comu-
nidade educativa na vida dos centros e contextua-
lización no contorno propio de Galicia elahórase o 
presente regulamento a fin de que sexa a referencia 
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e marco legal que Hes permita ós institutos de edu-
cación secundaria situados no ámbito de xestión da 
Consellena de Educación e Ordenación Cniversilaria 
responder adecuadamenle ás caraclenslicas socioe-
conómicas e culturais propias de Galicia e de cada 
centro, asi como ás esixencias que se recollen na 
Constitución e nas normas xerais de educación. 

Na súa virlude, no uso das alribucións conferidas 
pola Lei l/1983, do 22 de fehreiro, reguladora da 
Xunta e do seu presidente, e por proposta do con-
selleiro de Educación e Ordenación Universitaria, logo 
do informe do Consello Escolar de Calicia, mdo o 
Consello Consullivo de Galicia e logo de deliberación 
do Consello da Xunla de Galicia, na súa reunión do 
dw vinieseis de xullo de mil novecenlos novenla e 
seis, 

DISPOfVO: 

Artigo único. 

Apróbase o Hegulamento orgánico dos institutos de 
educación secundaria dependen les da Conselleha de 
Educación e Ordenación Cniversilaria que se publica 
no seguinte anexo. 

Disposicións adicionais 

Prime ira. 

Modificanse os artigos seguintes do Decreto 
92/1988, de 28 de abril 1 polo que se regulan os órganos 
de goberno dos cenlros públicos de ensino non 
universitario: 

Ln.-0 mtigo 30 queda coa seguinte redacción: 

A organización e supervisión do procedemento de 
elección dos memhros do Consello Escolar estará a 
cargo da Xunta Electoral, que se constituirá en cada 
centro, nas datas que fixe a Consellena de Educación 
e Ordenación Universitaria, e que estará intet,•Tada 
polo direclor ou diredora do cenlro, un proresor ou 
proresora, un pai o u nai o u Lilor legal 1 un represenlanle 
do persoal de administración e servicios, e, de se-lo 
caso, un alumno ou alumna de educación secundaria; 
designados os catro últimos por smteo público no que 
se preverá a designación de membros suplentes. 

Dous.-0 artigo 32 queda coa seguinte redacción: 

l. Son eledores e elixibles lódolos mernbros da 
cornunidade escolar1 pero cada mernbro soarnenle 
poderá ser candidalo por un dos seclores da comu-
nidade escolar. 

2. O prazo de admisión de candidalos non será infe-
rior a se le dws. 

3. Pechado o prazo de admisión de candidatos, a 
xunta electoral fm·á pública a proclamación de 
candidalos. 

4. Contra o acm·do de prodamación poderase reda-
mar no prazo dos dous dms seguintes. A xunta electoral 
resolverá no seguinte d1a hábil e contra a súa decisión 
poderá inlerpoñerse recurso1 que non Lerá eredos sus-
pensivos, peranle o delegado provincial da Consellena 
de Educación e Ordenación Universitaria 
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Tres.-0 artigo 33 queda coa seguinte redacción: 

Na primeira conslilución, e sempre que se produza 
unha renovación parcial, a xunla elecloral solicilará 
do concello no que estea situado o centro, a desig-
nación dun representante para fonnar parte do Con-
sello Escolar. 

Catro.-0 artigo 37 queda coa seguinte redacción: 

Cada profesor o u profesora fará conslar na súa pape-
leta un máximo dun, dous, tres, catro ou cinco nomes 
da lista de candidatos segundo corresponda a reno-
vación de menos de tres, tres, catro, cinco ou máis 
de cinco profesores respectivamente. Serán dixidos 
os profesores e profesoras con maior número de volos. 
Se naprimeira volación non resullase elixido o número 
de profesores e profesoras que corresponda, proce-
derase a realizar no mesmo aeto sucesivas votacións 
ata alcanza-lo dito número, sen prexll1zo do disposto 
no artigo 53. 

Cinco.-0 arligo 38 queda coa seguinle redacción: 

A representación dos pais no Consello Escolar 
correspóndelles a estes ou os representantes legais 
dos alumnos, independentemente do número de fillos 
escolarizados no centro. O dereito a elixir e ser elixido 
correspóndelle ó pai e a nai, ou, se é o caso, ós titores 
legais. 

Seis.-0 mtigo 42 queda coa seguinte redacción: 

O voto será directo, secreto e non ddegable. Cada 
elector, que deberá acredita-la súa personalidade 
medianle a presenlación do documenlo nacional de 
idenlidade ou calquera oulro documenlo acredilalivo, 
fará constar na súa papeleta un, dous ou tres nomes 
da lista de candidatos e candidatas, segundo corres-
ponda elixir menos de tres, tres ou máis de tres, 
respectivamente. 

Sele.-0 arligo 43 queda coa seguinle redacción: 

l. Tódolos alumnos e alumnas de educación secun-
daria matriculados no centro son electores e todos 
poderán ser elixidos membros do Consello Escolar, 
coas atribucións que Hes corresponden ós seus mem-
bros; non obslanle, os alumnos e alumnas do primeiro 
ciclo de educación secundaria obrigaloria non poderán 
parlicipar na elección nin no cesamenlo do diredor 
ou directora. 

2. Os alumnos e alumnas de educación pnmana 
poderán pmticipar no Consello Escolar nos termos 
que se eslableza no corresponden le Regulamenlo orgá-
nico de escolas de educación infanlil e dos colexios 
de educación primaria. 

Oito.-0 artigo 45 queda coa seguinte redacción: 

O volo será direclo 1 secrelo e non delegable. Cada 
eleclor fará conslar na súa papelela un, dous ou Lres 
nomes da lista de candidatos segundo corresponda 
elixir menos de tres, tres ou máis de tres, res-
pectivamente. 

N ove.-0 artigo 50 queda coa seguinte redacción: 

Cada mesa eledoral, un ha vez finalizada a volación 
correspondente, procederá ó escrutinio dos votos, que 
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será público. Logo de efectuado, redactarase unha 
acta, que asinarán tódolos membros da mesa, na que 
se farán consla-los represenlanles elixidos, co número 
de vol os alcanzado por cada un e os no mes de Lódolos 
non elixidos, con especificación dos votos ohtidos en 
cada caso, para efectos de posibles substitucións futu-
ras dos candidatos proclamados. 

Os empates que se puidesen producir en número 
de volos dirimiranse en favor dos que posúan maior 
anligüidade no cenlro e, en caso de igualdade, a elec-
ción dirimirase por smte. 

Darase traslado das aetas á xunta electoral do centro. 

Dez.-0 artigo 55 queda coa set,'llinte redacción: 

l. Os membros eleclivos do Consello Escolar do 
cenlro renovaranse por melades de forma alLernaliva 
cada dous anos. 

2. As haixas de conselleiros que se produzan antes 
da expiración do prazo para cupa-la praza pm·a a 
que que foron dixidos por deixar de reuni-los requi-
silos necesarios para perlencer ó Consello Escolar ou 
por calquera oulra circunslancia, producirán unha 
vacanle que será cuberla polos candidalos seguinles 
de acordo co número de votos ohtidos. Para estes 
efectos utilizarase a lista da última renovación parcial, 
independentemente de que a vacante que se vai cubrir 
corresponda a unha renovación parcial anterior. No 
caso de que non houbese candidalos para cubri-la 
vacanle 1 quedana sen cubrir ala a próxima renovación 
do Consello Escolar. 

:1. As vacantes que non fosen cuhertas dotaranse 
mediante elección na seguinte renovación parcial. As 
vacantes que se produzan a pmtir do mes de setembro 
anlerior a calquera renovación parcial cubrirase na 
di la renovación e non por subslilución. 

4. No caso de que nunha renovación parcial haxa 
vacantes que pertenzan á renovación parcial anterior, 
os postos da renovación actual cuhriranse cos can-
didatos máis votados e as vacantes, cos seguintes en 
número de votos. Estas últimas renovaranse na seguin-
le elección parcial. 

Segunda. 

Este regulamento será aplicable ós centros privados 
concertados e non concertados en todos aqueles aspec-
tos que non contraveñan o establecido na súa lexis-
lación especifica e os hmites fixados por ela. 

Terceira. 

As referencias que neste regulamento se fan ós tito-
res legais entenderanse, por extensión, ós titores ordi-
narios, aS1 como ás persoas ou institucións que osten-
tan a garda e protección dos menores. 

Disposición derrugaturia 

Prime ira. 

Quedan derrogados os mtigos desde o l ó 28 (ám-
bolos dous inclu1dos), o arligo 54, desde o arligo 56 
ó 61 (ámbolos dous inchndos) e as disposicións adi-
eionais do Decreto 92/1988, do 28 de abril. 
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Segunda. 

Quedan derrogadas todas aquelas normas de igual 
ou inferior rango que se opoñan a este decreto. 

Disposición derradeira 

Primeira. 

Aulonzase a Consellena de Educación e Ordenación 
Universitaria para dietar tódalas disposicións que 
sexan precisas para o desenvolvemento e execueión 
do disposto neste decreto. 

Segunda. 

O presente decreto entrará en vigor o fha seguinte 
ó da súa puhlieaeión no Diario Oficial de Galicia. 

Santiago de Compostela, vinteseis de xullo de mil 
novecentos noventa e seis. 

:Manuel Fraga Irihan1e 
Presidente 

Celso CuiTás Fenlández 
Conselleiro de Educación e Ordenación Univer-

sitaria 

ANEXO 
Hegulamento orgánico dos institutos de educación 

secundaria 

Artigo l 0
• 

TÍTULO 1 
Disposicións preliminares 

l. Os institutos de educación secundaria, depen-
dentes da Consellena de Educación e Ordenación U ni-
versilaria, son cenlros docenles públicos que poderán 
irnparlir un ha ou varias elapas das ensinanzas de edu-
cación secundaria. 

2. Cando o presenle regularnenlo se refire ás dis-
tintas etapas da educación secundaria dehe entenderse 
que as etapas son, indistintamente, a educación secun-
daria obrigatoria, o bacharelato e os ciclos fonnativos 
de formación profesional de t,•Tao medio, asi como os 
ciclos forrnalivos de grao superior. 

3. A creación e supresión dos institutos ós que se 
refiren os aparlados anleriores correspóndelle ó Gober-
no da Xunla de Galicia rnedianle decrelo 1 por pro pos la 
do conselleiro de Educación e Ordenación Univer-
sitaria. 

Os inslilulos espec1ficos de formación profesional 
de grao superior, a escola de conservación e restau-
ración de bens culturais, o instituto galego de edu-
cación secundaria a distancia, as escolas oficiais de 
idiomas, as escolas de artes aplicadas, os conserva-
torios de música ou de danza e calquera nutro centro 
de caraclenslicas especiais rexeranse por esle regu-
larnenlo e polas normas singulares que demanden as 
súas peculiaridades organizativas. 
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Artigo 3°. 

l. Os inslilulos de educación secundaria depen-
denles da Conselleha de Educación e Ordenación Un i-
versitaria terán a denominación xenérica de «institutos 
de educación secundaria» e a especifica que aprobe 
a dita consellena por proposta do Consello Escolar. 

2. Non poderán exislir, na rnesrna localidade 1 ins-
Lilulos de educación secundaria coa rnesrna denomi-
nación espe(afica. 

3. Tódolos institutos utilizarán a denominación xené-
rica en lingua galega nos seus letreiros, impresos e 
selos 1 e, en xeral, sernpre que se ulilice o norne do 
cenlro. 

4. En tódolos institutos figurará na fachada do edi-
ficio, en lugar visible, un letreiro co escudo de Calicia 
e as expresións: «Xunta de Calicia», «Consellena de 
Educación e Ordenación Universilaria» e a denomi-
nación do inslilulo. 

Tamén poderá figura-lo escudo e o no me do concello 
no que estea situado o centro. 

TÍTULO TT 
Órganos de goberno dos inslilulos de educación 

secundaria 
Capllulo I 

Disposicións xerais 

Arligo 4°. 

l. Os institutos de educación secundaria terán os 
seguintes órganos de gobenw: 

a) Unipersoais: director ou directora, xefe ou xefa 
de esludios, secrelario o u secrelaria1 OU 1 de se-lo caso, 
adrninislrador ou adrninislradora. 

h) Colexiados: Consello Escolar e daustro de 
profesores. 

2. Eslablecerase a figura do vicedireclor ou vice-
diredora corno órgano de goberno unipersoal naqueles 
institutos que conten con dúas etapas educativas 
completas. 

3. Establecerase a figura do xefe ou xefa de estudios 
de noclurno corno órgano de goberno unipersoal 
naqueles cenlros que irnparlan ensinanzas desle 
réxirne. 

Artigo 5°. 

A parlicipación do alumnado, pais 1 nais ou Lilores 
legais 1 persoal de adrninislración e ser-
vicios e representante do concello na xestión dos cen-
tros realizarase a través do Consello Escolar, sen 
prexll1zo das funcións propias do claustro de profe-
sores, consonte o previsto na Lei orgánica 9/1995, 
do 20 de novembro, da participación, avaliación e 
goberno dos cenlros públicos e nesle Regularnenlo 
orgánico dos inslilulos de educación secundaria. 

Artigo 6°. 

l. Os órganos de goberno velarán pola efecliva rea-
lización dos fins da educación, pola rnellora da cali-
dade do ensino e a configuración dun aulénlico ensino 
galego, con total respecto ós principios e valores da 
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Constitución espai1ola e do Estatuto de autonom1a de 
Galicia. 

2. no árnbilo da súa cornpelencia1 garan-
tirán o exercicio dos dereitos recoíiecidos ó alumnado, 
profesorado, pais e nais de alumnos e persoal da admi-
nistración e servicios. AS1 mesmo, favorecerán a par-
licipación erecliva de lódolos rnembros da cornunidade 
educaliva na vida do cenlro 1 na súa xeslión e ava-
liación. 

