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1 Presentación do centro

1.1. Planos, localización e acceso
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A presente guía tenta ser unha breve presentación do CIFP Porta da Auga para o alumnado que accede ao

centro por primeira vez. En nome de toda a Comunidade Educativa, dámosvos a benvida e esperamos que

a  vosa  estancia  sexa  tan  agradable  como  frutífera  permitíndovos  acadar  as  vosas  expectativas.

Animámosvos a que teñades unha participación activa na vida do CIFP e a que nos fagades chegar aquelas

ideas e suxestións que consideredes oportunas. 

O CIFP Porta da Auga está ubicado en Ribadeo, municipio situado no extremo nororiental de Galicia, na

provincia de Lugo, no límite co Principado de Asturias. Pertence á bisbarra da Mariña Oriental, da cal é a

capital. Atópase na zona escolar , xunto ao campo de fútbol e o pavillón. Na mesma rúa encóntrase  o

CEIP Gregorio Sanz.

https://goo.gl/maps/G5AuiYZQxz32

1.2. Oferta educativa

Estes son os ciclos que impartimos este curso e as súas modalidades.

FP Básica

 Mantemento de vehículos

Servizos administrativos.

Grao Medio

  Electromecánica de vehículos automóbiles

  Instalacións eléctricas e automáticas

  Xestión administrativa (Presencial)

  Xestión administrativa (A distancia)

  Obras de interior, decoración e rehabilitación (Adultos en oferta modular)

  Atención a persoas en situación de dependencia

Grao superior

  Automoción

  Administración e finanzas

  Educación infantil

  Sistemas electrotécnicos e automatizados (Adultos)

Programa de Formación específica

  Fabricación e mantemento de embarcacións de fibra

Fondo Social Europeo
Cofinanciado por el 
programa Erasmus +
de la Unión Europea

Páxina 5 de 27

https://goo.gl/maps/G5AuiYZQxz32


PROBAS LIBRES

LEXISLACIÓN DE REFERENCIA: Orde do 5 de abril de 2013 e corrección de erros Orde do 5 de abril

de 2013

FORMACIÓN NON REGRADA

Ao longo do ano académico poderanse convocar actividades de formación para o emprego, todas elas se

publicarán nos taboleiros e na páxina web do Centro.

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS E PROBAS

Estas accións formativas serán convocadas pola administración competente, e a dirección do CIFP será a

encargada  de  organizar,  coordinar  e  supervisar  as  probas,  e  o  procedemento  para  o  recoñecemento,

avaliación, acreditación e certificación da competencia profesional e realizar o seu seguimento, así como

propor a constitución de comisións de avaliación, cando sexa necesario.
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1.3. Organigrama funcional
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2 Política de calidade

Presentámosche a nosa política de calidade e convidámoste a participar coa túa opinión a través da
caixa de suxestións. Contribuirás deste xeito á mellora do noso sistema de xestión da calidade.

Misión

Descríbese nos seguintes puntos:

 Establecer unha oferta de formación profesional modular, flexible, de calidade e adaptada ás
demandas  da  poboación  e  ás  necesidades  xeradas  polo  mundo  produtivo,  proporcionando
servizos para a cualificación e a recualificación das persoas ao longo da vida.

 Participar  no  procedemento  para  o  recoñecemento,  a  avaliación  e  a  acreditación  de
competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral e de vías non
formais  de  formación  no  marco  do  Sistema  Nacional  das  Cualificacións  e  da  Formación
Profesional. 

 Prestar servizos de información e de orientación profesional ás persoas para tomar as decisións
máis axeitadas respecto da súa carreira profesional.

 Establecer  un  espazo  de  cooperación  entre  o  sistema de  formación  profesional  e  o  ámbito
produtivo sectorial e local, para desenvolver e estender unha cultura da formación permanente.

 Fomentar  a  igualdade  real  e  efectiva  entre  mulleres  e  homes,  con  especial  incidencia  na
erradicación de prexuízos. 

 Facilitar o acceso da mocidade ao primeiro emprego, así como a conservación e  mellora do
posto  de  traballo  dos  traballadores  e  das  traballadoras,  mediante  unha  oferta  formativa  de
calidade que promova a aprendizaxe permanente e  a capacidade de adaptación aos cambios
sociais, organizativos e tecnolóxicos. 

 Impulsar e mellorar as aptitudes e as competencias do alumnado, promovendo proxectos de
iniciativa emprendedora, mobilidade, perfeccionamento profesional e cooperación, nun contexto
internacional.
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Visión

Como Centros Integrados de Formación Profesional proporcionaremos unha formación integral ao
noso  alumnado  que  lle  facilite  a  participación  activa  e  responsable  como  cidadáns,  polo  que
ofreceremos unha oferta formativa completa e de calidade que conduza á obtención de títulos de
formación  profesional  e  á  acreditación  das  competencias  profesionais  adquiridas  a  través  da
experiencia  laboral,  atendendo as  necesidades  que demande o mercado laboral  e  consolidando
vínculos con todas as empresas do contorno. 

Valores

Orientamos as nosas accións para: 

 Fomentar valores de convivencia, cooperación e respecto.