Ca¡litulo II 
ÓrtTanos unipersoais de goberno elección nomea-

n ' ' 
mento e competencias dos mesmos 

Os órganos unipersoais de gobenw eonstitúen o 
equipo directivo do instituto. Realizarán as súas fun-
cións de xeito coordinado. O seu mandato será de 
calro conlados a parlir do seu nornearnenlo e 
correspondenle lorna de posesión, agás nos cenlros 
de nova creación, que será de tres anos e no caso 
do administrador ou administradora aterase ó disposto 
no mtigo 26 da Lei orgánica <J/ 1 <J<J;), do 20 de novem-
bro, da participación, avaliación e gobemo dos centros 
docentes. 

Arligo 8°. 

O director ou directora será elixido polo Consello 
Escolar e nomeado polo delegado provincial da Con-
sellena de Educación e Ordenación Universitaria. 

Arligo 9°. 

l. Poderá optar ó cargo de director calquera profesor 
ou profesora, funcionario ou funcionaria de carre1ra, 
que reúna os requisitos seguintes: 

a) cando unha anligüidade de c1nco 
anos no cmpo da función pública docente desde o 
que se opta. 

b) Exercer como profesor ou profesora durante cinco 
cursos en cenlros nos que se impartan ensinanzas 
do mesmo nivel e réxime. 

e) Ter destino definitivo no centro, cunha antigüi-
dade nel, cando menos, dun curso completo. 

d) Eslar acredilado pola Adminislración educaliva 
para o exercicio da función directiva. 

2. Nos centros de educación secundaria con oito 
unidades, ou menos; nos de zonas rurais de especial 
dificullade; nos que irnparlan ensinanzas de réxirne 
especial ou ensinanzas dirixidas a persoas 
con oito profesores, ou menos, e en situacións excep-
cionais, a Conselle:ha de Educación e Ordenación U ni-
versitaria poderá eximi-los candidatos de cumpriren 
alt,rún dos requisitos do punto anterior. 

3. Non poderán presenlarse corno cand id al os os pro-
fesores ou profesoras que, por ealquera causa, non 
vaian prestar servicio no instituto no curso académico 
inmediatamente seguinte ó da súa toma de posesión 
como director ou directora. 

4. Non se poderán presentar como candidatos aque-
les profesores ou profesoras que desempei1asen o cargo 
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de director o u directora no instituto no que se presenta 
a candidatura durante os tres penodos consecutivos 
inrnedialarnenle anleriores. Para esles ereclos unica-
menle cornpularán os penodos para os que rosen desig-
nados de acordo eo establecido neste regulamento. 

Artigo 10°. 

l. Os candidatos ó cargo de director deberán pre-
sentar, por escrito, ante o Consello Escolar, con quince 
dws de anlicipación á dala da elección, a súa can-
didalura que incluirá: 

a) Programa de dirección no que se preverán os 
obxectivos que pretende alcanzar, análise do funcio-
namento, problemas e necesidades do centro, as liñas 
fundamentais de actuación e a proposta dos órganos 
de goberno unipersoais da candidatura establecidos 
nesle regularnenlo. 

b) Acredilación para o exercicio da runción direcliva 
e condicións que pennitiron esta acreditación. 

e) l\.féritos académicos e profesionais non conside-
rados para a acreditación. 

2. O Consello Escolar deberá coñece-lo programa 
dos candidatos. 

3. O clauslro de proresores deberá ser informado 
das candidaluras e coñece-los programas presenlados. 

Artigo 11°. 

A mesa electoral estará integrada por dous profe-
sores, un alumno ou alumna e un pai ou nai ou titor 
legal do alumno, elixidos por smteo entre os membros 
do Consello Escolar. 

O que será público, deberá preve-la desig-
nación de membros titulares e suplentes. En ningún 
easo pa1ticiparán en tal sorteo os candidatos á 
dirección. 

Actuarán como presidente e secretario da mesa elec-
loral os profesores de maior e menor idade, res-
peclivamenle. 

Artigo 12°. 

A votación efectuarase dimite da mesa electoral 
mediante sufraxio directo, secreto e non delegable; 
resultará elixido director ou directora o candidato que 
obleña o volo ravorable da rnaioha absolula dos mern-
bros do Consello Escolar. 

Cando, eoncorrendo máis dun candidato, ningún 
deles obtivese a maiona absoluta, proeederase no pra-
zo de corenta e oito horas a realizar unha segunda 
votación na que figurará unicamente o candidato máis 
volado na prirneira. Para ser elixido en segunda vola-
ción larnén é necesario logra-lo volo ravorable da 
maioüa absoluta dos membros do Consello Escolar. 

De existir empate na primeira votación, no prazo 
de corenta e oito horas realizarase unha segunda vota-
ción individualizada enlre os aspiran les que igualaron 
no número rnáis elevado de volos. Decidirase por sorle 
a orde na que serán votados os aspirantes. Tódolos 
electores poderán participar na votación individua-
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lizada de cada aspirante. De seren varios os aspirantes 
que coneorren en segunda volaeión resulLará elixido 
o que 1 oblendo a rnaiha absolula1 logre rnáis volos. 

A1tigo 1:1°. 

l. A mesa electoral remitiralle a aeta da elección 
ó delegado provincial da Conselleüa de Educación 
e Ordenación Universitaria, expresando, segundo 
proceda: 

a) O candidalo que oblivo a rna1ona absolula. 

b) Que ningún eandidalo aleanzou a rnaioha abso-
lula. 

2. No suposto de que non se presentase ningunha 
candidatura será o Consello Escolar o que, a través 
do seu presidente, deberá comunicar tal extremo ó 
delegado provincial da Consellena de Educación e 
Ordenación L niversitaria . 

Arligo 14°. 

l. Cando non haxa candidalos o u, cando habéndoos, 
ningún ohtivese a maiona absoluta, o delegado pro-
vincial da Consellena de Educación e Ordenación 
Universitaria nomeará director ou directora por un 
penodo de catro anos a un profesor ou profesora que, 
independenlemenle do cenlro de deslino, reúna os 
requisilos seguinles: 

a) Ter unha antigüidade, cando menos, de cinco 
anos no corpo da función pública docente no que 
exerce. 

b) Estar en activo durante igual penodo nun centro 
que irnparla ensinanzas de igual nivel e réxirne. 

e) Eslar acredilado pola Adminislración educaliva 
para o exercicio da función directiva. 

2. No caso de centros que por seren de nova creación 
non se dispuxese de profesorado que reúna os requi-
sitos anteriores, a Consdle:ha de Educación e Orde-
nación Universilaria norneará direclor ou direclora a 
un profesor ou profesora1 funcionario ou funcionaria 
de carreira que, de ser posible, reúna algún dos 
requisitos. 

Artigo 15°. 

O nomeamenlo 1 que realizará o delegado provincial 
da Consellena de Educación e Ordenación Univer-
silaria, as1 corno a Loma de posesión 1 lerán efeclos 
do 1 de xullo do ano en que se efectúe o proceso 
electoral. 

Artigo 16°. 

l. O direclor ou diredora do inslilulo cesará nas 
súas funcións ó final do seu rnandalo ou ó producirse 
algunha das seguinles causas: 

a) Renuncia motivada aceptada polo delegado pro-
vincial da Consellena de Educación e Ordenación 
Universitaria. 

b) Traslado Lernporal ou definilivo 1 volunlario ou 
forzoso 1 pase a siluación de servicios especiais, xubi-
lación, excedencia voluntaria ou forzosa e suspensión 
de funcións de acordo co disposto na lexislación 
vixente. 
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e) Cesamento polo delegado provincial da Conse-
lleha de Educación e Ordenación Universilaria logo 
de proposla de revogación, acordada por maioha de 
dous tercios do Consello Escolar. 

Artigo 17°. 

O director ou directora cando incumpra gravemente 
coas súas obrigas poderá ser cesado ou suspendido 
de funcións polo delegado provincial da Conselleha 
de Educación e Ordenación Universilaria, logo do 
informe razoado do Consello Escolar do cenlro e da 
audiencia do interesado. 

Artigo 18°. 

Cando se produza o cesamento do director ou direc-
tora con anterioridade ó remate do seu mandato, por 
calquera das causas enumeradas nos artigos anlerio-
res, o delegado provincial da Consellena de Educación 
e Ordenación Universitaria nomeará un director ou 
directora, con carácter accidental e ata o 30 de xuño. 

En caso de ausencia, enfermidade ou suspensión 
de funcións do direclor ou diredora desempeñará as 
súas funcións, con carácter accidental, o Vicedirector 
ou Vicedirectora do centro e, no caso de que non 
exista tal órgano, o xefe ou xefa de estudios. 

Artigo 20°. 

É cornpelencia do direclor ou di redora: 

a) Representar oficialmente a Administración edu-
cativa no instituto, sen prexmzo das atrihucións das 
demais autoridades educativas. 

b) Ostenta-la representación do instituto. 

e) Dirixir e coordinar lódalas aclividades do ins-
tituto, cara á consecución do proxecto educativo do 
centro e de acm·do coas disposicións vixentes, sen 
prexll1zo das competencias do Consdlo Escolar e do 
claustro do instituto. 

d) Visa-las cerlificacións e documenlos oficiais do 
inslilulo. 

e) Designa-lo xefe ou xefa de estudios, e, de se-lo 
caso, o secretario ou secretaria e vicedirector ou vice-
directora e propoi1e-lo seu nomeamento e cesamento. 
Designa-los xefes de deparlarnenlo, os coordinadores 
e os Lilores, de acordo co procedernenlo eslablecido 
nesle regularnenlo. 

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

g) Coordina-la elaboración do proxecto educativo 
do cenlro 1 proxedo curricular e programación xeral 
anual, de acordo coas diredrices e crilerios eslable-
cidos pola Administración educativa e polo Consello 
Escolar, e coas propostas formuladas polo claustro 
e outros órganos de participación, responsabilizándose 
co equipo directivo da súa redacción e velando pola 
súa correcla aplicación. 

h) Convocar e presidi-los aclos académicos, o Con-
sello Escolar, o claustro, a comisión de coordinación 
pedagóxica do instituto, a comisión económica do Con-
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sello Escolar e cantas nutras se constitúan regula-
mentariamente, podendo delega-la presidencia dal-
gunha destas comisións noutros membros do equipo 
direcLivo. 

i) Cumprir e facer cumpri-las leis e demais dis-
posicións vixenLes. 

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

k) Favorece-la convivencia do centro e impoi1e-las 
correccións que corresponda, de acordo coa nonnativa 
vixente, co regulamento de réxime interior e cos cri-
Lerios esLablecidos polo Consello Escolar. 

l) GaranLi-lo dereilo de reunión de profesorado, 
pais e nais de alumnos e persoal de admi-

nistración e de servicios, de acm·do co disposto na 
lexislación vixente. 

m) Colaborar coa inspección educativa na valoración 
da función pública docente. 

n) Xestiona-los medios humanos e materiais do ins-
LiLuLo, dinamizando os dislinlos seclores da comuni-
dade educaLiva, especialmenle os resLanLes membros 
do equipo direcLivo e xefes de deparLamenLo, cana-
lizando aporlacións e inLereses e buscando canles de 
comunicación e colaboración. 

íi) Promover e impulsa-las relaeións do instituto 
coas institucións do seu conton10. 

o) Trasladar ó delegado provincial da Conselle:ha 
de Educación e Ordenación L niversitaria a memoria 
anual sobre as actividades e situación xeral do instituto 
as1 como, se é o caso, as propostas de solución ós 
problemas existentes. 

p) Facilila-la adecuada coordinación con ouLros ser-
vicios educaLivos da zona. 

q) Coordinar e fomenta-la participación dos dis-
tintos sectores da comunidade escolar e procura-los 
medios precisos para amáis eficaz execución das súas 
respectivas competencias. 

r) Proporciona-la información que lle sexa requirida 
pulas autoridades educativas competentes e colaborar 
en Lodo o relaLivo ó logro dos obxecLivos educaLivos 
do cenlro. 

s) Promover, de se-lo caso, as relaeións cos centros 
de traballo que afecten á fonnaeión do alumnado e 
á súa inserción profesional, e asina-los convenios de 
colaboración, unha vez informados polo Consello Esco-
lar, entre o instituto e os mencionados centros. 

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

u) Auloriza-los gasLos de acordo co orzamenlo do 
insLiLuLo e ordena-los pagamenLos. 

v) Realiza-las contrataeións de ohras, serviciOs e 
subministraeións de acordo eo que regulamentaria-
mente se estahleza. 

Artigo 21°. 

l. o xefe ou xefa de esLudios, o secrelario ou secre-
Laria e, nos cenLros que exisla1 o xefe ou xefa de 
esLudios de nocLurno e o vicedireclor ou vicedireclora 
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serán designados polo director entre os profesores con 
destino definitivo no centro, logo da comunicación 
ó Consello Escolar. 

2. Non poderán ser nomeados xefe ou xefa de esLu-
dios, secretario ou secretaria, xefe ou xefa de estudios 
de nocturno e vieedirector ou vieedirectora os pro-
fesores que, por calquera causa, non vaian prestar 
servicio no instituto no curso académico inmediata-
mente seguinte ó da súa toma de posesión. 

:1. O director ou directora remitirá os nomes dos 
profesores e profesoras que han de ocupa-los cargos 
ó delegado provincial da Consellena de Educación 
e Ordenación Universitaria a fin de que sexan nomea-
dos por esLe. O nomeamenlo e Loma de posesión rea-
lizaranse con efedos do 1 de xullo seguinLe á cele-
bración das eleccións. 

l. Nos cenlros de nova creación, o xefe ou xefa 
de estudios, e, de se-lo caso, o secretario ou secretaria, 
xefe ou xefa de estudios de noctun10 e vicedireetor 
ou vicedirectora serán designados e nomeados polo 
delegado provincial da Conselleha de Educación e 
Ordenación UniversiLaria. 

2. En situacións exeepeionais e con autorización 
expresa do delegado provincial da Consellena de Edu-
cación e Ordenación Universitaria, logo da proposta 
do direcLor o u di recLora1 o1do o Con sello Escolar, pode-
rán ser nomeados profesores que non Leñan desLino 
definitivo no centro. 

O xefe ou xefa de estudios e secretario ou secretaria, 
xefe ou xefa de estudios de noctun10 e vicedireetor 
ou vicedirectora cesarán nas súas funcións ó remate 
do seu mandato ou ó producirse algunha das circuns-
Lancias seguinLes: 

a) Renuncia motivada aceptada polo delegado pro-
vincial da Consellena de Educación e Ordenación 
L niversitaria, logo de informe do director ou directora 
do centro. 

h) Traslado temporal ou definitivo, voluntario ou 
forzoso, pase a situación de servicios espeeiais, xubi-
lación, excedencia voluntaria ou forzosa e suspensión 
de funcións de acm·do co disposto coa lexislación 
vixenle. 

e) Cando eese o director ou directora que os 
designou. 

d) CesamenLo polo delegado provincial da Conse-
lleüa de Educación e Ordenación Cniversitaria por 
proposta do director ou directora mediante escrito 
razoado, logo de comunicación ó Consello Escolar. 

O delegado provincial da Conselle:ha de Educación 
e Ordenación Universitaria poderá cesar ou suspender 
de funcións a calquera dos membros do equipo direc-
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tivo, cando exista incumprimento grave das súas fun-
eións, previo informe razoado do direclor ou direclora, 
dando audiencia ó inleresado e ó1do o Consello 
Escolar. 

Cando eese nas súas funcións o xefe ou xefa de 
estudios, o secretario ou secretaria, o xefe ou xefa 
de estudios de noctun10 ou o vicedirector ou vice-
direclora polas causas enumeradas nos artigos anle-
riores1 o delegado provincial da Consellena de Edu-
cación e Ordenación C niversitaria no meará, para o 
penodo restante de mandato do director, o profesor 
ou profesora designado polo mesmo, logo da comu-
nicación ó Consdlo Escolar. No caso de centros de 
nova creación, será o delegado provincial da Con-
selleha de Educación e Ordenación Universilaria o 
que realice a designación e nornearnenlo corres-
pondente. 

A1tigo 26°. 

En caso de ausencia, enfermidade ou suspensión 
de funcións do xefe ou xefa de estudios, secretario 
ou secrelaria, xefe ou xefa de esludios de noclurno 
ou vicedireclor ou vicedireclora farase cargo Lempo-
ralrnenle das súas funcións o profesor que designe 
o director, logo de comunicación ó Consello Escolar. 

A1tigo 27°. 

N o caso de que no centro exista a xefatura de estu-
dios de noctun10, asumirá as funcións que He corres-
pondan como xefe ou xefa de estudios no ámbito da 
súa responsabilidade e coordinarase e colaborará cos 
restantes memhros do equipo directivo, do que forma 
parte para tódolos efectos. 

N o caso de que un dos xefes de estudios deba subs-
titm-lo director, conesponderalle en primeiro lugar 
ó xefe ou xefa de estudios de diurno. 

Arligo 28°. 

É compelencia do vicedireclor ou vicediredora: 

a) SubsLiLu1-lo direclor en caso de ausencia ou 
enfennidade. 

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

e) Coordina-la realización das actividades comple-
rnenlarias e exlraescolares, segundo as diredrices 
aprobadas polo Consello Escolar do inslilulo. 

d) Coord i nar1 se é o caso, o programa de formación 
en centros de trahallo do alumnado que cursa ciclos 
fonnativos ou programas de garanha social. 

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

Artigo 29°. 

O vicedireclor o u vicedireclora poderá asislir ás reu-
nións do Consello Escolar do cenlro 1 con voz e sen 
voto, cando se traten asuntos que lle fosen enco-
mendados. 
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Artigo 30°. 

Cando non ex isla vicedireclor ou vicediredora1 asu-
mirá eon carácter xeral as súas funeións o xefe ou 
xefa de estudios. 

Artigo 31°. 

É cornpelencia do xefe ou xefa de esludios: 

a) Exercer, por delegación do director e haixo a 
súa autoridade, a xefatura do persoal docente en todo 
o relativo ó réxime académico. 

b) N os centros nos que non exista vicedirector, subs-
Lillll-lo di redor en caso de ausencia ou enferrnidade. 

e) Coordinar e velar pola exeeución das actividades 
de carácter académico e de orientación de profesorado 
e alumnado, en relación co proxecto educativo do ins-
tituto, os proxectos curriculares de etapa e a pro-
gramación xeral anual. 

d) Elaborar1 en colaboración cos reslanles órganos 
unipersoais, os horarios académicos de alumnado e 
profesorado de acm·do cos criterios aprobados polo 
claustro e co horario xeral inclmdo na programación 
xeral anual, aS1 como velar polo seu estricto cum-
primenlo. 

e) Coordina-las adividades dos xefes de deparla-
mento. 

f) Coordinar e orienta-la accwn dos titores, coas 
aportacións, se é o caso, do departamento de orien-
lación e de acordo co plano de orienlación académica 
e profesional e do plano de acción Lilorial. 

g) Coordina-la participación do profesorado nas 
actividades de perfeceionamento, asi eomo planificar 
e organiza-las actividades de fonnación de profesores 
realizadas polo instituto. 

h) Coordina-la aclividade docenle do cenlro, con 
especial alención ós procesos de avaliación, adap-
tación curricular, diversificación cunieular e activi-
dades de recuperación, reforzo e ampliación. 

i) Facilita-la organización do alumnado e impul-
sa-la súa parlicipación no inslilulo. 

j) Eslablece-los mecanismos para corrixir ausencias 
imprevistas do profesorado, atención a alumnado acci-
dentado ou calquera eventualidade que incida no nor-
mal funcionamento do centro. 

k) Organiza-la alención do alumnado nos penodos 
de lecer. 

1) Calquera outra función que lle poida ser enco-
mendada polo director dentro do ámbito da súa 
competencia. 

Arligo 32°. 

É competencia do secretario ou secretaria: 

a) Ordena-lo réxime administrativo do instituto, de 
confonnidade coas directrices do director . 

b) Aeluar corno secrelario dos órganos colexiados 
de goberno do inslilulo 1 levanlar acla das sesións e 
dar fe dos acm·dos co visto e prace do director. 
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e) Custodia-los libros e arquivos do instituto. 

d) Expedi-las cerlificacións que solicilen as aulo-
ridades e os inleresados. 

e) Realizar coa colaboración dos xefes de depar-
tamento o inventario xeral do instituto e mantelo actua-
lizado. 

f) Cuslodiar e dispoñe-la ulilización dos medios 
audiovisuais 1 malerial didádico, mobiliario ou cal-
quera material inventariable. 

g) Coordenar, dirixir e supervisar, por delegación 
do director, a actividade e funcionamento do persoal 
de adminislración e de servicios adscrilo ó inslilulo. 

h) Elabora-lo anteproxecto de orzamento do instituto 
de aeordo eoas directrices do Consello Escolar e fnda 
a comisión económica .. 

i) Ordena-lo réxime económico do inslilulo 1 de con-
formidade coas inslruccións do diredor, realiza-la 
contabilidade e render emitas ante o Consello Escolar 
e as autoridades correspondentes. 

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

k) Dar a coíiecer e difundir a toda a comunidade 
educativa a información sohre normativa, disposicións 
legais e asuntos de interese xeral ou profesional que 
se reciba no centro. 

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

m) Calquera outra función que He encomende o 
director dentro do seu ámbito de competencia. 

Artigo 33°. 

Nos inslilulos de educación secundaria que a Con-
selle:ha de Educación e Ordenación Universitaria 
detennine, existirá un administrador ou administra-
dora quen, baixo a dependencia directa do director 
ou directora do mesmo, asumirá as competencias esta-
blecidas no mtigo 35° deste regulamento. N eses cen-
lros non exislirá secrelario. 

A1tigo 34°. 

A Consellena de Educación e Ordenación Univer-
sitaria establecerá os requisitos para a provisión dos 
postos de traballo de administrador ou administradora 
en inslilulos de educación secundaria. 

A1tigo 35°. 

É competencia do administrador ou administradora: 

a) Asegura-la xeslión dos medios humanos e male-
riais e ordena-lo réxime administrativo do instituto, 
de eonfonnidade eoas directrices do director. 

b) Actuar como secretario dos órganos colexiados 
de gobemo do instituto, con voz, pero sen voto, e 
levanlar acla das sesións e dar fe dos acordos co 
vislo e prace do direclor. 
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e) Controlar, por delegación do director, a asistencia 
ó traballo de todo o persoal docente e non docente 
adscrilo ó inslilulo e manle-las relacións adminis-
lralivas coa delegación provincial da Consellena de 
Educación e Ordenación Cniversilaria. 

d) Custodia-los lihros e arquivos do instituto. 

e) Expedi-las certificacións que soliciten as auto-
ridades e os inleresados. 

f) Realiza-lo invenlario xeral do inslilulo e manlelo 
actualizado. 

g) Custodiar e dispoñe-la utilización dos medios 
audiovisuais e do material didáctico. 

h) Exercer, por delegación do direclor, a xefalura 
do persoal de adminislración e de servicios adscrilo 
ó instituto. 

i) Elabora-lo anteproxecto de orzamento do instituto 
de acordo coas directrices do Consello Escolm· e mda 
a comisión económica. 

j) Ordena-lo réxime económico do inslilulo, de con-
formidade coas instruccións do director, realiza-la 
eontahilidade e render eontas ante ó Consello Escolar 
e as autoridades correspondentes. 

k) Velar polo manlemenlo malerial do inslilulo en 
Lódolos seus aspeclos, de acordo coas indicacións do 
direelor. 

1) Calquera outra función que He eneomende o direc-
tor dentro do seu ámbito de competencia. 

Cap1Lulo TTT 
Órganos colexiados de goberno, composición e alri-

hucións dos mesmos 
O Consello Escolar 

Artigo 36°. 

O Consello Escolar do cenlro é o órgano a lravés 
do cal pmticipan na súa xestión os distintos memhros 
da comunidade escolar. 

Artigo 37°. 

O Consello Escolar dos inslilulos de educación 
secundaria que teíian oito, ou máis, unidades estará 
eomposto polos seguintes memhros: 

a) O director ou directora, que será o seu presidente. 

b) O xefe ou xefa de esludios 1 e, de se-lo caso, 
o xefe o u xefa de esludios de noclurno. 

e) "[ n concelleiro OU representante do concello do 
municipio no que estea situado o instituto. 

d) Sete profesores elixidos polo claustro. 

e) Tres represenlanles dos pais ou nais de alumnos. 

f) Catro representantes do alumnado. 

g) Un representante do persoal de administración 
e serVICIOS. 

h) O secrelario ou secrelaria ou, se é o caso, o 
administrador ou administradora do instituto, que 
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actuará como secretario do consello, con voz, pero 
sen volo. 

A1tigo 

l. Dos representantes que Hes corresponden ós pais 
e nais no Consello Escolar un será proposto pola aso-
ciación de pais máis representativa, os outros serán 
elixidos por volación anle a mesa elecloral polo pai 
e a nai ou Lilores legais de acor·do co procedernenlo 
estahleeido no Decreto 92/1988, do 28 de ahril. 

2. A xunta electoral solicitaralle, cando proceda, 
á asociación de pais de alumnos do centro, legalmente 
consliLLnda1 que Leña rnaior número de asociados a 
proposla dun represenlanle para o Consello Escolar, 
dando un prazo de lO dws para o efedo. 

3. De non existir proposta da asociación de pais 
de alumnos para ocupa-la praza que lle corresponde, 
esa vacante cubrirase conxuntamente e co mesmo pro-
eedemenlo cós oulros represenlanles dos pais. Para 
os ereelos de rulura renovación parciall asignaráselle 
a praza correspondente por proposta da asociación 
de pais de alumnos ó candidato máis votado. 

Artigo 39°. 

Para a conslilución do Con sello Escolar dos eenlros 
de nova creación, e sempre que deban ser elixidos 
tódolos membros, cada elector fará constar na súa 
papeleta un máximo dun, dous, tres, catro ou cinco 
nomes segundo corresponda elixir menos de tres, tres, 
catro, cinco ou máis de cinco representantes res-
pectivamente. 

Arligo 40°. 

Sen prexmzo do establecido no artigo 49.2, dous 
anos despois de que se constitúa o Consello Escolar 
con tódolos membros, levarase a cabo a súa primeira 
renovación parcial e serán substitmdos os set,'llintes 
membros: !res proresores 1 dous alumnos e dous pais 
elixidos polos pais ou nais de alumnos. 

Dous anos despois, substituiranse os membros non 
expresados na renovación parcial anteriormente cita-
da, isto é: catro profesores, dous alumnos, un pai 
ou nai proposlo pola asociación de pais de alumnos 
e un membro do persoal non docenle. 

A1tigo 41°. 

l. N os centros que impartan formación profesional 
especifica ou artes plásticas e deseño poderase incor-
porar ó Consello Escolar1 con voz pero sen volo, un 
represenlanle proposlo polas organizaeións empresa-
riais ou inslilucións laborais presenles no ámbilo de 
acción do centro. 