 Ofrecer uns servizos educativos de calidade. 

 Mellorar continuamente a calidade dos servizos prestados, a través da innovación e o traballo en
equipo,  para  crear  valor  aos  nosos  usuarios  mediante  un  sistema  de  calidade  total  co
compromiso de cumprir cos requisitos do sistema e de mellorar continuamente a súa eficacia. 

 Lograr a satisfacción da comunidade buscando atender as súas necesidades e adiantándonos ás
súas expectativas, observando o cumprimento da misión, visión e valores da institución.

 Ofrecer as cualificacións profesionais requiridas para dar resposta ás necesidades e demandas do
noso ámbito socioeconómico.

 Optimizar os recursos públicos dispoñibles, fundamentados nas tecnoloxías da información e da
comunicación,  para  reproducir  procesos  sustentables,  cun  profesorado  formado  tanto  na
didáctica coma nas innovacións tecnolóxicas. 

 Fomentar o espírito emprendedor e o desenvolvemento de actividades empresariais. 

 Contribuír ao logro das actuacións e os obxectivos de calidade establecidos no Plan estratéxico
da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. 

 Desenvolver  vínculos  co  sistema  produtivo  do  contorno  (sectorial,  comarcal  ou  local)  nos
ámbitos seguintes: 

– Formación do persoal docente de formación profesional.

– Formación do alumnado en centros de traballo e realización doutras prácticas profesionais.

– Orientación profesional.

– Participación de profesionais do sistema produtivo na impartición de docencia. 

– Colaboración na detección de necesidades de formación permanente dos traballado-res e das
traballadoras,  así  como na  información  e  orientación  das  persoas  usuarias,  tanto  a  título
individual como colectivamente.
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Esta Política de calidade servirá de marco de referencia para establecer e revisar o Plan estratéxico
e os obxectivos de calidade. 

A Dirección dos CIFP de Galicia  revisaraa, polo mínimo unha vez ao ano, para verificar a súa
adecuación á forma real de traballo da Rede de Centros Integrados de Formación Profesional de
Galicia. 

Co fin  de que  sexa  coñecida  por  todo o persoal  dos  centros,  a  Política  de  Calidade  exporase
publicamente nas instalacións dos CIFP e divulgarase por calquera outro medio. 

3 Dereitos e deberes do alumnado

 A convivencia entre todos os membros desta Comunidade Educativa estará presidida polo respecto 

mutuo. Existe un documento de Normas básicas de organización, funcionamento e convivencia do centro, 

aprobado polo Consello social, que pódese consultar na biblioteca.

 A Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. No seu artigo 7 fai mención 

aos dereitos e deberes do alumnado. Son os seguintes:

3.2.1. Dereitos do alumnado

a) A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa 

personalidade nun ambiente educativo de convivencia, liberdade e respecto mutuo.

b) A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais.

c) Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular contra as situacións de acoso 

escolar.

d) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración educativa, 

nos termos previstos no título IV da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa.

e) A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica de conflitos e, en xeral, a

participar na toma de decisións do centro en materia de convivencia.

3.2.2. Deberes do alumnado

a) Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun adecuado clima de 

estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros ou compañeiras á educación

b) Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no exercicio das súas competencias, 

recoñecéndoo como autoridade educativa do centro.
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c) Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a igualdade de dereitos entre mulleres e

homes e a dignidade, integridade e intimidade dos restantes membros da comunidade educativa.

d) Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro docente.

e) Conservar e facer un bo uso das instalacións e dos materiais do centro.

f) Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte a convivencia dos seus respectivos 

centros docentes.

g) Seguir as directrices do profesorado respecto da súa educación e aprendizaxe.

h) Asistir a clase con puntualidade e co material preciso

NOTA: Debido situación de Pandemia da Covid-19 engádense unha serie de normas que é 

importante ter en conta, todas estas están recollidas no Anexo I da presente Guía. 

4 Normas de convivencia no centro

• Inculcar a cultura preventiva en materia de riscos laborais é una prioridade neste centro.

• Está prohibido fumar en todas as instalacións do centro. 

• O timbre soará a 1ª hora, no recreo (saída / entrada) e a derradeira hora. 8:30 h , 11:30 

h, 12:00h e  15:00 h

NOTA: Por mor da Pandemia da Covid-19, estos horarios flexibilizados a fin de evitar 

aglomeracións nas zonas comúns, será o/ a  teu/túa titor/a quen che informe do horario 

que corresponde ao grupo ao que pertences. 

• Prohíbese a circulación do alumnado, sen atención dun docente, nas aulas e talleres.

• Os talleres estarán pechados tanto no período de lecer coma ao rematar a xornada 

lectiva.

5 Servizos do centro

O horario do centro é de 8:30 a 23:00. En verán consultar os cambios. 