Artigo 42°. 

l. A xunla eledoral solicilaralles ás organizacións 
empresariais ou inslilucións laborais que preslan a 
súa colaboración para a realización do módulo de «for-
mación en centros de traballo>> a proposta dun repre-
sentante para o Consello Escolar con 15 dms de ante-
lación á súa constitución, e presentará nova petición 
cada dous anos 1 eoincidindo coa renovación da melade 
dos membros do Consello Escolar. 
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2. As organizacións empresariais ou institucións 
laborais presentarán a súa proposta cinco thas antes 
da eonslilución do Consello Escolar. 

Nos centros de educación secundaria con sete uni-
dades ou menos, nos de educación de adultos e de 
educación especial, as1 como naqueles centros de 
caractensticas singulares, a Consellena de Educación 
e Ordenación Cniversilaria poderá adapla-lo disposlo 
no artigo 37 ás súas caraclehslicas. 

Arligo 44°. 

O Consello Escolar do instituto terá as seguintes 
atribucións: 

a) Establece-las directrices e elaborar propostas 
para a elaboración do proxecto educativo do instituto, 
aprobalo 1 avalialo e 1 se é o caso, inlroducir modi-
ricacións, sen prexUIZO das COmpelencias que O claus-
tro de profesores tén atribmdas en relación coa pla-
nificación e organización docente. 

b) Elixi-lo director o u directora do centro. 

e) Propoñe-la revogación do nomeamento do direc-
Lor ou diredora1 logo do acordo dos seus membros, 
adoplado por maiona de dous Lercios. 

d) Decidir sobre a admisión de alumnado, con suxei-
ción ó establecido na lexislación vixente. 

e) Aprobar e modifica-lo regulamento de réxime 
interior do instituto. 

r) Resolve-los eonnidos e impoñe-las eorreeciOns 
con rinalidade pedagóxica que correspondan a aquel as 
conduelas do alumnado que prexudiquen gravemenle 
a convivencia no centro, de acordo coas normas que 
estableza a Consellena de Educación e Ordenación 
L niversitaria. 

g) Aproba-lo proxecto de orzamento do instituto e 
a execueión do mesmo. 

h) Aprobar e avalia-la programación xeral anual 
do instituto, respectando, en todo caso, os aspectos 
docentes que lle competen ó claustro. 

i) Aproba-la programación das actividades escolares 
complementarias e avalia-lo seu desenvolvemento. 

j) Eslablece-las direelrices para a parlieipación do 
inslilulo en aelividades culLurais, deporlivas e reerea-
Livas naquelas aecións asislenciais nas que o inslilulo 
puidese aporta-la súa axuda. 

k) Establece-los criterios de colaboración con outros 
centros, entidades ou organismos. 

1) Promove-la renovación das instalacións e equi-
pamenlo do inslilulo, e vixia-la súa conservación. 

m) Analizar e valora-lo runcionamenlo xeral do ins-
tituto, a evolución do rendemento escolar e os resul-
tados da avaliación que do centro realice a Admi-
nistración educativa. 

n) Colaborar coa inspección educativa nos planos 
de avaliación de cenlro 1 nos Lermos que a Conselleha 
de Educación e Ordenación Universilaria eslableza. 
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o) Regula-lo procedemento de autorización das sm-
das volunlarias enlre clases ou en penodo de lecer 
do alumnado do cenlro. 

A1tigo 45°. 

l. No seo do Consello Escolar do instituto, existirá 
unha comisión económica, integrada polo director ou 
direclora, o secrelario ou secrelaria, ou, se é o caso, 
o adrninislrador o u adrni nislradora, un proresor o u pro-
fesora, un alumno ou alumna e un pai ou nai de 
alumno, elixidos por cada un dos sectores. 

2. Poderán constitUuse nutras comisións para as un-
los espec1ricos 1 nas que eslarán presenles, cando 
rnenos, un proresor ou profesora1 un alurnno ou alurnna 
e un pai ou nai de alurnno. En Lodo caso as cornisións 
infonnarán o Consello Escolar sobre os temas que 
se Hes encomenden e colaborarán con el nas cuestións 
da súa competencia. 

O clauslro de profesores 

A1tigo 46°. 

l. O claustro de profesores é o órgano propio de 
participación destes no goberno do centro e ten a 
responsabilidade de planiricar, coordinar, decidir e, 
se é o caso, inrorrnar sobre Lódolos aspeclos docenles 
do mesmo. 

2. O claustro estará integrado pola totalidade dos 
profesores e profesoras que presten servicio nel e será 
presidido polo director ou directora do centro. 

A1tigo 4 7°. 

Son competencias do claustro: 

a) Elevar ó equipo direclivo proposlas para a ela-
boración dos proxeclos educalivo e curricular do cen-
tro e da programación xeral anual. 

b) Aprobar e avalia-los proxectos curriculares e os 
aspectos docentes da programación xeral anual, con-
rorrne ó proxeclo educalivo do cenlrol 

e) Promover iniciativas no ámbito da expenmen-
tación e da investigación pedagóxica e na fonnación 
do profesorado do centro. 

d) Elixi-los seus represenlanles no Consello Escolar 
do inslilulo e no consello direclivo do cenlro de for-
mación continuada do profesorado. 

e) Propoi1er todo tipo de iniciativas que tendan a 
mellora-lo funcionamento do centro en calquera dos 
seus aspeclos. 

f) Aproha-los criteros pedagóxicos para a elabo-
ración dos horarios dos alumnos. 

g) aproba-la planificación xeral das sesións de ava-
liación e cualificación e calendario dos exarnes ou 
probas exlraordinarias. 

h) Analizar e valora-lo rendemento escolar do centro 
mediante os resultados das avaliacións e outros pará-
metros que se consideren pertinentes. 

i) Coñece-las candidaluras á dirección e os pro-
gramas presentados polos candidatos. 
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j) Coordina-las funcións referentes a orientación, 
titona, avaliación e recuperación dos alumnos e 
alurnnas. 

k) Analizar e valora-los resultados da avaliación 
que do centro realice a Administración educativa ou 
calquera infonne referente á súa marcha. 

1) Colaborar coa inspección educativa nos planos 
de avaliación do cenlro. 

Ca¡htulo IV 
Procedemento de elección, constitución, renovación, 

substitución e funcionamento dos órganos colexiados 
de goberno 

Arligo 48°. 

O procedemento de elección, constitución, renm'a-
ción e substitución dos órganos colexiados de goberno 
rexerase polo disposto no Decreto 92/1988, do 28 
de abril. 

Artigo 49°. 

l. A elección do Consello Escolar e constitución 
do mesmo nos centros de nova creación efectuarase 
no mes de outubro de acordo co procedemento esta-
blecido no Deerelo 92/1988, do 28 de abril. 

2. A primeira renovación do Consello Escolar pro-
ducirase ó cabo dun ano ou dous, coincidindo coa 
renovación do resto dos Consellos Escolares no ámbito 
da Comunidade Autónoma. 

Artigo 50°. 

O quórum para a válida constitución dos órganos 
colexiados contemplados neste ret,'lllamento orgánico 
de inslilulos de educación secundaria, para os efedos 
da celebración de sesións, deliberacións e Lorna de 
acm·dos, requirirá a presencia do presidente e secre-
tario ou, de se-lo caso, dos que os substitúan, e da 
metade polo menos, dos seus membros. 

Se non exislira quórurn, o órgano consliluirase en 
segunda convocaloria no seguinle dw leclivo, no rnes-
mo lugar e na mesma hora; neste caso será suficiente 
a asistencia da terceira parte dos seus memhros, e, 
en todo caso, un número non inferior a tres, sen prexm-
zo da presencia do presidente e o secretario ou persoas 
que os substitúan. 

Sen prexll1zo do anterior, a Consellena de Educación 
e Ordenación Universitaria poderá establecer, con 
carácter excepcional, a esixencia de maiona cuali-
ficada na toma de determinadas decisións de especial 
irnporlancia para o funcionarnenlo do cenlro e que 
areclen ó conxunlo da cornunidade educaliva. 

Para os efectos de cómputo de votos para a toma 
de decisións soamente se contabilizarán os membros 
con dereito a voto. 

Arligo 51°. 

Os órganos colexiados reuniranse preceptivamente 
en sesión ordinaria unha vez por trimestre e sempre 
que os convoque o seu presidente ou o solicite un 
Lercio, polo rnenos, dos seus rnernbros. Nesle úlLirno 
caso 1 o presidenle realizará a convocaloria no prazo 
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max1mo de 20 dms a contados desde o seguinte dm 
a aquel no que se presenle a pelieión. A sesión cele-
brarase corno máximo no prazo dun rnes a conlado 
desde o fha seguinte á entrega da petición de 
convocatoria. 

En todo caso reuniranse ó inicio e remate de curso. 

A1tigo 52°. 

Os profesores e profesoras pertencentes ós órganos 
colexiados eslán obrigados a asislir ás reunións dos 
rnesrnos. 

TÍTULO 111 
Órganos de coordinación docente 

Ca¡\llulo T 
Departarnenlos e oulros órganos 

Artigo 53°. 

Nos inslilulos de educación secundaria exislirán os 
seguinles órganos de coordinación docenle: 

l. Depmtamentos: 

a) Departamento de orientación. 

b) Departamento de actividades complementarias e 
ex Lraesco 1 ares. 

e) Departamentos didácticos. Set,•Lmdo as ensinanzas 
impartidas no centro, poderanse constitUu: mtes plás-
ticas, ciencias naturais, economia, educación fisica 
e deporliva1 filosofw, f1sica e qu11nica, formación e 
orienlación laboral, francés 1 grego, inglés 1 lalln, lingua 
castelá e literatura, lingua galega e literatura, mate-
máticas, música, relixión, tecnoloXIa, e xeografm e 
historia . 

Poderán conslilu1rse adernais deparlarnenlos doulras 
linguas estranxeiras, cando sexan impmtidas como pri-
meira lingua con reflexo no cadro de persoal do centro. 
N os institutos nos que se imparta formación profe-
sional especifica, constituiranse departamentos de 
farnilia profesional. Esles agruparán a Lódolos pro-
fesores e profesoras que irnparlan formación profe-
simml espeCifica en cielos formativos e programas de 
garantm social dunha mesma familia profesionaL 

2. Üulros órganos: 

a) Comisión de coordinación pedagóxica. 

b) Coordinador de formación en cenlros de u·aballo. 

e) Equipo de normalización lingüistica. 

Arligo 54°. 

O depmtamento de orientación terá a composicwn 
que regulamentariamente se determine e, en todo caso, 
formarán parle do rnesrno: 

a) Un titor ou titora por cada un dos niveis do centro, 
designados polo director ou directora, por proposta 
da comisión de coordinación pedagóxica. Na desig-
nación procurarase que exislan profesores de cada 
un dos árnbilos lingü1slico-social e cienllfico-lecno-
lóxico e, dentro de cada ámbito, do maior número 
posible de áreas e materias. 
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b) O profesor ou profesora de a poi o pm·a a atención 
ó alumnado con necesidades educalivas especiais. 

e) Nos institutos nos que se imparta formación pro-
fesional incorporarase ó departarnenlo de 
orienlación un profesor ou profesora que irnparta a 
área de formación e orientación laboraL 

A xefalura do departarnenlo de orienlación desern-
peíiaraa o fUncionario que regulamentariamente se 
determine e induirá as seguintes funcións: 

a) Elaborar, de acm·do coas directrices establecidas 
pola comisión de coordinación pedagóxica, as pro-
postas de organización da orientación e do plano de 
acción 1 ilorial do cenlro. 

b) Parlicipar na elaboración dos proxedos educalivo 
e curricular de cenlro. 

e) Coordinar1 apoiar e ofrecer soporle lécnico ás 
actividades de orientación e titoüa que o profesorado 
realiza no centro co seu alumnado. 

d) Colaborar na pronta detección de dificultades 
ou problemas educativos de desenvolvemento ou 
aprendizaxe que presentan os alumnos ou alumnas, 
e na rápida intervención para tratar de remedialos. 

e) Proporcionarlle ó alumnado unha orientación aca-
démica e profesional diversificada e individualizada. 

f) Parlicipar no diagnóslico 1 deseño e aplicación de 
programas individuais de reforzo educalivo, adapla-
cións curriculares e de diversificación curricular. 

g) Contribmr a que a avaliación desenvolvida no 
centro se axuste ós principios de avaliación continua, 
formativa e orientativa, asi como a que as sesións 
de avaliación non contradigan os devanditos prin-
cipiOs. 

h) Colaborar activamente cos correspondentes equi-
pos de orienlación educaliva e profesional do seclor 
ecos dernais departarnenlos de orienlación dos cenlros 
da zona. 

i) Facilitarlle ó alumnado o apmo e a orientación 
necesaria nos momentos de maior dificultade, como 
son o ingreso no centro, o cambio de ciclo ou etapa, 
a elección de optativas, itinerarios formativos ou a 
transición á vida profesionaL 

j) Impulsa-la participación do profesorado en pro-
gramas de invesligación e innovación educaliva, as1 
corno faciliLarlle a uLilización de rnelodoloxws didác-
ticas innovadoras, técnicas especificas relativas a 
hábitos de traballo, técnicas de estudio, programas 
de ensinm· a pensar e nutras técnicas similares. 

k) Cooperar cos titores na información ás familias 
sobre asuntos relacionados coa orientación académica, 
psicopedagóxica e profesional, co fin de axudarlles 
a que asurnan a orienlación dos fillos dun xeilo 
responsable. 

1) Parlicipar na elaboración do consello orienlador 
que, sobre o fUturo académico e profesional do alumno 
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ou alumna, se fonnulará ó remate da educación secun-
daria obrigatoria. 

m) Asesora-la comisión de coordinación pedagóxica 
nos aspeclos psicopedagóxicos do proxeclo curricular. 

n) Nos institutos onde se imparta fonnación pro-
fesional especifica, coordina-la orientación laboral e 
profesional con outras administracións ou institucións. 

i1) Aquelas que a Administración educativa lle pui-
dese encomendar no ámbito da orientación académica, 
psicopedagóxica e profesional. 

Arligo 56°. 

l. A xefatura do departamento desempeíiaraa o fun-
cionario que regulamenariamente se determine. 

2. O xefe ou xefa do departamento de orientación 
actuará baixo a dependencia directa da xefatura de 
estudios e en estreita colaboración co equipo directivo, 
xefes de departamento e titores. 

Arligo 57°. 

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

a) Dirixir e coordina-las actividades do depar-
tamento. 

b) Responsabilizarse da redacción do plan de acli-
vidades do departamenlo e da memoria final de curso. 

e) Pmticipar na elaboración do proxecto curricular 
de etapa. 

d) Coordina-la organización de espacios e instala-
cións para a orientación, a adquisición de material 
e de equipamento espeCifico asignado ó departamento, 
e velar polo seu uso correcto e conservación. 

e) Proporcionarlles ó alumnado e ós reslanles mem-
bros da comunidade educaliva a información relaliva 
ás adividades do deparlamenlo de orienlación. 

f) Facilita-la colaboración entre os titores do depar-
tamento de orientación e os demais titores e depar-
tamentos do centro. 

g) ContribUu a unha perfecta colaboración e coor-
dinación entre o departamento de orientación do centro 
e o correspondente equipo de orientación educativa 
e profesional e os cenlros de educación primaria da 
zona. 

h) Velar para que a elaboración das adaplacións 
curriculares apropiadas para alumnos e alumnas con 
necesidades educativas especiais se realice de acm·do 
cos criterios establecidos polo daustro, e colaborar 
na súa elaboración, no seguimento e na súa avaliación. 

i) Coordinar, en colaboración co profesor ou pro-
fesora de apoio, a atención do alumnado con nece-
sidades educativas especiais asociadas tanto a con-
dicións de sobredotación como a calquera discapa-
cidade motora, ps1quica ou sensorial; e as cuestións 
relacionadas coa educación e a estatha no centro des-
tes alumnos e alumnas. 

j) Elevar proposla ó xefe ou xefa de esludios para 
organiza-la docencia do alumnado con necesidades 
educalivas especiais. 
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k) Aqueloutras funcións que a Administración edu-
cativa He poida asignar referidas á orientación. 

Artigo 58°. 

l. A titona e orientación do alumnado formará parte 
da función docenle. A función Lilorial e orienladora 
do alumnado desenvolverase ó longo de Lódalas elapas 
e ciclos formativos. 

2. Nos institutos de educación secundaria haherá 
un titor ou titora por cada grupo de alumnado. O 
titor ou ti tora será designado polo director ou directora, 
por proposta do xefe ou xefa de estudios, mdo o xefe 
ou xefa do deparlamenlo de orienlación, enlre os pro-
fesores e profesoras que imparlan docencia a Lodo 
o grupo. 

Artigo 59°. 

l. Cada profesor titor, ademais das súas tarefas 
docenles espec1ficas, realizará, cando menos 1 as 
seguinles funcións: 

a) Participar no desenvolvemento do plano de acción 
titorial e nas actividades de orientación, haixo a coor-
dinación do xefe ou xefa de estudios e en colaboración 
co departamento de orientación. 

b) Proporcionarlles no principio de curso, ó alum-
nado e ós pais e nais, información documenlal ou, 
no seu defecto, indicar onde poden consultar todo 
o referente a calendario escolar, horarios, horas de 
titona, actividades extraescolares e complementarias 
previstas, programas escolares e criterios de avaliación 
do grupo. 

e) Coñece-las caraete:hsticas persoais de cada alum-
no e alumna a través da análise do seu expediente 
persoal e doutros instrumentos válidos para conseguir 
ese coi1ecemento. 

d) Coñece-los aspeclos da siluación familiar e esco-
lar que reperculen no rendemenlo académico de cada 
alumno e alumna. 

e) Efectuar un seguimento global dos procesos de 
ensino-aprendizaxe do alumnado para detectar difi-
cultades e necesidades especiais, co obxecto de bus-
ca-las resposlas educalivas adecuadas e solicila-los 
oporlunos asesoramenlos e apoios. 

f) Coordina-las adaptacións curriculares necesarias 
para alumnos e alumnas do seu g1upo. 

g) Facilita-la integración do alumnado no grupo e 
fomenla-la súa parlicipación nas aclividades do 
cenlro. 

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

i) informar ó equipo de profesores do g1upo de alum-
nos e alumnas das súas caractensticas, especialmente 
naqueles casos que presenlen problemas espeC1ficos. 

j) Coordina-lo axuste das diferentes 
e principios de avaliación programados para o mesmo 
grupo de alumnos e alumnas. 

k) Organizar e presidi-las sesións de avaliación do 
seu grupo. 
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1) Favorece-lo proceso de maduración vocacional 
orienlando e asesorando o alumnado sobre as súas 
posibilidades académicas e proresionais. 

m) Colaborar co depa1tamento de orientación do 
instituto nos tennos que estableza a xefatura de 
estudios. 

n) Colaborar cos demais titores e co departamento 
de orientación no marco dos proxectos educativo e 
curricular do cenlro. 

ñ) Orienla-las demandas e inquedanzas do alumnado 
e en colaboración co delegado do grupo 1 anle 
o resto do profesorado, alumnado e equipo directivo 
nos problemas que se presenten. 

o) Informar ó alumnado do t,•Tupo, ós pais e nais 
e ó profesorado de todo aquilo que Hes afecte en 
relación coas aclividades docenles e o rendemenlo 
académico. 

p) Facilila-la cooperac1on educaliva enlre o pro-
fesorado e os pais e nais dos alumnos e alumnas. 

q) Exercer, de acordo co proxecto cunicular, a coor-
dinación entre os membros do equipo docente. 

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

s) Conlrola-la falLa de asislencia ou punlualidade 
do alumnado, e ter informados os pais e nais ou titores 
e o xefe ou xefa de estudios. 

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

u) Alender, xunlo co reslo de profesorado, os alum-
nos e alumnas rnenlres esles permanecen no cenlro 
nos peüodos de lecer. 

2. No caso dos cidos fonnativos de formación pro-
fesional, o titor ou titora asumirá tamén, respecto ó 
módulo de formación en centros de traballo, as seguin-
les funcións: 

a) Elabora-lo programa forrnalivo do módulo, en 
colaboración co responsable designado para estes 
efectos polo centro de traballo. 

b) Avalia-lo módulo, tendo en conta o informe do 
responsable designado por parle do cenlro de Lmballo 
sobre as aclividades realizadas polos alumnos e alum-
nas duranle o pehodo de esladw nese cenlro. 

e) lVIanter contactos periódicos co responsable desig-
nado polo centro de trahallo, co fin de contribUu a 
que o programa de formación se axuste á cualificación 
que se pretende. 

d) Alender no cenlro educalivo os problemas de 
aprendizaxe que presenle o seu grupo de alumnos 
e alumnas e valorar de xeito continuado as actividades 
correspondentes ó programa de fonnación. 

e) lnformar sobre as peticións de validacións ou 
exencións formuladas polo alumnado do ciclo for-
rnalivo. 

f) Tramitar para o seu g1upo de alumnos e alumnas 
a documentación relativa á formación en centros de 
traballo. 
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g) Axudar ó departamento na identificación da nece-
sidade de colaboración de experlos, aS1 corno no calen-
dario de inlervención. 

h) Propoíier, para a súa aprobación polo Consello 
Escolar, a distribución da asignación económica des-
tinada a estas ensinanzas. 

i) lnformar á dirección do centro de todo o referente 
ó ciclo fonnativo. 

j) Redacla-la rnernoria final de curso, que se incluirá 
na memoria de cenlro. 

l. O xefe ou xefa de estudios coordinará o traballo 
dos titores e manterá as reunións periódicas necesarias 
para o bo funcionamento da acción titorial. 

2. O coordinador de fonnación en centros de traballo 
coordinará os titores de ciclos formativos e programas 
de gamnlw social naqueles aspeclos que lle son pro-
pios, para o que manlerá as reunións periódicas nece-
sarias con eles. 

Ca¡ntulo III 
Departamento de actividades complementarias e 

extraes colares 

Artigo 61°. 

Terán carácler de cornplemenlarias aquelas acliVI-
dades didáclicas que se realizan co alumnado en hora-
rio lectivo e que, fonnando parte da programación, 
teñen carácter diferenciado polo momento, espacio ou 
recursos que utilizan. AS1 cabe considera-las visitas, 
traballos de campo, viaxes de estudio, conmemora-
cións e oulras semellanles. 

Teñen carácter de extraescolares aquelas que, seudo 
organizadas polo centro e figurando na programación 
xeral anual, aprobada polo Consello Escolar, se rea-
lizan fóra de horario lectivo e nas que a participación 
é voluntaria. 

l. O deparlarnenlo de aclividades cornplemenlarias 
e extraescolares encargarase de promover, orgamzar 
e facilitar este tipo de actividades. 

2. Este departamento estará integrado polo xefe ou 
xefa do mesmo e, para cada actividade concreta, polo 
profesorado e alumnado responsable da mesrna. 

O xefe ou xefa do departamento de actividades com-
plementarias e extraescolares será o vicedirector ou 
vicedirectora nos centros onde exista este cargo; en 
caso contrario, desempei1ará estas funcións un profesor 
ou profesora, preferentemente con destino definitivo 
no cenlro, que designe o direclor ou direclora por 
proposla do xefe ou xefa de esludios 1 01da a comisión 
de coordinación pedagóxica. 

Direccion
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Artigo 65°. 
l. O xefe ou xefa do departamento de actividades 

complementarias e extraescolares será nomeado por 
un pe nodo de catro anos e cesará ó producirse algunha 
das circunstancias contempladas no artigo 76. 

2. O xefe ou xefa do deparlamenlo de aclividades 
complementarias e extraescolares actuará baixo a 
dependencia directa do xefe ou xefa de estudios e 
en estreita colaboración co equipo directivo. 

Arligo 66°. 
O xefe ou xefa do depa1tamento de actividades com-

plementarias e extraescolares terá, entre nutras, as 
seguintes funcións: 

a) Pmticipar na elaboración do proxecto curricular 
de etapa. 

b) Elabora-lo programa anual destas actividades 
para o que se Lerán en conla as proposlas dos depar-
Larnenlos, do profesorado, do alumnado e dos pais 
e nais e as orientacións do claustro e Comisión de 
Coordinación Pedagóxica. 

e) Prot,•Tamar cada unha das actividades especifi-
cando obxeclivos, responsables, rnornenlo e lugar de 
realización, repercusións económicas e forma de par-
ticipación do alumnado. 

d) Proporcionar ó alumnado a información relativa 
ás adi v idades do deparlarnenlo. 

e) Promover e coordina-las actividades culturais e 
deportivas en colaboración co claustro, a comisión 
de coordinación pedagóxica, os departamentos, a xunta 
de delegados de alumnos e a asociación de pais. 

f) Coordina-la organización das viaxes de estudios, 
os intercambios escolares e calquera tipo de viaxes 
que se realicen cos alumnos e alumnas. 

g) DisLribu1-los recursos económicos deslinados 
para o efecto, procedentes de aportacións de insti-
tucións, asociacións ou do propio centro, logo da apro-
bación polo Consello Escolar. 

h) Organiza-la uLilización da biblioleca do inslilulo. 

i) Elaborar unha memoria final de curso coa ava-
liación das actividades realizadas que se incluirá na 
memoria de centro. 

j) Presentarlle propostas ó equipo directivo para a 
relación e intercambio de actividades cos centros do 
seu contorno. 

Arligo 67°. 

Para o desenvolvemento das actividades extraesco-
lares que se realicen fóra da localidade onde está 
situado o centro, deberase contar cos seguintes 
requisilos: 

a) Aprobación do Consello Escolar. 

b) Aulorización escrila dos pais, de lralarse de alum-
nos e alumnas que eslán baixo a responsabilidade 
patenm ou titor ou titora legal. 

e) Os alumnos e alumnas serán acompai1ados polo 
profesorado correspondenle na proporción dun pro-
fesor o u profesora por cada vinle alumnos. 
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Artigo 68°. 

Os centros facilitarán e promoverán a participación 
dos dislinlos seclores da cornunidade educaliva lanlo 
a L1lulo individual corno a lravés das súas asociacións 
e os seus representantes no Consello Escolar, na elec-
ción, organización, desenvolvemento e avaliación das 
actividades complementarias e extraescolares 

Arligo 69°. 

Os centros, coa aprobación do Consello Escolar, 
poderán establecer convenios de colaboración con aso-
ciacións culturais ou entidades sen ánimo de lucro 
para o desenvolvemento de actividades extraescolares 
e complementarias. Estes convenios deberán ser auto-
rizados polo delegado provincial da Conselleha de 
Educación e Ordenación Universilaria1 di redor Xeral 
de Ordenación Educativa e Centros ou conselleiro de 
Educación e Ordenación Universitaria, segundo teíian 
incidencia provincial, autonómica ou estatal. 

Arligo 70°. 

As Administracións locais poderán colaborar cos 
centros educativos para impulsa-las actividades 
extraescolares e complementarias e promove-la rela-
ción entre a programación dos centros e o conton1o 
socioeconómico no que estes desenvolven o seu labor. 

Artigo 7l 0 • 

Ca¡lllulo TV 
Departamentos didácticos 

Os deparlarnenlos didáclicos son os órganos básicos 
encargados de organizar e desenvolve-las ensinanzas 
propias das áreas, materias ou módulos profesionais 
correspondentes, e as actividades que se Hes enco-
menden, dentro do ámbito das súas competencias. 