 As actividades lectivas desenvólvense en horario de mañá (réxime ordinario) e de tarde (réxime modular)

en sesións de 60 minutos. O horario de mañá comeza ás 8.30h e remata ás 15.00h,  cun tempo de lecer de

30 minutos de 11.30 a 12.00. O horario de tarde comeza ás 18.00h e remata ás 23.00h.
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 O horario do Ciclo de Formación Profesional Básica ven condicionado aos acordos tomados co IES de

Ribadeo Dionisio Gamallo, centro asociado na impartición de dita ensinanza quedando como sigue: de

8.30h a 14.30h, cun tempo de lecer de 30 min de 11.30h a 12.00h.

 O horario de orientación será determinado ó inicio do curso, e estará publicado nun lugar visible e de fácil

acceso.

O  horario  de  apertura  ó  público  da  oficina  é  de  9.00h  a  14.00h.  (  No  verán  pode  haber  lixeiras

modificacións).

5.1. Biblioteca

 A biblioteca do centro permanecerá aberta (de 8:30 a 15:00 h), nela o alumnado disporá da 

documentación/normativa axeitada, reflectida no apartado de información de interese.

 A apertura da biblioteca en horario vespertino estará condicionada a que haxa persoal de garda.

 O horario da biblioteca será de: 8:30h a 15:00 h

As normas de emprego da mesma son as seguintes: 

-  Está prohibida a presenza de alumnado na biblioteca sen a presenza de profesorado de garda ou

persoa responsable.

- A biblioteca e un lugar de lectura, estudo e traballo, polo que débese gardar silencio.

- Na biblioteca non se pode comer nin beber.

- Para poder consultar os fondos da biblioteca será necesario solicítalo o profesorado encargado.

    - Para retirar un libro o lector deixará os seus datos ó responsable. O período de préstamo será de 15

días naturais. 

           - Utilizaranse unicamente para fins didácticos.

           - En cada ordenador só poderá haber un alumno/a 

- A impresión de traballos deberá autorizala o profesor/a de garda.
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5.2. Comedor

 O centro dispón dunha cafetería cun horario de mañá que cubre a maior parte da xornada lectiva. Tamén

abre unha franxa horaria  da tarde.  Consultar o horario na porta da cafetería ou co propio persoal da

mesma. 

5.3. Residencia

Non procede
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6 Calendario escolar
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7 Horario

HORARIO DO CIFP PORTA DA AUGA 

DIURNO (Sesións de 60 min)

Luns Martes Mércores Xoves Venres

De 8:30 a 11:30 Horas

De 11:30 a 12:00 Horas
 RECREO (OLLO!!! Modificacións pola Covid19, información por

parte do/a titor/a do grupo)

De 12:00 a 15:00 Horas 

 Tal e como se recolle en apartados anteriores, o horario de saída da FP. Básica será as 14:30h.

NOCTURNO (Sesións de 60 min)

 Luns Martes Mércores Xoves Venres

De 17:00 a 23:00 Horas

NOTA: Debido situación de Pandemia da Covid-19 ,    os horarios se farán de xeito escalonado. O  

horario de entradas  e saídas se levaran a cabo segundo se detaian a continuación: 

Ciclos Medios Ciclos FP Básica Ciclos Superiores FP DUAL

Entradas 8:30 8:30 8:40 8:40

Inicio Descanso 11:20 11:20 11:30 11:30

Fin Descanso 12:00 12:00 12:10 12:10

Saídas 14:50 14:30 15:00 15:00
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8 Información de interese
Desenvolvemento do curso:

 Validacións e exencións.

 Faltas de asistencia.

 Baixas de oficio.

 Traslado.

 Renuncia á matrícula.

Os puntos citados teñen o seu desenvolvemento na Orde de 12 de Xullo de 2011 pola que se regula o 

desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado, das ensinanzas de formación 

profesional inicial. 

Ofrécese un resumo a continuación. 

8.1. Validacións e exencións

No BOE do 30/12/20, publicouse o Real decreto 1085/2020, do 9 de decembro, polo que se establecen 
validacións de módulos profesionais dos títulos de Formación Profesional do sistema educativo español e 
as medidas para a súa aplicación, e se modifica o Real decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se 
establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo. 
Este Real decreto derroga os anexos relativos ás validacións de módulos profesionais establecidos nos 
anexos dos reais decretos que regulan os títulos de Formación Profesional derivados da Lei orgánica 
2//2006, do 2/2006, do 3 de maio, publicados con anterioridade ao 5 de marzo de 2017.

Así mesmo, quedan derrogadas a Orde do 20 de decembro de 2001, pola que se determinan validacións de
estudos de formación profesional específica derivada da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de 
Ordenación Xeral do Sistema Educativo e a Orde ECD/2159/2014, do 7 de novembro, pola que se 
establecen validacións entre módulos profesionais de formación profesional do Sistema Educativo 
Español e medidas para a súa aplicación e se modifica a Orde do 20 de decembro de 2001, pola que se 
determinan validacións de estudos de formación profesional específica derivada da Lei orgánica 1/1990, 
do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo.