Artigo 72°. 

l. Os deparlarnenlos didáclicos eslarán cornposlos 
por tódolos profesores e profesoras que impartan o 
ensino propio das áreas, materias ou módulos pro-
fesionais asignados ó departamento. 

2. Cando nun departamenlo se inlegren profesores 
e profesoras de máis dunha das especialidades esla-
blecidas, a programación e irnparlición das áreas, 
materias ou módulos de cada especialidade cones-
ponderalles ós profesores respectivos. 

Artigo 73°. 

É cornpelencia dos departarnenlos didáclicos: 

a) Fornmlar propostas ó equipo directivo e ó claustro 
relativas á elaboración do proxecto educativo do ins-
tituto e a programación xeral anual. 

b) Formular proposlas á comisión de coordinación 
pedagóxica relalivas á elaboración dos proxeclos curri-
culares de etapa. 

e) Elaborar, antes do comezo do curso académico, 
a programación didáctica das ensinanzas correspon-
denles ás áreas, rnalerias e módulos inlegrados no 
deparlarnenlo 1 baixo a coordinación e dirección do 
seu xefe ou xefa, e de acordo coas directrices xerais 
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establecidas pola comisión de coordinación pedagóxi-
ea. A programación didáclica induirá1 para cada ela-
pa1 os aspeclos sinalados no arligo 96 desle regu-
lamento. 

d) Promove-la investigación educativa e propoíierlle 
ó xefe ou xefa de estudios actividades de perfeceio-
namento do profesorado. 

e) Manter actualizada a metodolox1a didáctica. 

f) Colaborar co departamento de orientación na pre-
vención e detección temperán de problemas de apren-
d izaxe, as1 corno na programación e aplicación de 
adaplacións e diversificacións curriculares, adivida-
des de reforzo, ampliación e actividades de recupe-
ración para os alumnos e alumnas que o precisen. 

g) Organizar e realizar actividades complementarias 
en colaboración co depmtamento correspondente. 

h) Organizar e realiza-las probas necesarias pm·a 
os alumnos e alumnas de bacharelalo ou de ciclos 
rormalivos con malerias ou módulos pendenles se 
é o caso, para os alumnos e alumnas libres. 

i) Resolve-las redamacións derivadas do proceso 
de avaliación que os alumnos e alumnas He formulen 
ó departamento e dicta-los infonnes pertinentes. 

j) Elaborar, a fin de curso, unha memoria na que 
se avahe o desenvolvemento da programación didác-
Lica e os resulLados oblidos. 

k) Propoñer malerias oplalivas dependenles do 
deparlamenlo, que serán imparlidas polos proresores 
ou profesoras do mesmo. 

A1tigo 74°. 

l. Os xefes dos departamentos didácticos, que serán 
designados polo director ou directora do instituto e 
nomeados polo delegado provincial da Consellena de 
Educación e Ordenación desempeñarán 
o seu cargo duranle calro cursos reno-
vables, de se-lo caso. 

2. A xefatura de departamento será desempeñada 
por un profesor ou profesora do mesmo que estea en 
situación de servicio activo no corpo de catedráticos 
numerarios de bacharelato á entrada en vigor da Lei 
orgánica l do 3 de oulubro 1 de ordenación xeral 
do sislema educalivo. No caso de que haxa máis 
o director o u directora do centro, m do o departamento, 
nomeará un deles. 

3. Para as disciplinas nas que non haxa funcionarios 
que reúnan os requisitos enunciados no parágrafo ante-
rior desempeñará a xeralura de seminario un funcio-
nario do corpo de profesores de ensino secundario 
coa condición de catedrático adquirida .. Cando nun 
departamento haxa mais dun profesor ou profesora 
coa condición de catedrático adquirida, a xefatura do 
mesmo será desempeñada polo profesor ou profesora 
coa condición de catedrático adquirida que designe 
o di redor o u di redora1 01do o deparlamenlo. 

4. Cando nun deparlamenlo non haxa ningún pro-
fesor ou profesora coa condición de catedrático adqui-
rida, a xefatura será desempeíiada por funcionarios 
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de carreira do corpo de profesores de ensinanza secun-
daria ou, se é o caso, do corpo de profesores técnicos 
de rormación con deslino derinilivo no 
cenlro 1 que designe o direclor ou a proposla 
do departamento. 

Artigo 75°. 

l. É competencia do xefe ou xefa de departamento: 

a) Represen la-lo departamenlo na comisión de coor-
dinación pedagóxica. 

h) Pa1ticipar na elaboración do proxecto curricular 
de etapa. 

e) Responsabilizarse da redacción da programación 
didáctica das áreas, materias ou módulos que se inte-
gran no deparlamenlo. 

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

e) Convocar e presidi-las reunións ordinarias do 
departamento e as que, con cm·ácter extraordinario, 
rose preciso celebrar. 

r) Responsabilizarse de que se levanle ada de reu-
nión do depmtamento e de que se elabore a memoria 
de final de curso. 

g) Darlles a coñecer ós alumnos e alumnas a infor-
mación relativa á programación, con especial refe-
rencia ós obxeclivos, ós rrllnimos esixibles e ós cri-
Lerios de avaliación 1 elaborados polo deparlamenlo. 

h) Realiza-las convocatorias, cando corresponda, 
dos exames para os alumnos e alumnas lihres, alumnos 
e alumnas de bachardato ou ciclos formativos con 
materias ou módulos profesionais pendentes, as1 como 
as probas sempre en coordinación coa 
xefalura de esludios. Presidi-la realización dos exer-
cicios correspondenles e avalialos en colaboración cos 
membros do departamento. 

i) Realiza-lo seguimento da programación didáctica 
do departamento, velando polo seu cumprimento e 
a correcta aplicación dos criterios de avaliación. 

j) Resolve-las reelamacións de rinal de curso que 
afecten ó seu departamento, de acordo coas delibe-
racións dos seus memhros, e elabora-los infonnes per-
tinentes. 

k) Coordina-la organización de espacios e insta-
lacións e vdm· pola correcta conservación do equi-
parnenlo espeC1rico do deparlarnenlo. 

1) Colaborar co secretario ou secretaria na elabo-
ración e actualización do inventario do centro. 

2. Os xefes dos departamentos de familia profesional 
ademais das especiricadas no aparlado 

as seguinles compelencias: 

a) Coordina-la programación dos ciclos fonnativos. 

b) Colaborar co xefe ou xefa de estudios e cos depar-
Larnenlos correspondenles na planiricación da orerla 
de malerias e aclividades de iniciación proresional 
na educación secundaria ohrigatoria, e de materias 
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optativas de formación profesional de base no bacha-
relalo. 

e) Colaborar, se é o easo, co xefe ou xefa do depar-
tamento de formación en centros de traballo e cos 
titores dos ciclos formativos ou programas de garanha 
social no fomento das relacións cos centros de traballo 
que parlicipen na formación prádica dos alumnos e 
alumnas. 

Artigo 76°. 

l. O xefe ou xefa de departamento finalizará as 
súas funcións ó remate do seu mandato o u ó producirse 
algunha das circunstancias set,'llintes: 

a) Traslado Lemporal ou definilivo, volunlario ou 
forzoso, pase a situación de servicios especiais, xubi-
lación, excedencia voluntaria ou forzosa. 

b) Cesamenlo polo delegado provincial da Canse-
llena de Educación e Ordenación C niversitaria, de 
oficio o u por pro posta do director ou directora, a causa 
de incumprimento grave de funcións, mdo, se é o 
caso, o director ou directora, o departamento e o propio 
interesado. 

e) Renuncia motivada e aceptada polo director ou 
directora. 

2. Cando finalice ou sexa cesado nas súas funcións 
o xefe ou xefa de depa1tamento por ealquera causa 
das enumeradas neste artigo, o director ou directora 
do instituto procederá a designa-lo novo xefe ou xefa 
de departamento, de acordo co establecido no artigo 
74 desle regulamenlo. 

Capitulo V 
Comisión de coordinación pedagóxica 

A1tigo 77°. 

l. Nos inslilulos de educación secundaria exislirá 
un ha comisión de coordinación pedagóxica, que eslará 
integrada polo director ou directora, que será o seu 
presidente, o xefe ou xefa de estudios e, se é o caso, 
o xefe ou xefa de estudios de noctun1o, os xefes de 
departamento, o coordinador do equipo de normali-
zación lingli1slica1 o profesor ou profesora de apoio 
a alumnos e al u m nas con necesidades educalivas espe-
ciais e, de se-lo caso, o coordinador de fonnaeión 
en centros de traballo; actuará como secretario un 
membro da comisión, designado polo director o u direc-
tora, mdos os restantes membros. 

2. A comisión de coordinación pedagóxica terá, en 
relación eo réxime de funcionamento regulado no htulo 
1 V des te regulamento, as seguintes competencias: 

a) Elevar proposlas ó clauslro cofin de eslablece-los 
criterios para a elaboración dos proxeetos curriculares. 

b) Velar para que a elaboración dos proxedos curri-
culares de elapa nos que se incluirá o plano de orien-
tación académica e profesional e o plano de acción 
titorial se realice eonfonne os criterios establecidos 
polo claustro. 

e) Asegura-la coherencia enlre o proxedo educalivo 
do instituto, os proxeetos curriculares de etapa e a 
programación xeral anual. 
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d) Establece-las directrices xerais para a elabo-
ración das programacións didáclicas dos deparlamen-
los, do plano de orienlación académica e profesional, 
do plano de acción titorial, aS1 eomo das adaptaeións 
euiTiculares e dos programas de diversificación curri-
cular e de garanha social, inchhdos no proxecto 
cunicular. 

e) Propoñer ó clauslro de profesores os proxedos 
euiTiculares para a súa aprobación. 

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

g) Propoíier ó claustro a planificación xeral das 
sesións de avaliación e cualificación e o calendario 
de exames ou probas extraordinarias, de aeordo eoa 
xefatura de estudios. 

h) Canaliza-las necesidades de formación conlinua-
da do profesorado e ara ó Centro de F onnaeión Con-
tinua do Profesorado. 

i) Propoñerlle ó director ou directora os profesores 
Lilores que han formar parle do deparlamenlo de 
orienlación. 

j) Realizar, de se-lo caso, a proposta ó xefe ou 
xefa de estudios co fin de que se designe o responsable 
do deparlamenlo de aclividades complemenlarias e 
exlraescolares. 

k) Propoñe-los profesores e profesoras que han for-
mar parte do equipo de normalización lingihstica. 

Ca¡lllulo VT 
Coordinación de fonnaeión en centros de trahallo 

Naqueles cenlros nos que se impartan dous ou ma1s 
g1upos de ciclos fonnativos ou programas de garantm 
social erem·ase a figura do coordinador de formación 
en centros de traballo. De impartirse soamente un 
grupo asumirá as súas funcións o seu titor ou titora. 

Artigo 79°. 

O coordinador de formación será designado polo 
director ou directora, preferentemente entre o pro-
fesorado Lécnico de formación profesional ou de Lec-
noloxw con deslino definilivo no cenlro, por proposla 
do xefe ou xefa de estudios, mdos os titores eon alum-
nos e alumnas de cielos formativos ou programas de 
garantia social. 

Arligo 80°. 

É competencia do coordinador de formación en cen-
tros de traballo: 

a) Supervisar e dirixi-lo programa de formación en 
cenlros de lraballo. 

b) Encargarse, por delegación do director ou direc-
tora, das relacións coas institucións empresariais, 
laborais, elc. 1 que poidan eslar inleresadas no pro-
grama. 

e) Difundi-lo programa a nivel inten10 e externo. 

Direccion
Resaltado

Direccion
Resaltado

Direccion
Resaltado

Direccion
Resaltado

Direccion
Resaltado
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d) Controlar, supervisar e valora-las actividades 
levadas a cabo polos 1 ilores dos ciclos fonnali vos e 
programas de garan11a social 1 convocando,polornenos, 
unha reunión mensual con eles. 

e) Aqueloulras funcións que a Consellena de Edu-
cación eslableza na súa norrnaliva espec1fica. 

Artigo 81°. 

l. O mandato do coordinador será de catro anos, 
renovables, se é o caso, e cesará nas súas funcións 
ó final dos rnesrnos ou cando se dea algunha das 
causas conlernpladas no arligo 76. 

2. Cando se produza o cesamento antes do final 
do rnandalo, o direclor o u di reelora procederá a nornear 
novo coordinador de formación en cenlros de Lt·aballo. 

Cap1Lulo VTT 
Equipo de normalización lingll1slica 

Artigo 82°. 

l. Para potencia-lo uso da lingua galega consti-
tuirase nos centros un equipo de normalización lin-
f:.,>Üistica, constitmdo por: 

a) Tres profesores, por proposta da comisión de coor-
dinación pedagóxica. 

b) Tres alumnos, por pro posta da xunta de delegados. 

e) en membro do persoal non docente, por pro posta 
dos mesmos. 

2. Os membros do equ1po serán nomeados polo 
director ou directora. 

Arligo 83°. 

É competencia do eqmpo de normalización lin-
glilsliea: 

l. Presentar a través do claustro, propostas ó equipo 
directivo para a fixación dos obxectivos de norma-
lización lingü1sliea que se incluirán no proxeelo edu-
ealivo de eenlro. 

2. Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica, 
para a súa inclusión no proxeclo curricular1 o plano 
xeral para o uso do idioma, no cal se deberá espe-
cificar, cando menos: 

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

b) Proxectos tendentes a lograr unha valoración posi-
tiva do uso da lingua propia e a mellora-la com-
petencia lingü1stica dos membros da comunidade 
educativa. 