Podes consultar toda a información relativa a este proceso no seguinte enlace:

http://www.edu.xunta.gal/fp/validacion-modulos-profesionais
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8.2. Faltas de asistencia

Segundo o artigo 25.2 da Orde de do 12 de xullo de 2011(DOG do 15 de xullo de 2011) a avaliación
realizarase ao longo de todo o proceso formativo do alumnado, polo que ten un carácter continuo. Por este
motivo  nas  modalidades  de  ensino  presencial  cumprirá  a  asistencia  do  alumnado  ás  actividades
programadas para os distintos módulos profesionais do ciclo formativo, e o profesorado ten a obriga de
controlar  dita  asistencia.  Para  o  control  de  asistencia  á  clase  o  profesorado  disporá  do  programa
informático de xestión de faltas XADE, onde se introducirán as faltas diariamente. O profesorado poderá
computar unha falta de asistencia por cada tres de puntualidade. Considérase falta de puntualidade cando o
retraso non sexa superior a 10 minutos.  A partir  deste  tempo poñerase falta de asistencia á hora que
corresponda. Para a perda de avaliación continua teranse en conta as faltas non xustificadas. 

Ao alumnado de Formación profesional ( básica, medio e superior) aplicaráselles o disposto no apartado 3
do artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a
acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial que di que o número
de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10 %
respecto da súa duración total. Engade tamén que para os efectos de determinación da perda do dereito á
avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou a alumna
na xustificación desas faltas Segundo o artigo 20.5 da Orde do 13 de xullo de 2015 a perda de dereito á
avaliación  continua  nun determinado módulo  non será  de aplicación  para  o alumnado de  Formación
profesional básica en idade de escolarización obrigatoria ( menores de 16 anos). Activarase o protocolo de
absentismo. 

Poderán ter a consideración de faltas xustificadas: 

1. Por enfermidade ou accidente que lle impida a asistencia a clase: “Informe médico selado e asinado”
onde se indique a imposibilidade de asistir a clase e período de convalecencia.

2. O tempo necesario para a asistencia a consulta do médico de cabeceira da Seguridade Social e asistencia
a  consulta  médica  de  especialista  da  Seguridade  Social  (non  se  ten  porque  xustificar  a  asistencia  a
consultas privadas): Documento acreditativo de asistencia médica onde indique o día e hora de asistencia
selado e asinado.

3. Pola realización de exames en centros oficiais ou profesionais, incluídos a obtención de Carnés de
conducir  e  profesionais.  Certificado  selado e  asinado  polo  centro  oficial,  profesional,  ou  xefatura  de
tráfico correspondente.

4. Citacións de xulgados, tribunais de xustiza, comisarías ou calquera outro organismo oficial.  (Deber
inescusable de carácter público ou persoal). Certificado de asistencia a citación selado e firmado.

5. Polo accidente ou enfermidade grave con hospitalización dun familiar de primeiro grado. Xustificante
selado e firmado polo centro sanitario onde se indique o nome e data do ingreso do familiar.

6. Polo falecemento dun familiar.

7.  As  faltas  de  asistencia  ao  centro  por  presentar  sintomatoloxía  compatible  coa  COVID despois  da
realización da enquisa de autoavaliación (achegada no Anexo II).
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Nota: atendendo ao dereito á folga, o alumnado poderá secundar aquelas folgas debidamente convocadas,
pero as faltas de asistencia á clase orixinadas por este motivo non serán xustificables en ningún caso. 

En tódolos supostos anteriores, deberase aportar o documento xustificativo ó titor/a. 
Calquera outra situación persoal ou laboral do alumno/a,  que se poida presentar,  será o titor/a  o que
convoque o equipo docente para que este decida. Os imprevistos computaranse como faltas inxustificadas
(no 10% para perda do dereito). 

No presente curso académico 202  1  -2  2   e debido á implantación das medidas excepcionais para facer
fronte á situación orixinada pola pandemia, todas aquelas faltas de asistencia que teñan como orixe a
presenza de, polo menos, un síntoma compatible coa COVID, terán a consideración de falta xustificada. 

- Os/As titores/as recollerán os xustificantes dentro dos cinco días lectivos seguintes á incorporación do
alumno/a ao Centro. Nos casos de ausencia prolongada o alumnado ou un familiar deberá poñerse en
contacto co seu titor/a para comunicar a súa situación.

- A comunicación por escrito da perda do dereito á avaliación continua levarase a cabo polo titor/a e será
obrigatorio apercibilo previamente tal e como se contempla na lexislación vixente, cando se chegue a un
6% de faltas. Tanto do apercibimento coma da comunicación da perda de dereito á avaliación continua,
quedará copia na secretaría do centro.

- Estes alumnos ou alumnas non perden en ningún momento o seu dereito de asistencia a clase, aínda que
o profesorado poderá non permitir a realización de determinadas actividades sempre que poidan implicar
algún tipo de risco para si mesmos, ao resto do grupo ou as instalacións. O alumnado que perdese o
dereito  á  avaliación continua terá  dereito  a  realizar  unha proba extraordinaria  de avaliación,  previa á
avaliación final de módulos correspondente.

Segundo o artigo 9 da Orde do 12 de xullo de 2011 se durante os cinco primeiros días lectivos do curso se
observase a inasistencia de determinados alumnos ou alumnas, o centro docente requiriralles por escrito a
súa  inmediata  incorporación  nun  prazo  máximo de  tres  días  contados  desde  a  data  de  recepción  da
notificación e comunicaralles que, en caso de non se producir esta, agás causa debidamente xustificada, se
procederá á anulación da súa matrícula. 

O alumnado poderá solicitar voluntariamente a anulación da súa matrícula cunha antelación mínima dunha
semana ao remate do período de matrícula. 

A anulación de matrícula non computará a efectos de convocatorias consumidas. 

8.3. Baixa de oficio

Segundo o artigo 10 da Orde do 12 de xullo de 2011, logo de iniciadas as actividades lectivas, o centro
realizará a baixa de oficio da matrícula cando un alumno ou una alumna asistan inxustificadamente á clase
durante o resto do curso académico de xeito continuado por un período superior a 15 días lectivos ou, de
xeito descontinuo, por un período superior a 25 días lectivos. Para tales efectos, deberá quedar constancia
na secretaría do centro da comunicación ao alumno ou á alumna desta circunstancia administrativa. A
baixa  suporá  a  perda  da  condición  de  alumno  ou  alumna  do  ciclo  formativo  e  a  correspondente
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convocatoria  computarase  como  xa  consumida.  As  baixas  voluntarias  dos  alumnos  terán  os  mesmos
efectos que a baixa de oficio. Se o alumno é menor de 16 anos non poderá procederse á baixa de oficio
pero iniciarase o protocolo de absentismo, despois de poñelo en coñecemento das familias e dos servizos
sociais. 

8.4. Traslado

Entenderase por traslado de matrícula o procedemento polo cal un alumno ou unha alumna matriculados
oficialmente  solicitan,  antes  da  finalización  do  correspondente  curso  académico,  cursar  as  mesmas
ensinanzas  de  formación  profesional  nun  centro  educativo  ou  nun  réxime  diferente  daquel  en  que
formalizasen a súa matrícula. 

Unicamente procederá a admisión de solicitudes de traslado de matrícula nos seguintes casos, que se
deberán acreditar documentalmente: 

• Doenza grave de carácter físico ou psíquico, tanto do alumno ou da alumna como de familiares ata o
primeiro grao de consanguinidade ou afinidade . 

• Incorporación a un posto de traballo mediante un contrato de duración superior a dous meses, que impida
cursar de xeito presencial os estudos no centro onde se estea matriculado. 

• Cambio de residencia a diferente localidade do pai, da nai ou da persoa que exerza a titoría legal, con
quen conviva a persoa solicitante, ou do interesado no caso de ser maior de idade. 

Con carácter  xeral,  non se  admitirá  traslado ningún  durante  o  período oficial  de  matriculación.  Non
procederá en ningún caso a autorización de traslado de matrícula cando o alumno ou a alumna perdesen,
no centro de orixe, o dereito á avaliación continua. Non lle será de aplicación ao alumnado procedente de
renuncia ou que causase baixa no ciclo formativo. En caso de querer continuar os seus estudos, deberá
someterse a un novo proceso de admisión no curso académico seguinte. Non se tramitarán solicitudes de
traslado de matrícula, con carácter xeral, no derradeiro mes do curso, nin no derradeiro mes anterior ao
inicio do período ordinario de realización do módulo de FCT, durante o segundo curso do ciclo formativo
no réxime ordinario. Unicamente se permitirán traslados de matrícula dentro do mesmo réxime, ou do
réxime ordinario ao réxime para as persoas adultas 

8.5. Renuncia á matrícula

Co fin de non esgotar as catro convocatorias previstas para cada módulo profesional, poderase renunciar,
con carácter xeral, por unha soa vez, á avaliación e á cualificación da totalidade dos módulos profesionais
do ciclo formativo en que se formalizase a matrícula, no caso do réxime ordinario, ou de forma parcial no
caso do réxime de persoas adultas, sempre que se dea algunha das seguintes circunstancias: 

• Doenza prolongada de carácter físico ou psíquico, tanto do alumno ou da alumna como de familiares ata
o segundo grao de consanguinidade ou afinidade. 
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•  Incorporación a  un posto de traballo mediante un contrato de duración superior  a dous meses,  nun
horario incompatible coas ensinanzas do ciclo. 

• Obrigas de tipo familiar ou persoal que impidan a normal dedicación ao estudo. A renuncia á matrícula
sempre se deberá xustificar documentalmente. 

8.6. Bolsas

O centro , a través do Departamento de información e orientación profesional, xestionará una bolsa de
emprego a disposición do alumnado que así o desexe e en función das peticións das empresas, seguindo o
indicado no artigo 25 do DECRETO 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico
dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria.

8.7. Formación en centros de traballo

Á finalización do segundo curso do ciclo formativo, e sempre e cando supere todos os módulos(agás o de
Proxecto no ciclos LOE), o alumno/a accederá a realización da FCT (Formación en centros de traballo). O
centro, a través do Departamento de relación con empresas, pode ofrecer ao alumnado un gran número de
empresas con convenio para realizar ditas prácticas, buscando sempre que o alumno/a poida introducirse
no mundo laboral do mellor xeito posible. 