3. Propoi1er á comisión de coordinación pedagóxica, 
para a súa inclusión no proxecto cunicular, o plano 
especifico para potencia-la presencia da realidade 
galega, cullura, hisloria, eeonorrna1 elno-
grafiU1 lingua1 lileralura, arte, folclore, ele. no ensino. 

4. Elaborar e dinamizar un plano anual de adi-
vidades Lendenles á consecución dos obxedivos 
inclmdos nos planos anteriores. 
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5. Presentar para a súa aprobación no Consello Esco-
lar o orzamento de investimento dos recursos eco-
nómicos dispoñibles para esles fins. 

6. Aqueloulras funeións que a Consellena de Edu-
cación e Ordenación Universilaria eslablece na súa 
normativa especifica. 

Artigo 84°. 

A coordinación do equipo será desempei1ada por 
un profesor ou profesora do mesmo, preferentemente 
con deslino definilivo no cenlro. 

Arligo 85°. 

O coordinador, que será nomeado polo director ou 
directora por proposta dos compoñentes do equipo, 
desempeñará as súas funcións durante catro anos, 
renovables, se é o caso, e cesará ó final dos mesmos 
ou cando se dea algunha das causas eonlempladas 
no artigo 76. 

Artigo 86°. 

Cando cese o coordinador do eqmpo de normali-
zación lingü1stica antes de finaliza-lo prazo para o 
que foi o director ou direclora nomeará 
de acor·do eo procedemenlo sinalado no arligo 85 un 
profesor ou profesora para o tempo que resta de 
mandato. 

Artigo 87°. 

Son eompelencia do coordinador: 

a) Colaborar na elaboración dos proxeclos eurn-
culares de etapa. 

b) Responsabilizarse da redacción dos planos que 
serán propostos á comisión de coordinación peda-
góxica. 

e) Convocar e presidi-las reunións do equipo. 

d) Responsabilizarse da redacción das actas de reu-
nión, como da redacción da memoria final de curso, 
na que se fará unha avaliación das actividades rea-
lizadas que se incluirá na memoria do eenlro. 

e) Proporcionarlles ós membros da comunidade edu-
cativa infonnación sobre as actividades do equipo e 
de todos aqueles actos e institucións culturais rela-
cionados coa realidade galega. 

Artigo 88°. 

TÍTULO TV 
Réxime de funeionamenlo 

Ca¡ntulo I 
Proxecto educativo do instituto 

Os centros disporán de autonom1a para defini-lo 
modelo de xeslión organizaliva e pedagóxiea, que 
deberá concrelarse no proxeelo educalivo de eenlro, 
proxectos curriculares e norn1as de funcionamento. 

Artigo 89°. 

l. O equipo directivo elaborará o proxecto educativo 
do inslilulo de aeordo cos crilerios eslablecidos polo 
Consello Escolar e as proposlas real izadas polo claus-
tro e a Xunta de delegados de alumnos. 
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2. O proxecto educativo do instituto será aprobado 
e avaliado polo Consello Escolar. 

3. O equipo diredivo procurará amosa-lo proxedo 
educativo do centro de maneira que permita un mellor 
coíiecemento do mesmo cara a orienta-los alumnos 
e alumnas e os seus pais, e favorecer, deste xeito, 
unha maior identificación e implicación do conxunto 
da cornunidade educaliva. 

Aitigo 90°. 

Pmtindo da análise das necesidades educativas 
especificas dos alumnos e alumnas, das caracte:hsticas 
do conlorno escolar e das do inslilulo1 o proxedo edu-
ealivo rixará obxedivos, prioridades e procedemenlos 
de aeluación, e incluirá: 

a) A organización xeral do instituto, que se orientará 
á consecución dos fins establecidos no artigo l da 
Lei orgánica de ordenación xeral do sistema educativo 
e ó cumprimenlo dos principios eslableeidos no arligo 
2 da mencionada lei. 

b) Os fins e as intencións educativas do instituto 
de acordo coa identidade propia do centro. 

e) Os obxectivos do instituto tendentes a logra-la 
normalización lingll1slica, de acordo co Decrelo 
247/1995, do 14 de selernbro, polo que se desenvolve 
a Lei "!l/ 198"!l, de nonnalización lingüistica, para a 
súa aplicación ó ensino en lingua galega nas ensi-
nanzas de réxime xeral impartidas nos diferentes 
ni veis non universitarios. 

d) A adecuación ó conlexlo do inslilulo dos obxec-
tivos xerais das etapas que se imparten no mesmo 
e que deberán desenvolverse no proxeeto cunicular. 

e) O regulamento de réxime interior do instituto. 

r) A oferla do cenlro en eanlo a iLinerarios edu-
ealivos1 oplalivas e adividades e servicios. 

g) As fonnas de colaboración e pmticipación entre 
os distintos sectores da comunidade educativa. 

h) As formas de colaboración e intercambio cultural 
eos servicios sociais e eduealivos do eoncello e oulras 
institucións. 

Aitigo 91°. 

A inspección educativa supervisará o proxecto edu-
eali vo para comproba-la adecuación ó eslablecido nas 
disposicións vixenles1 formulará as suxeslións que coi-
de oportunas e indicará as coneccións que procedan. 

Ca¡htulo 11 
Proxecto cunicular de etapa 

A comisión de coordinación pedagóxica supervisará 
a elaboración e responsabilizarase da redacción do 
proxecto curricular para cada unha das etapas edu-
cativas que se impartan no instituto, de acordo co 
eurhculo oricial e os erilerios eslablecidos polo claus-
lro. No proceso de renexión e discusión, a comisión 
de coordinación pedagóxica promoverá e garantirá a 
participación de tódolos profesores e profesoras e soli-
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citará os apoios necesarios dos órganos existentes para 
o efedo dependenles da Conselleha de Educación 
e Ordenación Universilaria. 

Artigo 93°. 

Os proxectos curriculm·es de etapa e as súas modi-
ficacións anuais serán aprobados polo claustro de 
profesores. 

Arligo 94°. 

Os proxectos cuniculares de etapa incluirán: 

l. As directrices xerais e as decisións seguintes: 

a) A adecuación dos obxectivos xerais da educación 
secundaria ohrigatoria, do bacharelato e da fonnación 
profesional especifica ó contexto socioeconómico e 
cultural do instituto, e ás caractensticas dos alumnos 
e alumnas, tendo en conta o establecido no proxecto 
educalivo do inslilulo. 

b) Criterios de carácter xeral sobre metodoloXIa. 

e) Os procedementos para avalia-la prot,•Tesión na 
aprendizaxe do alumnado e os criterios e promoción 
de cielo ou curso. 

d) Orientacións para incorporar, a través das dis-
tintas áreas da educación secundaria obrigatoria, a 
educación moral e crvica, a educación para a paz, 
a igualdade de oportunidades entre os sexos, a edu-
cación ambienlal 1 sexual, para a saúde, a educación 
do consumidor e a vial. 

e) Criterios e procedementos previstos para orga-
niza-la atención á diversidade dos alumnos e alumnas. 
Cando existan alumnos e alumnas con necesidades 
educativas especiais induiranse os criterios para rea-
liza-las adaplacións curriculares apropiadas para 
esles alumnos e alumnas. 

f) Criterios para avaliar e, se é o caso, revisa-los 
procesos de ensino e a práctica docente dos profesores 
e profesoras. 

g) Crilerios sobre organización dos con! idos das dis-
tintas áreas ou materias para favorece-lo seu trata-
mento interdisciplinar. 

h) As caractensticas e o tipo de informes ás familias 
que se utilizarán para transmiti-la información que 
se desprende da avaliaeión. 

2. O plano de orienlación académica e proresional 
e o plano de acción titorial. 

3. As programacións didácticas dos departamentos, 
reguladas no mtigos 95, 96 e 97 deste regulamento. 

Artigo 95°. 

Cada departamento elaborm·á a programación didác-
tica das ensinanzas que ten encomendadas, agrupadas 
nas elapas correspondenles1 seguindo as diredriees 
xerais eslablecidas pola comisión de coordinación 
pedagóxica. 
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Artigo 96°. 

A programación didáclica dos deparlarnenlos inclui-
rá1 os seguinles aspeclos para cada 
unha das áreas, materias e módulos asignados ou inte-
grados nel, como consecuencia do establecido no a1ti-
go 72 deste regulamento: 

a) No caso da educación secundaria obrigatoria, os 
obxedivos, os conlidos e os crilerios de avaliación 
para o prirneiro cielo e para cada un dos cursos do 
segundo cido, con especial referencia ós mmimos 
esixibles. 

b) No caso do bachardato e dos ciclos formativos, 
os obxeclivos 1 os conlidos e os crilerios de avaliación 
para cada curso 1 con especial referencia ós rrnnirnos 
esixibles. 

e) A metodolox1a didáctica que se vai aplicar. 

d) Os procedementos de avaliación da aprendizaxe 
dos alumnos e alumnas. 

e) As adividades de recuperación para os alumnos 
e alumnas de hacharelato e cielos fonnativos con mate-
rias ou módulos pendentes e os reforzos para logra-la 
devandita recuperación. 

f) Os materiais e recursos didácticos que se vaian 
incll11dos os libros para uso dos alumnos e 

alumnas. 

g) A programación correspondente ós temas trans-
versms. 

h) As aclividades complemenlarias e exlraescolares 
que se prelenden realizar desde o deparlamenlo. 

i) As medidas de atención á diversidade, se é o 
caso, as adaptacións curriculares para os alumnos e 
alumnas que as precisen. 

Arligo 97°. 

Os profesores e profesoras programarán a súa acti-
vidade docente de acordo coas programacións didác-
ticas dos departamentos ós que pertenzan, inchhdas 
no correspondente proxecto curricular de etapa. No 
caso de que algún proresor o u proresora decida inchnr 
na programación da súa aclividade docenle algunha 
variación con respecto á programación conxunta do 
departamento, esta variación, e a xustificación corres-
pondente, induirase na programación deste, sempre 
que aS1 o acorde o departameto ou, en último caso, 
a Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

Arligo 98°. 

A inspección educativa supervisará o proxecto curri-
cular para comproba-la adecuación ó establecido nas 
disposicións vixentes, formulará as suxestións que coi-
de oportunas e indicará as correccións que procedan. 

Ca¡htulo III 
Regulamento de réxime interior 

Artigo 99°. 

O regulamenlo de rex11ne inlerior será elaborado 
polo equipo directivo e aprobado polo Consello Esco-
lar. Incmporarase ó proxecto educativo de centro. 
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Artigo l 00''. 

Deberá concretar, tendo en conta os recursos e 
caractensticas propias do centro, entre outros, os 
seguintes aspectos: 

a) A organización práctica da participación de tódo-
los membros da comunidade educativa. 

h) Normas de convivencia que favorezan as relacións 
entre os distintos memhros da comunidade educativa. 

e) Can les de coordinación enlre os órganos de gober-
no e xefes de depmtamento, titores, equipo de nor-
malización lingü1stica, coordinador de fonnación en 
centros de trahallo, etc. 

d) Organización e reparto de responsabilidades non 
definidas na normativa vixente. 

e) Organización dos espacios e inslalacións do Ins-
tituto. Nonnas para o correcto uso. 

r) Funcionamenlo dos servicios educalivos do cenlro. 

Artigo l 01 ''. 

A inspección educativa supervisará o regulamento 
de réxime interior para comproha-la súa adecuación 
ó establecido nas disposicións vixentes, formulará as 
suxestións que coide oportunas e indicará as correc-
cións que procedan. 

Artigo l 02''. 

Ca¡lllulo 1 V 
Programación xeral anual 

l. A programación xeral anual será elaborada polo 
equipo directivo do instituto e terá en emita as pro-
postas do claustro e as directrices do Consdlo Escolar. 

2. Os distintos sectores da comunidade educativa, 
a través das súas organizacións ou individualmente, 
poderanlle presenla-las proposlas que coiden conve-
nienles ó equipo direclivo para a programación xeral 
anual. 

Arligo 103°. 

A programación xeral anual será informada polo 
clauslro de profesores no ámbilo da súa compelencia 
e para a súa aprobación ó Consello 
Escolar do instituto, que respectará, en todo caso, 
os aspectos docentes que competen ó claustro. 

Arligo 104°. 

l. A programación xeral anual ineluirá os seguinles 
documentos: 

a) Obxedivos espeC1ricos que o cenlro se propón 
conseguir no curso medidas que se van 
desenvolver para a súa consecución e recursos pre-
vistos para o efecto. 

b) Horario xeral do inslilulo e crilerios pedagóxicos 
para a súa elaboración. 

e) Programa anual de adividades complemenlarias 
e extraescolares. 
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d) Documento de organización do centro, que inclui-
rá a eslrudura orgánica do inslilulo, a eslallslica de 
principio de curso e a siluación das inslalacións e 
do equipamento. 

e) Programa anual de rormación do proresorado e 
organización dos servicios complemenlarios 1 se é o 
caso. 

2. Tncluiranse como anexo á programación anual 
o proxeclo educalivo e os proxeclos curriculares de 
etapa do instituto e, de se-lo caso, as modificacións 
posteriores. De non sufrir modificación, non se inclui-
rán de novo, facendo a observación de que seguen 
vixentes. 

A1tigo 105°. 

Unha vez aprobada a programación xeral anual, un 
exemplar desta quedará na secretana do centro a dis-
posición dos membros da comunidade educativa e 
outro remitirase ó servicio provincial de inspección 
educaliva. 

A inspección educativa supervisará a programación 
xeral anual para comproba-la súa adecuación ó esta-
blecido nas disposicións vixentes e no proxecto edu-
cativo de centro, formulará as suxestións que estime 
oportunas e indicará as correccións que procedan. 