8.8. Programas europeos

O CIFP Porta da auga ten unha longa tradición no campo dos proxectos europeos. A coordinación e
desenvolvemento dos programas europeos correrá a cargo da coordinación de Proxectos Internacionais
dentro  da  Área  de  Calidade,  Innovación  e  Orientación  Profesional.  O  responsable  de  dita  xefatura
informará  aos  alumnos/as  puntualmente  do  relativo  aos  programas  europeos  e  da  participación  do
alumnado nos mesmos. 

8.9. FP + (Emprendemento)

A importancia da cultura emprendedora no desenvolvemento persoal e profesional da xente nova, e a súa
contextualización como motor para a mellora da competitividade e da empregabilidade, fan necesaria a
sensibilización  da  comunidade  educativa  cara  a  favorecer  a  introdución  do  espírito  emprendedor  no
sistema educativo. 

Para favorecer o emprendemento entre o alumnado contamos con un pequeno viveiro de empresas con
dous niños ao que poden acceder todas as persoas que reúnan requisitos. 

Os servizos que ofrece o viveiro son: 
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▪  Asesoramento  por  parte  do  profesorado  que  imparte  formación  relacionada  co  sector  onde  se
desenvolverá o proxecto empresarial e do persoal técnico especialista para avaliar a viabilidade técnica e
económica do proxecto empresarial. 

▪ Titoría pola coordinadora de emprendemento, responsable do seguimento e orientación dos proxectos 

▪ Instalacións propias do viveiro 

▪  Locais  axeitados  para  o  desenvolvemento  das  actividades  das  persoas  emprendedoras  no  centro
educativo onde se atopa o viveiro.

Para máis información consultar en conserxería o horario de atención da coordinadora de emprendemento.

8.10. Recursos informativos

O alumnado do centro disporá das seguintes fontes de información: 

Páxina web do centro. 

Redes sociais do centro.

Taboleiros de información. 

O Departamento  de  información e  orientación  profesional  axudará  na  resolución das  dúbidas  que  se
presenten ó alumnado.

9 Normas en caso de evacuación

Introdución
Dentro dun centro escolar, deben considerarse dous tipos de situacións de emerxencia: 
– Non colectivas, motivadas normalmente por accidentes individuais.
– Colectivas que afectan a todo o Centro ou gran parte do mesmo.

 Debe tratarse de evitar calquera tipo de situación de emerxencia, para o cal o Centro dispón dun Plan de 
autoprotección escolar, que será de aplicación en todas as instalacións e edificios do Centro, e para todos 
os seus ocupantes. Dado que dito plan consta de máis de 170 páxinas e varios anexos, non sería operativo 
entregalo completo a cada alumno, polo que se expón de seguido un breve resume dos aspectos que máis 
lle poden interesar ao alumnado.

Notas importantes cara a prevención de accidentes: Para facer moitas das prácticas que se requiren nos 
ciclos de FP, é necesario por un lado que as máquinas e ferramentas utilizadas cumpran coa normativa 
vixente en materia de seguridade, e por outro lado que os alumnos que as utilizan conten coa información 
e preparación oportuna, ademáis de contar cos equipos de protección individual necesarios regramentarios
(EPI’s). 

Defínense os equipos de protección individual (EPI’s) como calquera equipo destinado a ser levado ou
suxeitado polo traballador/a para que lle protexa dun ou varios riscos que poidan ameazar a súa seguridade
ou a súa saúde, así como calquera complemento ou accesorio destinado a tal fin. 

Fondo Social Europeo
Cofinanciado por el 
programa Erasmus +
de la Unión Europea

Páxina 21 de 27

     



Os EPI’s nas empresas son proporcionados polo empresario/a, xa que así o dispón a lexislación vixente,
tendo en conta ademáis que as empresas facturan o traballo dos seus empregados/as. No caso dos Centros
escolares non existe facturación, polo que certos EPI’s deberán ser costeados polo propio alumnado. Será
o alumno/a quen poida comprar os seus EPI’s, ou o Centro quen poida xestionar unha compra colectiva,
repercutindo o costo correspondente sobre cada alumno/a (o Centro informará ao alumnado ou convirá
con eles o xeito de proceder en cada caso). O Centro coloca certos EPI’s preto de cada máquina ou posto
de traballo que os necesita,  este proceder faise para evitar males maiores,  pero tendo en conta que a
normativa vixente di que os EPI’s son persoais e intransferibles, faise necesario que cada alumno conte
cos seus propios EPI’s, que na maioría dos casos debe costear él mesmo. 

Independentemente da necesidade de que os titores/as, os profesores/as de seguridade e o profesorado
específico de cada materia, informen ao alumnado da existencia dun plan de autoprotección escolar e do
funcionamento dos aspectos esenciais do mesmo, levarase a cabo unha primeira actuación do xeito que a
continuación se explica: 

- Antes de que calquera alumno/a comece clase práctica algunha, en calquera dependencia do Centro, será
informado  da  necesidade  de  coñecer  e  de  utilizar  todas  as  medidas  de  seguridade  que  afecten  as
ferramentas, equipos ou dependencias que vaia a utilizar. De non coñecer estas medidas, ou en caso de
coñecelas e non existir,  debe quedarlle claro que non poderá facer a práctica prevista baixo ningunha
circunstancia.

- Existen fichas de seguridade ó lado de cada máquina, equipo ou posto de traballo perigoso. Nestas fichas
noméanse os riscos propios de cada posto, as normas a cumprir e os equipos de protección individual que
é pertinente utilizar. Aínda que existan fichas de seguridade, o alumnado será debidamente informados
polo profesor/a de cada materia, dos riscos presentes, dos coidados que se deben ter dentro da clase e da
forma correcta de utilizar os EPI’s.

Obrigacións xerais do Centro: 

·  Informar  a  tódolos  ocupantes  dos  riscos  que  lles  atinxen,  e  da  forma  axeitada  de  proceder  para
minimizalos. 

· Existencia de fichas informativas nos equipos e dependencias que o requiran. · Informar ao alumnado da
obriga de utilizar e manter os EPI’s en bo estado. 

Obrigacións xerais do alumnado: 

· Fixarse nas fichas informativas e pedir información ao profesor/a. 

· Proporcionar os EPI’s que lles corresponda segundo as instrucións dispostas desde o Centro. 

· Usar e coidar os EPI’s correctamente. 

· Informar ó profesor/a de inmediato das anomalías detectadas en materia de seguridade. 

· Non utilizar nunca equipo ou instalación algunha sen que se conte con toda a información e todas as
medidas de seguridade necesarias. 

Aínda que nas exposicións anteriores, trátase por todos os medios de evitar que se produzan accidentes ou
emerxencias, faise necesario estar previdos por si  se produciran.  No que atinxe ao alumnado, o máis
salientable é a necesidade de estar preparados para levar a cabo a evacuación do Centro, si se dera unha
emerxencia colectiva que así o requirise. 
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Como ademáis existe obriga de levar a cabo un simulacro de evacuación ao menos unha vez ao ano,
expóñense de seguido as pautas necesarias para colaborar co mesmo: 

Sistema de aviso de alarma: O sistema de alarma será o propio timbre do centro, o botón de activación
está situado en conserxería e a alarma activarase con tres toques duns 10 segundos cada un. 

Evacuación: Enténdese por evacuación a acción de desaloxar, dunha maneira organizada e previamente
planificada, o Centro escolar cando fose declarado un incendio, ameaza de bomba, etc. 

Vías de evacuación: 

Considéranse vías de evacuación, o percorrido horizontal ou vertical que a través das zonas comúns do
edificio, se seguirá desde calquera punto do interior ata a saída a vía pública. 

Non se considerarán nin ventás, nin ascensores como vías de evacuación. 

Os percorridos están sinalados nos planos do Centro, dende calquera punto do interior do edificio ata a
saída o espazo aberto exterior onde se concentrarán. 

Existen  planos  coa  sinalización  das  vías  de  evacuación colocados en lugares  axeitados.  Tamén están
sinaladas as vías de evacuación con frechas reflectantes pintadas no chan. 

Así mesmo hai carteis indicativos das vías de evacuación. Instrucións específicas para o alumnado durante
o simulacro: Atenderán sempre ás indicacións do seu profesor/a e en ningún caso seguirán iniciativas
propias.

 O  alumnado  ó  que  se  encomendara  polo  seu  profesor/a  funcións  concretas,  responsabilizarase  de
cumprilas e de colaborar no mantemento do orde do grupo. 

Non recollerán os seus obxectos persoais, co fin de evitar obstáculos e demoras. 

Ó soa-lo sinal de alarma, se se atoparan nos aseos ou noutros locais anexos, na mesma pranta da súa aula,
deberán incorporarse con toda rapidez ó seu grupo. 

No caso de que se atope o alumno en pranta distinta á da súa aula, incorporarase o grupo máis preto ó que
se atopa en movemento de saída. 

Todos os movementos deberán realizarse rápida, pero ordenadamente, sen correr, atropelar nin empuxar ós
demais. Evitar deterse xunto ás portas de saída. 

Realizarán o exercicio de simulacro en silencio, con sentido da orde e axuda mutua, para evitar atropelos e
lesións, axudando ós que teñan dificultades ou sufran caídas. 

Realizarán esta práctica de evacuación respectando o mobiliario e equipamento escolar. 

No caso de que nas vías de evacuación exista algún obstáculo que ó longo do exercicio dificulte a saída,
será  apartado  polos  alumnos,  se  fora  posible,  de  maneira  que  non  provoque  caídas  das  persoas  ou
deterioro do obxecto.

En ningún caso se voltará atrás, sexa cal sexa o pretexto. 

En todo  caso  os  grupos  permaneceran  sempre  xuntos,  sen  desgregarse  nin  adiantar ós  outros,
incluso  cando  se  atopen  nos  lugares  exteriores  de  concentración  previamente  establecidos,  con
obxecto de facilitar ó profesor/a o control da situación. 
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10. ANEXO I :NORMAS E MEDIDAS PARA A PREVENCIÓN DA COVID 19

ANTES DE ACCEDER AO CENTRO. 