TÍTLLO V 
Xunla de delegados de alumnos 

Artigo 107°. 

N os institutos de educación secundaria existirá unha 
xunta de delegados integrada polos representantes dos 
alumnos e alumnas dos distintos g1upos e polos repre-
sentantes dos alumnos no Consello Escolar. 

A xunta de delegados estará presidida por un dos 
seus membros elixido entre os seus compoñentes. 

A1tigo 109°. 

É compelencia do delegado que preside a xunla: 

a) Convoca-las reunións que se precisen. 

b) Presidi-las reunións e coordina-las mesmas 

e) Responsabilizarse de que se levante aeta das 
reunións. 

d) Facer chega-las propostas da xunta de delegados 
ós distintos órganos de dirección ou de coordinación 
didáctica do centro. 

A1tigo 110°. 

A xunta de delegados poderá reunirse en pleno ou, 
cando a natureza dos problemas o faga máis con-
veniente, en comisións que reúnan os delegados dun 
curso ou dunha das etapas educativas que se impartan 
no inslilulo 1 logo do coñecemenlo do di redor o u direc-
lora e sen que islo implique alLeración no normal 
desenvolvemenlo das adividades docenles. 
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Artigo lll ''. 

l. Cada grupo de alumnos elixirá, por sufraxio direc-
to, secreto e non delegable durante o primeiro mes 
do curso escolar1 un delegado de grupo, que ronnará 
parle da xunla de delegados. Elixirase Lamén un sub-
delegado, que subsliluirá o delegado en caso de ausen-
cia ou enfermidade e apoiarao nas súas funcións. 

2. As eleccións de delegados e subdelegados, as1 
como a do delegado que presidirá a xunta de dele-
gados, serán convocadas polo xefe ou xefa de estudios, 
e organizadas por esle en colaboración cos Lilores dos 
grupos e os represenlanles dos alumnos e alumnas 
no Consello Escolar. 

:1. A designación dos delegados, subdelegados e 
delegado presidente da xunta de delegados poderá 
ser revogada, logo do informe razoado dirixido ó titor 
ou titora, pola maiona absoluta dos alumnos do grupo 
que os el ixiron. N es le caso 1 procederase a convocaloria 
de novas eleccións nun prazo de quince dws e de 
acordo co eslablecido no aparlado anlerior. 

Artigo 112°. 

A xunta de delegados terá as seguintes funcións: 

a) Elevar ó equipo directivo propostas para a ela-
boración do proxecto educativo do instituto por ini-
cialiva propia o u por pelición daquel. 

b) Tnronnarós represenlanles dos alumnos e alumnas 
no Consello Escolar dos problemas de cada grupo 
ou curso. 

e) Recibir información dos representantes dos alum-
nos e alumnas no Consello Escolar sobre os temas 
lralados nell e das conrederacións, rederacións eslu-
dianliS e organizacións xuver\1s legalmenle consliiLll-
das. 

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

e) Elaborar propostas de modificación do regula-
mento de réxime interior, dentro do ámbito da súa 
competencia. 

r) Tnformar ós alumnos e alumnas do cenlro das 
aclividades da xunla de delegados. 

g) Formular propostas ó xefe ou xefa de estudios 
para a elaboración dos horarios e ó xefe ou xefa do 
departamento de actividades complementarias e 
extraescolares para a organización das mesmas. 

h) Debate-los asuntos que vaia trata-lo Consello 
Escolar no ámbilo da súa compelencia e elevar pro-
poslas de resolución ós seus represenlanles nel. 

Artigo 

Cando o solicite, a xunta de delegados, en pleno 
ou en comisión, deberá ser mda polos órganos de 
goberno do instituto, nos asuntos que, pola súa mdole, 
requiran a súa audiencia e, especialmente, no que 
se rerire a: 

a) Celebración de probas e exames. 

b) Eslablecemenlo e desenvolvemenlo de adivida-
dparticipación de tódolos profesores e profesoras e so 
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e) Presentación de alegacións e reclamacións nos 
casos de abandono ou ineurnprirnenlo das Larefas edu-
ealivas por parle dalgún rnernbro do equipo doeenle 
do instituto. 

d) Alegacións e reclarnacións sobre a obxeclividade 
e eficacia na valoración do rendernenlo académico 
dos alumnos e alumnas. 

e) Proposla de sancións ós alumnos e alumnas pola 
comisión de fallas que leven aparellada a incoación 
de expedienle. 

r) Libros e rnalerial didáclico que sexa obrigalorio 
uLilizar no inslilulo. 

g) Outras actuacións e decisións que afecten de 
rnodo espec1fico ós alumnos e alumnas. 

Corresponde ós delegados de g1upo: 

a) Asislir ás reunións da xunla de delegados e par-
Licipar nas súas deliberacións. 

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

e) Fomenta-la convivencia entre os alumnos e alum-
nas do se u grupo. 

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

e) Coi dar da adecuada utilización do material e das 
instalacións do instituto. 

l. Os delegados non poderán ser sancionados polo 
exercicio das súas funcións eomo voceiros dos alumnos 
e alumnas, nos termos da nonnativa vixente. 

2. O xefe ou xefa de estudios facilitará á xunta 
de delegados un espacio adecuado para que poida 
celebra-las súas reunións. 

TÍTCLOVI 
Réxime económico do instituto 

A1tigo 116°. 

Os inslilulos de educación secundaria disporán de 
autonomw na súa xestión económica no marco esta-
blecido na nonnativa vixente. 

A1tigo 117°. 

l. Sen prexd1zo de que Lódolos cenlros reciban os 
recursos económicos necesarios para cumpri-los seus 
obxectivos con criterios de calidade os centros poderán 
obter recursos complementarios. Estes recursos debe-
rán ser aplicados ós seus gastos de funcionamento 
e non poderán proceder das actividades desenvolvidas 
polas asociacións de pais e de alumnos no cumpri-
menlo dos seus fins. 

2. Os institutos poderán ademais recibir aportacións 
volunlarias dos pais e nais de alumnos ou oulras ins-
Lilucións, de acordo co eslablecido na lexislación 
vixente. 
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Artigo 118''. 

A comisión económica, logo da aprobación no Con-
sello Escolar, deberá presentar para a súa autorización 
polo delegado provincial da Conselleüa de Educación 
e Ordenación Universitaria o plano de accións enca-
mii1adas á obtención dos recursos complementarios 
ós que se refire o arligo anlerior. 

Artigo 11 <JI'. 

l. A Consellena de Educación e Ordenación Uni-
versilaria poderá delegar nos órganos de goberno dos 
cenlros a adquisición de bens 1 conlralación de obras, 
servicios e subministraeións, eos hmites que na nor-
mativa eorrespondente se establezan. 

2. A Consellena de Educación e Ordenación Uni-
versilaria poderá delegar nos órganos de goberno dos 
centros as competencias que esta detennine, respon-
sabilizando ós directores da xestión dos recursos mate-
riais, postos a disposición do centro. 

3. O exercicio da aulonomw dos cenlros para admi-
nistrar estes recursos estará sometido ás disposieións 
que regulan o proceso de contratación, realización 
e xustificación do gasto para as Administraeións 
educativas. 

TÍTULO VII 
Asociaeións de pais de alumnos e asociaeións de 

alumnos 

Arligo 120°. 

l. Nos institutos de educación secundaria poderán 
existir, de acordo coa lexislación vixente, as asocia-
cións de pais de alumnos e as asociacións de alumnos. 

2. Estas asociaeións poderán: 

a) Elevar proposlas ó Consello Escolar para a ela-
boración do proxeelo educalivo e ó equipo direclivo 
para a elaboración da programación xeral anual. 

b) Informar ó Consello Escolar daqueles aspectos 
da marcha do inslilulo que consideren oporluno. 

e) Informar ós asociados da súa actividade. 

d) Recibir información, a lravés dos seus repre-
senlanles no Consello Escolar, sobre os lemas u·aLados 
nel. 

e) Elaborar informes para o Consello Escolar por 
inicialiva propia ou por pelición desle. 

f) Elaborar propostas de modificación do ret,'l.lla-
mento de réxime interior. 

g) Fornmlar propostas para a realización de acti-
vidades complementarias que, unha vez aceptadas, 
deberán figurar na programación xeral anual. 

h) Coñece-los resulLados académicos referidos ó 
centro e a valoración que deles realice o Consello 
Escolar. 

i) Recibir un exemplar da programación xeral anual, 
do proxeclo educalivo, dos proxeclos curriculares de 
etapa e das súas modificacións. 
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j) Recibir infonnación sobre os libros de texto e 
os maleriais didáclicos adoplados polo cenlro. 

k) Fomenta-la colaboración entre tódolos membros 
da comunidade educativa. 

1) Facer uso das instalacións do centro nos tennos 
que estableza o Consello Escolar e a lexislación vixen-
te. 

Dispusiciúns transitorias 

Primeira. 

l. Sen prexmzo do disposto no artigo 1 deste regu-
lamento, nos institutos nos que se estea a impa1tir 
bachardato unificado e polivalente, curso de orien-
tación universitaria e formación profesional set,'llirán 
imparllndose eslas ensinanzas ala a súa exlinción, 
conrorme ó disposlo no calendario de aplicación da 
nova ordenación do sislema educalivo. 

2. Os consdlos escolares e os órganos unipersoais 
de goberno elixidos con anlerioridade á enlrada en 
vigor desle regulamenlo orgánico de inslilulos de edu-
cación secundaria conlinuarán desempeñando as súas 
funcións ata o remate do prazo para o que foron 
elixidos. 

Segunda. 

l. Provisionalmente, durante o tempo que a Con-
sellena de Educación e Ordenación Universitaria 
delermine, os colexios de educación primaria poderán 
imparli-lo primeiro ciclo da educación secundaria 
obrigatoria. A fin de garanti-la adecuada coordinación 
docente destes estudios, estes colexios serán adscritos 
pola Consellena de Educación e Ordenación Univer-
sitaria a un instituto de educación secundaria e terán 
a consideración de exlensión dos mesmos cando se 
localicen na mesma localidade. 

2. Os mestres, os alumnos e alumnas e os pais e 
nais dos alumnos desle cielo educalivo inlegraranse 
no colexio de educación primaria e rormarán parte, 
segundo corresponda, de tódolos órganos de goberno 
e de coordinación docente, e asumirán tódolos dereitos 
e ohrigas que, como membros da devandita comu-
nidade educativa, Hes son aplicables. 

3. A fin de garanti-la continuidade da etapa, os 
departamentos didácticos do instituto de educación 
secundaria conxuntamente co profesorado afectado do 
colexio ou colexios de educación primaria elaborarán 
as dislinlas programacións didáclicas de acordo co 
proxeclo curricular de e lapa. Para !al ereclo, os meslres 
do colexio de educación primaria responsables das 
distintas áreas incorporaranse ós departamentos do 
instituto de secundaria que conesponda e asistirán 
ás reunións do departamento para pmticipar na ela-
boración, aprobación e avaliación do proxecto cuni-
cular desla elapa. Es las reunións celebraranse en hora 
que permila a asislencia de Lódolos profesores e pro-
fesoras afectados. 

4. Nos colexios de educación primaria que se Lrans-
rorman progresivamenle en inslilulos de educación 
secundaria, mentres se escolaricen neles alumnos de 
educación primaria, o profesorado, o alumnado e os 
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pais e nais ou titores legais dos alumnos desta etapa 
educaliva inlegraranse no cenlro e formarán parle, 
segungo corresponda, de Lódolos órganos de goberno 
e de coordinación docente asumindo tódolos dereitos 
e obrigas que, como memhros de dita comunidade 
educativa, Hes son aplicables. 

Terceira. 

l. O disposto neste regulamento aplicarase nos ins-
titutos de bacharelato, nos de fonnación profesional, 
nos institutos de educación secundaria e institutos 
de educación secundaria e profesional desde o momen-
lo no que se implanle neles calquera das novas ensi-
nanzas previslas na Lei orgánica de ordenación xeral 
do sistema educativo, induso cando a implantación 
se realice anticipadamente segundo o establecido no 
calendario de aplicación da nova ordenación das ditas 
ensinanzas. A partir dese momento, estes institutos 
pasarán a denominarse institutos de educación secun-
daria. 

2. Nos institutos que non impartan nint,'llnha das 
novas ensinanzas eslablecidas na cilada lei aplicarase 
desde a enlrada en vigor desle regulamenlo o esla-
blecido nos tltulos I, II, V, VI e VII deste regulamento, 
sen prexmzo do establecido no apa1tado 2 da dis-
posición transitoria primeira. 

Cuarta. 

Na primeira renovación parcial do Consello Escolar 
contemplada no mtigo 55° do Decreto 92/1988, do 
28 de abril, e no artigo 40 deste regulamento orgánico 
conlinuarán no Consello Escolar os profesores e pro-
resoras e alumnos e alumnas que manleñan a súa 
vinculación ó centro nos próximos dous anos; no seu 
defecto os que soamente a prolonguen un curso. 

De seren varios os profesores ou alumnos que reúnen 
estas condicións valoraranse como criterios para per-
manecer no Consello Escolar: 

a) lVIaior número de votos alcanzado no último pro-
ceso electoral. 

b) lVlaior antigüidade no centro. 

e) Maior idade. 

Quinta. 

Os novos postos que se detenninan no regulamento 
orgánico de institutos de educación secundaria apro-
bado por este decreto, iranse cubrindo progresiva-
mente a medida que o permitan as dispoi1ibilidades 
orzamenlarias. 

Sanliago de Composlela, vinleséis de xullo de mil 
novecenlos noven la e seis. 

1\lanuel Fraga Tribarne 
Presidente 

Celso Currás Fernández 
Conselleiro de Educación e Ordenación Univer-

sitaria 