– Realizar a enquisa de autoavaliación da sintomatoloxía COVID de xeito diario antes de acudir ao centro
(Anexo II), e non asistir a clase no caso de que se presenten, polo menos, 1 dos síntomas. 2

ACCESO E CIRCULACIÓN POLO CENTRO. 

– No acceso ao centro deberase realizar a hixienización de mans.

– Mantemento da distancia de seguridade de 1,5 m en todas as dependencias do centro.

– Obrigatorio uso da máscara en todos os espazos do centro.

– Será obrigatorio para o alumnado levar unha segunda máscara de protección.

–  Unha  vez  dentro  do  centro,  obrigatoriedade de  circular  pola  beira  dereita,  seguindo a  sinalización
existente.

–  Seguir  as  instrucións  e  pautas  marcadas  polo  profesorado  e/ou  demais  persoal  do  centro  en  todo
momento.

NORMAS DA AULA.

–  Para acceder á aula deberase empregar os puntos de desinfección colocados na entrada, ao lado da
porta.

– Manter a separación establecida entre os diferentes postos do alumnado en todo momento, asegurándose
que se respectan as marcas establecidas no chan (de ser o caso) para esta finalidade.

-  O  material  persoal  en  ningún  caso  será  de  uso  compartido,  no  caso  de  ter  que  compartir  alguna
ferramenta, ou outro tipo de material, por necesidade, deberase desinfectar antes e despois do seu uso.

–  Gardar  o  material  necesario  (libros,  EPI,  etc)  evitando  que  poida  estar  en  contacto  co  de  outros
compañeiros/as.

– As ventás, portas, interruptores e ferramentas pedagóxicas serán usadas só polo profesorado.

–  As  entradas  e  saídas  en  grupo  da  aula  (descansos,  recreos,  etc),  realizaranse  de  xeito  controlado,
respectando  en  todo  momento  o  mantemento  da  distancia  de  seguridade  e  respectando  os  horarios
estipulados para evitar aglomeracións. No caso de realizar un cambio de clase, e acudir a outra aula onde
xa hai outro grupo, o grupo entrante deberá esperar fóra gardando a distancia de seguridade ata que a
totalidade do grupo saínte estea fóra da aula. Ao entrar, desinféctase cada espazo de xeito individual.
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11.  ANEXO II :MODELO DE ENQUISA DE AUTOTEST COVID 19
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O resultado de dita enquisa NON ten que que comunicarse cada día aos centros educativos, senón que o/a
afectado/a deberá seguir os seguintes pasos: No caso de detectar un ou mais síntomas, o/a alumno/a (ou
pais/ nais ou titores legais): 1. Non acudir ao centro educativo. 

No caso de detectar un ou mais síntomas, o/a alumno/a  (ou pais/ nais  ou titores legais):
  
1. Non acudir ao centro educativo.
2. Comunicar os síntomas ao médico de cabeceira/ pedíatra de referencia.
3. Comunicar ao centro a ausencia.( Equipo Covid)
4. De  forma  preventiva,  debe  manterse  ao/  alumno/a  en  illamento  domiiliario,  ata  que  os
facultativos dean as indicacións oportunas. 

Fondo Social Europeo
Cofinanciado por el 
programa Erasmus +
de la Unión Europea

Páxina 27 de 27


	1 Presentación do centro 3
	1.1. Planos, localización e acceso 3
	1.2. Oferta educativa 5
	1.3. Organigrama funcional 7

	2 Política de calidade 8
	3 Dereitos e deberes do alumnado 10
	4 Normas de convivencia no centro 11
	5 Servizos do centro 11
	5.1. Biblioteca 12
	5.2. Comedor 13
	5.3. Residencia 13

	6 Calendario escolar 14
	7 Horario 15
	8 Información de interese 16
	8.1. Validacións e exencións 16
	8.2. Faltas de asistencia 17
	8.3. Baixa de oficio 18
	8.4. Traslado 19
	8.5. Renuncia á matrícula 19
	8.6. Bolsas 20
	8.7. Formación en centros de traballo 20
	8.8. Programas europeos 20
	8.9. FP + (Emprendemento) 20
	8.10. Recursos informativos 21

	9 Normas en caso de evacuación 21
	1 Presentación do centro
	1.1. Planos, localización e acceso
	1.2. Oferta educativa
	1.3. Organigrama funcional

	2 Política de calidade
	Misión
	Visión
	Valores

	3 Dereitos e deberes do alumnado
	4 Normas de convivencia no centro
	5 Servizos do centro
	5.1. Biblioteca
	5.2. Comedor
	5.3. Residencia

	6 Calendario escolar
	7 Horario
	8 Información de interese
	8.1. Validacións e exencións
	8.2. Faltas de asistencia
	8.3. Baixa de oficio
	8.4. Traslado
	8.5. Renuncia á matrícula
	8.6. Bolsas
	8.7. Formación en centros de traballo
	8.8. Programas europeos
	8.9. FP + (Emprendemento)
	8.10. Recursos informativos

	9 Normas en caso de evacuación

